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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลาย
ลักษณะการใช้สี รูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่
ตีนแดง 2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมให้ท้องถิ่นเกิดความตระหนักและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่
เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย 3) เพื่อหาแนวทางการนาเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอ
ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง มาพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือปราชญ์ ผู้รู้
ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่นและผู้ทรงภูมิปัญญา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยประยุกต์ใช้การศึกษาภาคสนามด้วย
วิธีสารวจชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มเฉพาะและ
การศึกษาจากเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ด้านข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แบบสร้างข้อสรุป โดยการจาแนกชนิดข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ความรู้ กระบวนการผลิ ต ได้รับการถ่ายทอดจากภูมิปัญญา จากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลาน แม่ พ่อ ญาติพี่น้อง การสืบทอดความรู้ผ่านระบบจากครอบครัวและชุมชน เกิดการเรียนรู้
จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง ที่นาประสบการณ์อันหลากหลาย ที่สั่งสมสืบสาน สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน จากบรรพบุรุษ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีความลึกซึ้ง ผูกพัน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู้เพื่อให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดองค์ความรู้ อันเป็น ภูมิปัญญาพื้นบ้านอันทรงคุณค่าด้วย
การส่งเสริมสนับสนุ นให้มีการศึกษาเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนที่สามารถพึ่ งตนเองและ
นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
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2. การอนุรักษ์และสืบทอด ควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ รวมทั้งความ
ร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถานศึกษาต่างๆ โดย
การจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ เรื่อง การทอผ้า มีการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ สื่อ
การเรียนการสอน จัดตั้งให้มีการดาเนินการร่วมกันในรู้แบบองค์กร จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน
เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ร่วมกัน มีการบูรณาการเสริมสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ภูมิปัญญา การทอผ้ า
ไหม ในระบบการศึกษา สนับสนุนการสร้างครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมไทยให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งควร
มีการประชาสัมพันธ์ การจัดงานแสดงสินค้าผ้าไหมและจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อยกระดับภูมิปัญญา
ให้มีมาตรฐานระดับสากล
3. การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม แนวทางการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการเพิ่มคุณค่า
ควรจะดาเนินการควบคู่กันไป เป็นการพยายามค้นหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สาหรับปัญหาต่าง ๆ ที่ต้อง
อาศัยวิทยาการที่มีความก้าวหน้า กรรมวิธีการผลิต การเลือกใช้วัสดุและหลัก การออกแบบ เข้าใจ
การวิเคราะห์ปัญหา การคิดออกแบบสร้างสรรค์และการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ส่วนของการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่กับการปรับปรุงหรือพัฒนามาจากของเดิม ต้องมีความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และบริบทของชุมชน
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ABSTRACT
This research was undertaken with the following aims: 1) to collect
knowledge, production process, product model and knowledge transfer process,
Hangkrarog Khu Teen Daeng weaving. 2) to promote and support, conservation of
culture, local culture, awareness and participation in conservation, restoration and
continuity of wisdom and multicultural values in life which are good for Thai people.
3) to find a way of bringing understanding into the knowledge of weaving, Hangkrarog
Khu Teen Daeng weaving, develop products to add culture and add value to the
community. The data was collected by means of field study, community survey,
in-depth interview, non-participatory observation, focus group discussion, and
documentary analysis. The data triangulation and methodological triangulation were
used to validate data and the content analysis by typological analysis was used for
data analysis.
The main findings were:1. Process knowledge. Inherited from wisdom from ancestors to descendants,
parents, and relatives’ knowledge transfer through family and community systems.
Learning from one generation to the next, experience the diversity, pick up continued
succession from the past to the present. There is a deep link binding todays
knowledge with valuable folk wisdom to help with conservation. Encouragement to
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ensure proper education within the community's environment that can encourage selfsupport and increase the strength of the community.

2. Conservation and inheritance should be seriously supported by the
government. The collection of knowledge about weaving is presented in various forms,
such as books, instruction media set up a collaborative action in organizational
knowledge. Establishment of Community Wisdom Resources to create a common
conservation. Integrating the curriculum for learning wisdom, silk weaving in the
education system. Supporting the creation of teachers of wisdom in Thai silk weaving.
It should promote public relations, silk exhibition and exchange learning to raise the
wisdom to International standard.
3. Value creation and Value Added Guidelines for the promotion and
development of value added models should be implemented concurrently. Trying to
find something new for problems that require advanced technology. Manufacturing
Processes Selection of material and design principles, creative thinking and product
modifications. The part of innovation with the improvement or development of the
original must be appropriate for the product and consistent with the identity and
context in the community.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาของการวิจัย
วัฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง สะท้อนให้ เห็ นถึง คุณ ค่า วิถี ชีวิต ที่ชุ มชนและท้ องถิ่นต่ าง ๆ ได้ พัฒ นาและ
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้ง
ในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิ ปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ การปลูกจิตสานึกและ
กระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่
และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต
ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย
เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เป็ น สิ่ ง ส าคัญ ยิ่ ง ภายใต้ กระแสโลกาภิวั ฒ น์ วั ฒ นธรรม ได้ มีก ารถ่า ยทอดและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้อ ยู่
ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคมและจิตใจทาให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม
ลดน้ อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่ งสมองค์ความรู้ในแต่ล ะท้องถิ่นมี
ลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย ควรที่จะได้รับการ
ถ่ า ยทอดเยาวชนรุ่ น หลั ง สื บ ไป การอนุ รั ก ษ์ เ ป็ น หนทางหนึ่ ง ที่ ยั่ ง ยื น ในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดารงอยู่ในท้องถิ่น
การเรียนรู้ภูมิปัญญาเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้สามารถจัดกระบวน
การเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนโดยตระหนักถึงความสาคัญของ
ชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษา
เรียนรู้วิถีการดารงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีมาช้านาน บนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพั น
สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน
การปลู ก หม่อนเลี้ ย งไหมและทอผ้ าไหมของชาวบุ รีรัมย์ ได้ปฏิบัติ สื บต่อกั นมาช้านาน เริ่ ม
ส่งเสริมอย่างจริงจังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีการจัดตั้งสถานีปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่หน่วย
พุทไธสง และตั้งที่พักที่บริเวณที่ตั้งโรงเลี้ยงไหมพุทไธสง (บริเวณโรงพยาบาลพุทไธสงในปัจจุบัน) มีการตั้ง
โรงสาวไหมขึ้น ณ ที่ว่าการอาเภอและศาลาวัดในพื้นที่นาโพธิ์ พุทไธสง เพื่อสอนให้กุลบุตรกุลธิดารู้จักทา
ไหมครบวงจร และกรมช่างไหมได้ย้ายการทดลองเลี้ยงไหมจากกรุงเทพฯ มาสมทบกับหน่วยเมืองพุทไธสง
ทาให้ ไหมบุรีรัมย์มีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และในปี พ.ศ.2520 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรม
ราชินีนาถ ได้รับเอากลุ่มทอผ้าไหมนาโพธิ์ เป็นสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพในพระองค์ ในปี 2542
มีการก่อสร้างศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านอาเภอนาโพธิ์ เพื่อรองรับแผนงานด้ านการพัฒนาอาชีพตามโครงการ

16

ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่อาเภอนาโพธิ์
ซึ่งทรงเสด็จเยี่ยม จานวน 5 ครั้ง จึงยกระดับฝีมือทอผ้าชาวบุรีรัมย์ให้ดียิ่งขึ้นเป็นต้นมา
.
จังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อเสียงมานานในเรื่องการถักทอผ้าไหมได้สวยงามกว่าท้องถิ่น อื่นๆ ดังจะ
เห็นได้จากผลการประกวดผ้าไหมที่พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ ผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรางวัล
ทุกปี บุรีรัมย์ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ในพระราชินูปถัมภ์แห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยศูนย์ศิ ลปาชีพ ดังกล่าวตั้งอยู่ที่อาเภอนาโพธิ์ สมาชิกของศูนย์ฯ ทุกหมู่บ้านได้รับ
การพัฒนาฝีมือในด้านการทอ การย้อมสี ตลอดจนการพัฒนาลายมัดหมี่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและ
ความต้องการของตลาด หลายคนเคยไปทอผ้าที่สานักพระราชวัง หลายคนเคยไปทอผ้าที่ต่างประเทศ เพื่อ
เผยแพร่โครงการพระราชดาริและหลายคนได้ไปเป็นครูสอนสมาชิกศูนย์ฯ อื่น ๆ ที่ตั้งขึ้นใหม่จึงไม่น่า
แปลกใจที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรางวัลมากทุกปี ประกอบกับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีแขกผู้มาเยือนทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศอยู่เนืองนิตย์เป็นเหตุให้ผ้าไหมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนกลายมาเป็นสินค้า
ทารายได้เสริมแก่ครอบครัวของชาวบุรีรัมย์ มัดหมี่ตีนแดงหรือชาวบ้านเรียกวา ซิ่นตีนแดงหรือซิ่นหมี่รวด
เป็นผ้าเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวนาโพธิ์ พุทไธสง
คาขวัญที่ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” ผ้าไหมบุรีรัมย์มีสีสัน
และลวดลาย หลากหลาย ตามความนิยมของชาวบุรีรัมย์ที่มี 4 ชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่าไทยเขมร นิยมผ้าไหม
ลายหางกระรอก ลายอัลปรม ลายโฮล ลายลูกแก้ว ชนเผ่าชาวกูย นิยมผ้าไหมกระเนียวลายริ้วเป็นทาง
ยาว สตรีนิยมใส่ซิ่นที่มีหัวและตีนซิ่น และนิยมผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือเป็นสีดา ชนเผ่าชาวไทย
โคราช นิยมผ้าไหมลายหางกระรอก ชนเผ่าไทยลาว นิยมผ้าย้อมครามและมัดหมี่ และผ้าที่มีชื่อเสียงและ
ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ แก่ “ผ้าซิ่นตีนแดง” ผลิตที่อาเภอพุทไธสง
และนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาลายเอกลักษณ์ผ้าไหมประจาจังหวัดขึ้น โดยในปี
2546 ได้ “ลายหางกระรอกคู่” ในปี 2553 มีการออกแบบผสมผสานระหว่างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชน
ทั้ง 4 เผ่า กับจุดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดเป็น “ลายกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “ผ้าไหมลาวา” และใน
ปี 2555 มีการออกแบบผสมผสานระหว่างลายหางกระรอกคู่และผ้าซิ่นตีนแดง เป็น “ลายหางกระรอกคู่
ตีนแดง” ในปัจจุบัน
.
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายเอกลักษณ์ใหม่ประจาจังหวัด หหางกระรอกคู่ตีนแดงหที่ทางจังหวัดได้
สนับสนุน ส่งเสริมมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เป็นเวลา 7 เดือนเศษ พบว่าประสบผลสาเร็จได้รับ
การตอบรับจากทั้งกลุ่มข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนสนใจซื้อไปสวมใส่และเป็นของฝากอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ยอดจาหน่ายผ้าไหมลายหางกระรอกคู่ตีนแดง มียอดจาหน่ายพุ่งกว่า 18.7 ล้านบาท และยังมี
ยอดสั่งผลิตอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จากข้อมูลของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พบว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึง
ขณะนี้สามารถจาหน่ายสินค้าโอท็อปได้แล้วกว่า 530 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็นยอดขายผลิตภัณฑ์ผ้าสูง
ถึง 262 ล้านบาท จากที่ทางจังหวัดตั้งเป้ายอดจาหน่ายไว้กว่า 700 ล้าน บาท ซึ่งคาดว่าสิ้นปีงบประมาณ
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จะสามารถจาหน่ายได้เกิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ (เศรษฐกิจชุมชน : ฉบับที่ 1432 ประจาวันที่ 28-08-2856
ถึง 30-08-2556)
จากโครงการที่กลุ่มผลิตผ้าไหมริเริ่มสร้างสรรค์ดังกล่าว ได้สร้างขวัญกาลังใจให้กลุ่มผู้ผลิ ต
ทั้งสร้างกระแสความนิยมการสวมใส่ผ้าไทยผ้าไหมในชีวิตประจาวัน หรือใช้เป็นชุดประจาในงานประเพณี
ที่สาคัญของ จังหวัดด้วย นอกจากนี้ ทางจังหวัดก็พร้อมสนับสนุนส่งเสริมด้านนวัตกรรมการผลิตผ้าไหม
แบบครบวงจร เพื่อยกระดับผ้าไหมให้มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด สร้างรายได้เข้า
กลุ่มและชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย สาหรับผ้าไหมบุรีรัมย์จะมีสีสันลวดลายหลากหลายตามความนิยมของชาว
บุรีรัมย์ที่มี 4 ชนเผ่า ได้แก่ เขมร กูย ไทยโคราชและลาว โดยผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดงเป็นการผสมผสาน
ระหว่างผ้าหางกระรอกคู่ ซึ่งเป็นที่นิยมของชนเผ่าเขมร กูย ไทยโคราช และผ้าซิ่นตีนแดงซึ่งเป็นที่นิยม
ของชนเผ่าลาว
.
ผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง เป็นผ้าพื้นเรียบที่ใช้เทคนิคการทอพิเศษ ที่นาเส้นพุ่งพิเศษโดยใช้เส้น
ไหม หรือเส้นฝ้าย 2 เส้น 2 สี มาตีเกลียวควบเข้าด้วยกันให้เป็นเส้นเดียว ที่เรียกว่า เส้นลูกลาย หรือ ไหม
ลูกลาย หรือ เส้นหางกระรอก ใช้อุปกรณ์ในการตีคือ ไน และโบก จากนั้นจึงนาไปเป็นเส้นพุ่งทอผ้า และ
ผ้าที่ได้จะมีลักษณะลวดลายเล็ก ๆ ในตัวมีสีเหลือบมันวาวระยับดูคล้ายเส้นขนของหางกระรอก
การทอผ้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษมาช้านาน และ
ผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง เป็นความภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์ว่าเป็นผ้าทอที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ได้รับความนิยม กลุ่มทอผ้าในอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง เกือบทุกครัวเรือนผลิตผ้าไว้ใช้เอง ใช้
ส่วนตัวในชีวิตประจาวันและใช้ในงานประเพณี วันสาคัญต่าง ๆ รวมทั้งเก็บไว้จาหน่ายเป็นรายได้เลี้ยง
ครัวเรือน และที่สาคัญทุกครัวเรือนล้วนมี ความผูกพันและมีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ให้มี
ชื่อเสียงตรงตามแบบฉบับเป็นสากล ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเน้นตลาดส่งออกเป็นหลัก มีการริเริ่มพัฒนา
ลวดลายผ้าไหมประยุกต์เข้ากับสไตล์ของต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศแถบยุโรป เช่น อิตาลี
ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและจาหน่ายเอง (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ. 2556 : ออนไลน์)
การสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้มีชื่อเสียงเป็นการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน ส่งผลให้ชุมชนมีงานทา มีรายได้
เพิ่ ม ขึ้น สร้ า งอาชี พ ที่มั่ น คงให้ กับ ตนเอง สามารถยึ ด อาชี พ การทอผ้ าเป็ น อาชี พหลั กและอาชี พเสริ ม
ตลอดจนเป็นการนา เอาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ทาให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและ
ชุมชน ลดปัญหาการว่างงานและแรงงานย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าเมือง ทาให้ครอบครัวได้มีโอกาสอยู่กัน
อย่างอบอุ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่ง พาตนเองได้ อันจะนาไปสู่ความ
เจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ประเทศต่ อ ไป รวมถึ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การส่ ง ออกสิ น ค้ า ไทย เผยแพร่ ใ ห้
ชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงาม ดุจประณีตศิลป์ที่วิจิตรลงบนผืนผ้าอาภรณ์อัน
เปี่ยมไปด้วยคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยได้เป็นอย่างดี
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นอกจากนี้ยังทาให้ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมมิให้สูญหาย เพื่ออนุรักษ์กระบวนการทอผ้า
ที่เกิดจากการเรียนรู้ สั่งสม พัฒนา สร้างสรรค์ถ่ายทอดผลงานที่เปี่ยมไปด้วยศาสตร์และศิลป์อันวิจิตร
บรรจง สืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเกียรติภูมิ
การการค้นคว้าข้อมูลผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญ ในการที่จะการศึกษาองค์ความรู้ การอนุรักษ์
ส่ งเสริ ม และการเพิ่มคุณ ค่าการทอผ้ าหางกระรอกคู่ตีนแดง ซึ่งแสดงให้ เ ห็ นความผสมผสานจนเป็ น
เอกลักษณ์อันโดดเด่น เพื่อจะได้นาไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ ได้ ศึกษาถึงความภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทย ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสามารถนามาใช้ประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา แก่ผู้ที่จะศึกษาการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการผลิต ลวดลายโบราณ พื้นเมือง ลายประยุกต์
การใช้สีและกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผ้า ไหม รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และทั้งนี้
อาจเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านที่มีคุณค่าสืบทอดกันมายาวนาน ให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาศิลปหัตถกรรมการทอผ้าไหมพื้นเมืองที่มีความโดนเด่น สู่ตลาดสินค้าที่มีบทบาทสาคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต

ความมุ่งหมายในการวิจัย
1. การได้มาขององค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลาย ลักษณะการใช้สี รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
2. รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปะ
หัตถกรรมพื้นบ้าน อันจะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทยเป็น
3. วิธีการและแนวทางการนาเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น สินค้าวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลาย ลักษณะการใช้สี รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมให้ท้องถิ่นเกิดความตระหนักและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งที่
เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย
3. เพื่อหาแนวทางการนาเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
มาพัฒนา ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
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ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้า
ไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ยังคงรักษาและสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไว้ด้วยการนาภูมิปัญญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ใช้วิธี
การศึกษาวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติย ภูมิและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้
กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะกลุ่มทอผ้าไหมอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ด้านเนื้อหา โดยศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับศึกษาเทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
การจัดการปัจจัยที่เป็นผลทาให้กลุ่มประสบความสาเร็จและแนวทางการพัฒนาฝีมือของกลุ่ม เกี่ยวกับเรื่อง
การดาเนินงานกลุ่ม การผลิต ระบบจัดการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อพัฒนา
เป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน
การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับบริบทชุมชน เพื่ออธิบายถึงลักษณะ
ที่เป็นส่วนส่งเสริมให้การดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจประสบความสาเร็จ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สาคัญคือ
1. ปราชญ์ / ผู้รชู้ าวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ในอาเภอนาโพธิ์
และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สาคัญคือ
1. ปราชญ์ / ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ในอาเภอนาโพธิ์
และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้จากการสุ่มแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) จานวนไม่น้อย
กว่า 15 คน โดย 1) เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนาโพธิ์และพุทไธสงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่น้อยกว่า 30
ปี 2) เป็นผู้รู้เรื่องราวการทอผ้า องค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลั กษณะลวดลาย ลักษณะการใช้สี รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ 3) เป็นกลุ่มสมาชิกการทอผ้า ไหมอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 4) เป็นผู้ที่
เห็นคุณค่าและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการวิจัยในครั้งนี้
2. ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้
จากการสุ่มแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) จานวนไม่น้อยกว่า 15 คน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลผลิต (output) จากการวิจัยครั้งนี้จะทาให้
1. ได้องค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลาย ลักษณะการใช้สี รูปแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้า หางกระรอกคู่ตีนแดง
กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มทอผ้าอาเภอนาโพธิ์
2) กลุ่มทอผ้าอาเภอพุทไธสง
3) ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหม
4) หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมให้ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย
กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มทอผ้าอาเภอนาโพธิ์
2) กลุ่มทอผ้าอาเภอพุทไธสง
3. ได้แนวทางการนาเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มทอผ้าอาเภอนาโพธิ์
2) กลุ่มทอผ้าอาเภอพุทไธสง
3) หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นฐานข้อมูลสาหรับชุมชน หน่วยงานและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐ (ดังเช่น จังหวัดบุรีรัมย์ สานักงาน
การท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ส านั ก งานท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรี รัมย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง) และสถาบันการศึกษา (ดังเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพและอาชีวะ
วิทยาลัยชุมชน โรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย ) น าไปเป็ น แนวทางในการพัฒ นาการดาเนินการในส่ ว นที่เ กี่ยวข้องเพื่ อสร้างโอกาส ส่ งเสริ ม
สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ในท้องถิ่นและในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่อยู่บนฐานของความรู้
(Knowledge based) อย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดความยั่งยืน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง องค์ความรู้ของชาวบ้าน หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านเกิดขึ้น
จากสติปัญญา ความสามารถของชาวบ้านเอง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
กับกาลสมัย โดยมีกระบวนการสั่งสม สืบทอด และกลั่นกรองอันยาวนาน
องค์ความรู้การทอผ้าไหม หมายถึง ความคิดรวบยอดหลักการ วิธีการที่อยู่ในตาราอยู่ภายใน
ตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ความรู้ที่อยู่ภายในตัวบุคคล และที่เกิดจากการเรียนรู้
ของบุคคลนั้น ๆ เกี่ยวกับการทอผ้าไหม เช่น กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลาย ลักษณะการใช้สีและ
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นการเรียกกระบวนการแบ่งปันความรู้ถูกถ่ายทอดจาก
คนหนึ่ ง ไปยั งอีกคน กลุ่ มหนึ่ งไปยั งอีกกลุ่ ม หรือจะเป็นจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กร กล่ าวคือเป็น
การถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ไปยังผู้ที่ต้องการความรู้ หรือการได้มาซึ่งความรู้ของผู้ที่ต้องการความรู้
การอนุรักษ์ หมายถึง การดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าไว้รวมถึง การป้องกัน การรักษา การสงวน
การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
การส่งเสริม หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
ของประชาชน เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมส่งผลให้มีการยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้น
การเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหม หมายถึง กลยุทธ์สาคัญในการเสริมสร้างความสามารถ ใน
การแข่งขันให้แก่ผลิตภัณฑ์ในยุคที่ต้องขับเคลื่อนด้วยทุนสมอง สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์แทน
การแข่งขันด้วยการใช้ความได้เปรียบด้านวัตถุดิบ แรงงานและความสามารถในการผลิตและการจาหน่าย
ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง หมายถึง การออกแบบลายผ้าไหม ผสมผสานระหว่างลายหาง
กระรอกคู่และผ้าซิ่นตีนแดง
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้สรุปและสังเคราะห์เป็นกรอบในการวิจัย ที่เป็นการเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย การศึกษาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ การส่งเสริมและการเพิ่ม
คุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ ตีนแดงอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระบวนการผลิต ลักษณะของลวดลาย

การศึกษาภาคสนาม (Field Study)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Participatory Action
Research) ชุมชนร่วมคิด วางแผน ปฏิบัติการ วิเคราะห์
- การสารวจชุมชน (Community servay)
- สัมภาษณ์กลุ่มเน้น (Focus Group Discussusion)
- สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (IN-Depth Interview)
จากผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (Key-informant)
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (workshop)

ลักษณะการใช้สี รูปแบบผลิตภัณฑ์
การอนุรักษ์ การเพิ่มคุณค่าและส่งเสริม
การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง

- องค์ความรู้กระบวนการผลิต ลักษณะของลวดลาย ลักษณะการใช้สี รูปแบบผลิตภัณฑ์
- แนวทางการอนุรักษ์ การเพิ่มคุณค่า การส่งเสริมและการเผยแพร่การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
การเผยแพร่ / การอนุรักษ์ / สร้างมูลค่าเพิม่
กลุ่มทอผ้า/ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

หน่วยงานราชการ

ชาวบ้าน
สถาบันการศึกษา/องค์กรท้องถิ่น

สินค้าทางวัฒนธรรม

กรอบแนวคิด : การศึกษาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ การส่งเสริมและเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหม
หางกระรอกคู่ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่
ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยแยกตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. ความเป็นมาการทอผ้าไหมในจังหวัดบุรีรัมย์
1.1 ประวัติจังหวัดบุรีรัมย์
1.2 การทอผ้าไหมในจังหวัดบุรีรัมย์
1.3 การทอผ้าไหมในอาเภอนาโพธิ์
1.4 การทอผ้าไหมในอาเภอพุทไธสง
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้า
2.1 แหล่งที่มาของผ้า
2.2 ผ้าทอพื้นบ้านของไทย
2.3 ผ้าไหมไทย
2.4 ผ้าไหมหางกระรอก
2.5 ผ้าซิ่นตีนแดง
2.6 ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
3.1 กระบวนการผลิต
3.2 องค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลาย
3.2.1 ความหมายของการออกแบบลวดลาย
3.2.2 ลักษณะรูปแบบของลวดลาย
3.2.3 การจัดวางลวดลายและการต่อลาย
3.2.4 ลวดลายผ้า
3.3 องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สีของลวดลาย
3.3.1 ความหมายของสี
3.3.2 การใช้สีตามวรรณะ
3.3.3 การใช้สีของผ้าไหม
3.3.4 สีที่ใช้ย้อมผ้า
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4. กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การอนุรักษ์และส่งเสริม
4.1 ความหมายของการถ่ายทอดองค์ความรู้
4.2 แนวทางและกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
4.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.4 แนวทางการส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหม
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ความเป็นมาการทอผ้าไหมในจังหวัดบุรีรัมย์
1.1 ประวัติจังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมืองที่น่าอยู่สาหรับคนในท้องถิ่น
และเป็ น เมือ งที่น่ ามาเยื อนส าหรั บ คนต่า งถิ่น เมื องปราสาทหิ นในเขตจัง หวัด บุรี รัมย์ มากมีไปด้ว ย
ปราสาทหินใหญ่น้อย อันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของ นักโบราณคดีพบหลักฐาน
การอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทราวดี และที่สาคัญที่สุดพบกระจายอยู่
ทั่ว ไป ในจั งหวัดบุรี รั มย์ มากคือ หลักฐานทางวัฒ นธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐ และ
ปราสาทหินเป็นจานวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สาคัญคือเตาเผา ภาชนะดินเผา
และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่งกาหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18
อยู่ทั่วไปหลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณ แล้วหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด
บุ รี รั ม ย์ เริ่ ม มี ขึ้ น อี ก ครั้ ง ตอนปลายสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา โดยปรากฏชื่ อ ว่ า เป็ น เมื อ งขึ้ น ของเมื อ ง
นครราชสีมาและปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมือง ๆ
หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์
มาจนถึงปัจจุบันนี้ชื่ อเมืองบุรีรัมย์ ไม่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์สมัยอยุ ธยาและธนบุรีเฉพาะชื่อ
เมืองอื่น ปัจจุบันเป็นอาเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เมืองนางรองเมืองพุทไธสง และเมืองประโคนชัย
พ.ศ. 2319 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี กรมการเมืองนครราชสีมา มีใบบอกเข้ามา
ว่ า พระยานางรองคบคิ ด เป็ น กบฏร่ ว มกั บ เจ้ า โอ เจ้ า อิ น และอุ ป ฮาดเมื อ งจ าปาศั ก ดิ์ จึ ง โปรดให้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อยังดารงคาแหน่ง เจ้าพระยาจักรี เป็นแม่ทัพไป
ปราบจั บ ตัว พระยานางรองประหารชีวิตและสมทบเจ้าพระยาสุ รสี ห์ (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา
สุรสิงหนาท) คุมกองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือ ยกไปตีเมือง จาปาศักดิ์ เมืองโขงและเมืองอัตปือ ได้ทั้ง 3
เมือง ประหารชีวิต เจ้าโอ เจ้าอิน อุปฮาด เมืองจาปาศักดิ์ แล้วเกลี้ยกล่อมเมืองต่าง ๆ ใกล้เคียงให้
สวามิภักดิ์ ได้แก่ เขมรป่าดง ตะลุบ สุริน ทร์ สังขะและเมืองขุขันธ์ รวบรวมผู้คนตั้งเมืองขึ้นในเขตขอม
เรียกว่า เมืองแปะ แต่งตั้งบุรีรัมย์บุตรเจ้าเมืองผไทสมัน(พุทไธสง) ให้เป็นเจ้าเมืองซึ่งต่อมาได้เป็นพระยา
นครภักดี ประมาณปลายรัช กาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว หรือต้นราชการ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็นบุรีรัมย์ด้วยปรากฎว่า ได้มีการแต่งตั้ง
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พระสาแดงฤทธิรงค์เป็นพระนครภักดีศรีนครา ผู้สาเร็จราชการเมืองบุรีรัมย์ ขึ้นเมืองนครราชสีมาใน
พ.ศ. 2411 เมืองบุรีรัมย์และเมืองนางรองผลัดกันมีความสาคัญเรื่อยมา พ.ศ. 2433 เมืองบุรีรัมย์โอนขึ้น
ไปขึ้นกับหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ มีหนองคายเป็นศูนย์กลาง และเมืองบุรีรัมย์มีเมืองในสังกัด 1 แห่ง
คือเมืองนางรอง
ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2440-2441 เมืองบุรีรัมย์ได้กลั บไปขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา
เรียกว่าหบริเวณนางรองห ประกอบด้วย เมือ งบุรีรัมย์ นางรอง รัตนบุรี ประโคนชัย และพุทไธสง พ.ศ.
2442 มีประกาศเปลี่ยนชื่อ มณฑลลาวเฉียงเป็น มณฑลฝ่ายตะวันตกเฉียงเหนือ มณฑลลาวพวนเป็น
มณฑลฝ่ายเหนือ มณฑลลาวเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ มณฑลเขมร เป็นมณฑลตะวันออกและใน
คราวนี้ เปลี่ยนชื่อ บริเวณนางรองเป็น เมืองนางรอง มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ตั้งที่ว่าการอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์
แต่ตราตาแหน่งเป็นตราผู้ว่าการนางรอง กระทรวงมหาดไทยจึ งได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น บุรีรัมย์
และเปลี่ยนตราตาแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมพ.ศ. 2444 เป็นต้นมา พ.ศ.
2450 กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มณฑลนครราชสีมา ประกอบ
ด้วย 3 เมือง 17 อาเภอ คือเมืองนครราชสีมา 10 อาเภอ เมืองชัยภูมิ 3 อาเภอและเมืองบุรีรัมย์ 4
อาเภอ คือ นางรอง พุทไธสง ประโคนชัย และรัตนบุรี ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ขึ้น ยุบมณฑลนครราชสีมา จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ออกเป็นจังหวัดและอาเภอ เมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็น หจังหวัดบุรีรัมย์ห ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
สภาพทั่วไปของจังหวัดบุรีรัมย์
สภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยอยู่
ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 15 ลิปดาเหนือกับ 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศา 30
ลิปดา กับ 103 องศา 45 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์
ประมาณ 385 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับจังหวัดและประเทศ
ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้วและราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทิศเหนือมีลักษณะเป็นลูก
คลื่นน้อยเป็นที่ราบขั้นบันไดช่องเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณเก้าแสนถึงหนึ่งล้านปีเศษ ทาให้
จังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะภูมิประเทศที่สาคัญคือ
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1. พื้นที่สูงและภูเขาทางตอนใต้
2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด
3. พื้นที่ราบลุ่มตอนเหนือริมฝั่งแม่น้ามูล
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในแถบของลมมรสุมเขตร้อน ลักษณะของลมฟ้าอากาศและปริมาณน้าฝน
จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมเป็นสาคัญ ลมมรสุมที่พัดผ่านคือ
1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บริเวณภาคใต้ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้เกิดฝนตก แต่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับปริมาณน้าฝนจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีเทือกเขาพนมดงรักกั้นอยู่ ปริมาณน้าฝนส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลของลมพายุ
ในทะเลจีนใต้
2. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดจากแคว้นไซบีเรีย ทางตอนเหนือของประเทศจีนทา
ให้เกิดความหนาวเย็นและความแห้งแล้งโดยทั่วไป โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง
ฤดูกาลในจังหวัดบุรีรัมย์ มี 3 ฤดู ในแต่ละฤดูจะมีช่วงเวลาไม่คงที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอิทธิพลของลมมรสุมเป็นหลัก แต่โดยทั่ว ๆ ไป พอสรุปได้ดังนี้
ฤดูร้อน อยู่ระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ หรือมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบ
อ้าวและร้อนจัดมากในบางช่วงส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยทั่วไป
ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้าฝนไม่แน่นอน
บางปีฝนมาก บางปีฝนน้อย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมและลมพายุดีเปรสชันในทะเลจีนใต้
ฤดูหนาว อยู่ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ความหนาวเย็น
ในแต่ละปีขึ้นอยู่กับอิทธิพ ลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ร่องความกดอากาศต่าจากประเทศ จีน
โดยทั่วไปจังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะอากาศคล้ายคลึงกับทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฤดูฝน
จะมีฝนตกหนักในเดือนมิถุนายน
การปกครองและประชากร แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อาเภอ 188 ตาบล 2,546
หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ 209 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล 51 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 155 แห่ง
จานวนประชากรทั้งสิ้น 1,579, 248 คน เป็นชาย 759,385 คน เป็นหญิง 761,680 คน (30 กันยายน
2557) จานวนชายคิดเป็นร้อยละ 49.92 ของประชากรทั้งหมดและจานวนผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 50.08
ของประชากรทั้งหมด ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 213,684 คน คิดเป็นร้อยละ 14.05 ส่วนที่
เหลือ 1,307,381 คน หรือร้อยละ 85.95 อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล

27

สังคมและคุณภาพชีวิตอาชีพ ประชากรร้อยละ 89 ประกอบอาชีพเกษตร โดยมีพื้นที่
การเกษตรประมาณ 4,528,833 ไร่ หรือร้อยละ 69.71 ของพื้นที่จังหวัด อาชีพที่สาคัญ คือ การทานา
เป็นอาชีพหลักของคนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต้องพึ่งพาน้าฝนปีละครั้ง พืชไร่ได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อย ปอ
และงาดา เป็นพืชที่ทารายได้ให้กับจังหวัดบุรีรัมย์รองจากข้าว พืชสวนและไม้ยืนต้นเริ่มมีบทบาทยิ่งขึ้น
เมื่อพืชผลที่เกษตรลงไปรุ่นแรกๆเก็บเกี่ยวได้ผลตอบแทนคุ้มค่าน่าพอใจโดยเฉพาะยางพารา จังหวัดมี
การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นอาชีพหลักแล้วบางรายก็สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพ
เสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่การเกษตรกรรมประมาณ 4,528,833 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 69.71 ของพื้นที่จังหวัด ครัวเรือนเกษตรกรจานวน 232,583 ครัวเรือน แยกตามรายอาเภอตาม
ตารางดั้งนี้
การเดินทาง
จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 410 กิโลเมตร นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจาทางและรถไฟ
โดยรถยนต์
ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงสระบุรีเลี้ยวขวาเข้า ทางหลวงหมายเลข 2
แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 224 และทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอาเภอหนองกี่
อาเภอนางรอง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ตามทางหลวงหมายเลข 218 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 6 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 410 กิโลเมตร
โดยรถประจาทาง
รถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จากัด และของเอกชน สาย
กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกวันวันละหลายเที่ยว ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง
โดยรถไฟ
รถไฟออกจากสถานีหัวลาโพงทุกวัน สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี หรือนครราชสีมา อุบลราชธานี ทั้งที่เป็นขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา และรถดีเซลราง ผ่านสถานีบุรีรัมย์ทุกขบวน รถ
ดีเซลรางปรับอากาศจะใช้เวลาเดินทางน้อยกว่ารถยนต์มาก
เครื่องบิน
เที่ยวบิน กรุงเทพฯและบุรีรัมย์ มี 2 สายการบินที่เปิดให้บริการ วันละ 3 เที่ยวบินการบิน
ไทยกับสายการบิน นกแอร์ และสายการบินแอร์เอเชีย

28

สถานที่สาคัญและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์
อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินทรายสีชมพู สร้างขึ้นด้วยรูปแบบศิลปะเขมรโบราณอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ของปราสาทพนมรุ้งไม่ได้สร้างขึ้นมาพร้อมกันในคราวเดียวแต่ได้มีการสร้าง ศาสนสถานเพื่อเป็นศูนย์
กลางทางความเชื่อของชุมชนขึ้นครั้งแรกในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ได้แก่ ปราสาทอิฐ 2 หลังที่ปัจจุบัน
อยู่ในสภาพพังทลายเหลือเพียงฐานและกรอบประตู
หลังจากนั้น ได้มีการก่อสร้างสื บต่อมาโดยกษัตริย์ของอาณาจักรเขมรโบราณหรือผู้ นาที่
ปกครองชุมชน ความงดงามยิ่งใหญ่ของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ชัด ทั้งการจาหลักลวดลายการ
เลือกทาเลที่ตั้งบนยอดเขามีแผนผังตามแนวแกนที่มีองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เรียงตัวกันเป็ น
แนวเส้นตรงพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลาง คือ ปราสาทประธานหรือปราสาทหินพนมรุ้งนั่นเอง ชื่อปราสาท
พนมรุ้งเป็นชื่อดั้งเดิมของโบราณสถานแห่งนี้ คาว่าพนมรุ้งปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่ 2 หลักที่ 4 ว่า
พนมรุ้งเป็นชื่อเทวสถานที่มีขอบเขตกว้างขวาง มีที่ดิน หมู่บ้าน เมือง สร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยที่ประทับ
ของพระศิวะที่ประทับอยู่บนยอดเขาไกรลาส เป็นการสะท้อนถึงการนับถือศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกายอีก
ด้วย
ที่ตั้ง : อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ปราสาทหินเมืองต่า
ศาสนสถานในศาสนาฮินดู ศิลปะขอมโบราณสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 1617 มีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนศิลาแลงอันเดียวกันเรียงเป็น 2 แถวตามแนวทิศ
เหนือใต้ แถวหน้า 3 องค์ องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อื่น
ส่วนแถวหลังมีปรางค์อิฐจานวน 2 องค์ วางตาแหน่งให้อยู่ระหว่างช่อง ของปรางค์ 3 องค์
ในแถวแรก ทาให้สามารถมองเห็นปรางค์ทั้ง 5 องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์หนึ่งมาบดบังปราสาทปรางค์
ประธานทาจากหินทราย หน้าบันจาหลักเป็นรูปพระอินทร์ประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาสนะ คือ นั่งชัน
เข่าขวาขึ้น ขาซ้ายพับเหนือช้างเอราวัณสามเศียรในซุ้มเรือนแก้วอยู่บน หน้ากาล
ลักษณะของซุ้มหน้าบันนี้ เป็นศิลปะเขมรแบบบาปวน มีอายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่
16 ปราสาททั้ง 5 จะล้อมรอบด้วยระเบียงคดซึ่งมีทับหลังและซุ้มประตูแกะสลักด้วยหินทรายอย่าง
งดงามมีสระน้า หรือบาราย กรุด้วยศิลาแลง ทั้ง 4 ทิศ มุมสระมีพญานาคหินทราย 5 เศียร ทอดตัวยาว
รอบขอบสระน้า ชั้นนอกปราสาทมีกาแพงศิลาแลงอีกชั้น
ที่ตั้ง : ปราสาทหินเมืองต่า บ้านโคกเมือง ตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์
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พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1
(วงเวียนช้าง)
สร้างในปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรง
ก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ เมื่อครั้งยังดารงตาแหน่งเจ้ าพระยาจักรี พระบรมราชานุสาวรีย์ มีขนาดเท่าครึ่งของ
พระองค์จริง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์แบบนักรบตามขัตติยราชประเพณีโบราณ ประทับ
บนช้างศึก จากจดหมายเหตุประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 7 ระบุว่าเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2319 พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังดารงตาแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาจักรีได้ยกกองทัพไป
ปราบกบฏพระยานางรองเมื่อเสด็จฯ กลับได้พบเมืองร้างชัยภูมิดี จึงให้รวบรวมผู้คนแล้วก่อตั้งเมืองชื่อ
ว่า “เมืองแปะ”
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองบุรีรัมย์” ด้วยจิตสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง
ที่มีต่อชาวบุรีรัมย์ ประชาชนชาวบุรีรัมย์จึงพร้อมใจกัน จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้น
ที่ตั้ง : วงเวียนอนุสาวรีย์สแี่ ยกถนนสายบุรีรัมย์ – สตึก อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์
สถานที่ศักดิ์สิ ทธิ์ที่ชาวบุรีรัมย์นับถือศรัทธามาช้านาน และมีประชาชนมากราบไหว้ใน
โอกาสต่างๆ ตลอดปีเดิมเป็นศาลขนาดเล็ก ได้รื้อและก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2548 -2550 ให้เป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เลียนแบบมาจากปราสาทหินพนมรุ้งบริเวณศาลหลักเมืองแห่งนี้เคยเป็นจุ ดที่
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ใช้เป็นจุดพักรบและทรงเห็นว่าบริเวณนี้มีสระน้า และต้น
แปะขนาดใหญ่จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองแปะก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็นบุรีรัมย์
ศาลหลักเมืองเป็นองค์ปรางค์มียอดทั้งหมด 5 ชั้น แต่ละชั้นประดับกลี บขนุน และเทพ
ประจาทิศเพื่อปกป้องรักษาทิศต่างๆองค์เรืองธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระหลักเมืองชักมุมออกทั้ง 4 ด้าน
อันหมายถึงการกระจายความเป็นหลักฐานความมั่นคงออกไปทั้ง 4 ทิศ ส่วนยอดศาลพระหลักเมือง
ติดตั้งรูปดอกบัวเป็นพื้นแก้ว ประดับทองเพื่อนาแสงเข้าสู่หลักเมือง
ภายในตัวศาลได้ตั้งเสาหลักเมืองตรงกลางองค์ปรางค์พร้อมกับอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อ
มาปกปักษ์รักษาบ้านเมืองด้านข้างศาลหลักเมืองยังมีศาลเจ้าจีน เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้มากราบ
ไหว้ด้วย
ที่ตั้ง : ตาบลในเมือง อาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง คือภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว แต่ก็ยังคงมีร่องรอยปากปล่องชัดเจน
รอบบริ เ วณเป็ น ป่ า ไม้ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ เป็ น แหล่ ง อาศั ย ของสั ต ว์ ป่ า ขนาดเล็ ก บนเขากระโดงยั ง มี
โบราณสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนเดิมทีชาวบ้านเรียกเขากระโดงว่า “พนมกระดอง” เป็น
ภาษาเขมรแปลว่า “ภูเขากระดอง” เพราะมีลักษณะคล้ายกระดองเต่า ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นกระโดงวน
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อุทยานภูเขาไฟกระโดงมีบันไดให้เดินขึ้นไป 297 ขั้นหรือจะขับรถขึ้นไปจอดบนเขาก็ได้ นอกจากนี้ยังมี
ปราสาทเขากระโดงซึ่งเป็น ศาสนสถานที่สร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย เดิมเป็นปรางค์หินทราย ก่อบนฐาน
ศิลาแลงองค์เดียว ฐานสี่เหลี่ยมขนาด 4×4 เมตร มีช่องทางเข้า 4 ด้าน ต่อมาหินพังหรือถูกรื้อลงมามี
ผู้ น าหิ น มาเรี ย งขึ้ น มาใหม่ แต่ ไ ม่ ต รงตามรู ป แบบเดิ ม ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต ระกู ล สิ ง หเสนี ย์ ไ ด้
ประดิษฐานพระพุทธบาทจาลองไว้ในองค์ปรางค์แล้วสร้างมณฑปครอบทับพระพุทธรูป นอกจากนี้ยังมี
พระพุทธรูปพระสุภัทรบพิตรที่ชาวบุรีรัมย์และพุทธศาสนิกชนเคารพนับถือ ที่นี่ยังสามารถชมวิวเมือง
บุรีรัมย์ได้ และด้านหลังองค์พระนั้นมีทางไปดูปล่องภูเขาไฟเก่าที่มอดไปแล้วด้วย
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
แหล่งรวบรวมและแสดงตัวอย่างของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในแถบ
อีสานใต้ ประกอบด้วยอาคารหลังแรก เป็นอาคารหอวัฒนธรรมสองชั้นที่มีสถาปัตยกรรมแบบปราสาท
หินเขาพนมรุ้งผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่หลังที่สองเป็นหอประชุมพื้นที่อีสานใต้ ได้แก่บริเวณ
ลุ่มแม่น้ามูลหรือแอ่งโคราชหรือแถบทุ่งกุลาร้องไห้ อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดต่างๆการจัดแสดงชั้นล่าง
ประกอบด้วยนิทรรศการภูมิศาสตร์แสดงสภาพภูมิศาสตร์บริเวณอีสานใต้และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเคยมี
ภูเขาไฟมาก่อน
นิทรรศการแหล่งที่ตั้งชุมชนโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์ นิทรรศการโบราณวัตถุสมัยต่างๆ
ชั้นบนประกอบด้วยนิทรรศการช้างกับส่วย จัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือจับช้างป่าและเครื่องประกอบ
พิธีกรรมของหมอช้าง นิทรรศการศาสนาและความเชื่อ จัดแสดงพระพุทธรูปและเทวรูปสาริด
นิทรรศการผ้าและวิถีชีวิตจัดแสดงผ้าทอฝีมือของชาวอีสานใต้ เป็นพวกผ้าลายมัดหมี่ชนิด
ต่างๆ ห้องเตาเผาและเครื่องเคลือบดินเผา ทั้งยังมีนิทรรศการวิถีชีวิตในอดีตของชาวบุรีรัมย์โดยใช้
หุ่น ได้แก่ ไทยลาว ไทยเขมร ไทยส่วย และไทยโคราช
ที่ตั้ง : ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์
สนามไอโมบายสเตเดี้ยม
ไอโมบายสเตเดี้ยมหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าธันเดอร์ คาสเซิลสเตเดียมเป็นสนามกีฬาที่
สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลสนามแห่งนี้มีความจุมากถึงประมาณ24,000 ที่นั่ง
โครงสร้างประกอบด้วยเหล็กและไฟเบอร์ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 500 ล้านบาทโดยเป็นเงิน
สนับสนุนของไอ-โมบาย และบางส่วนของนายเนวิน ชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์
สนามไอโมบายสเตเดี้ยม จัดเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่ไม่มีลู่วิ่งคั่นสนามและยังผ่านมาตรฐานระดับเอคลาสสเตเดียมจากเอเอฟซีและมาตรฐาน
ระดับเวิลด์คลาสจากฟีฟ่าและยังได้บันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดับฟีฟ่าแห่งเดียวใน
โลกที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกเพียง 256 วัน
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สนามนี้มีทั้งหมด 4 ชั้นมีทั้งห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ห้องพักนักกีฬา ร้านขายของที่ระลึก
ฯลฯ ที่สนามไอโมบาย สเตเดีย ม มีการจัดทัว ร์เดินชมสนามทุกวันยกเว้นวันที่มีแข่งนัดเหย้า ตั้งแต่
10.00 – 16.00 น. สามารถเข้าชมได้ฟรี ทั้งยังมีไกด์คอยให้สอบถามให้ข้อมูลอีกด้วย
ที่ตั้ง : ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์แคมป์
เป็นที่เทีย่ วแบบศูนย์การเรียนรู้ มีพื้นที่มากกว่า 300 ไร่ จัดพื้นที่เป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นบูติครีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ โซนต้อนรับชั้นล่างเป็นห้องโถง
รับรองและมุมกาแฟ ชั้นบนจัดเป็นห้องสัมมนาที่ชั้นล่างมีมุมเก๋ๆให้ได้ถ่ายภาพ เช่น โซนภาพวาดสาม
มิติ ทั้งยังสตูดิโอถ่ายภาพด้วย โซน“กาลครั้งหนึ่งแกลเลอรี่” แสดงของสะสมโบราณต่าง ๆ เช่น นาฬิกา
รถโบราณ เฟอร์นิเจอร์สไตล์แอนทีคเครื่องดนตรี สากลสมัยโบราณมีโซน KIDS ZONE ที่มีกิจกรรมและ
ของเล่นสาหรับ เด็ก
ส่วนที่ 2 อุทยานไม้ดอก (FLORA)แบ่งออกเป็น6 โรงเรือน ดังนี้โรงเรือนที่ 1 จัดแสดง
พรรณไม้ตามฤดูกาลโรงเรือนที่ 2 จัดแสดงเฟินโรงเรือนที่ 3 จัดแสดงสับปะรดสีและพืชกินแมลง
โรงเรือนที่ 4 จัดแสดงกล้วยไม้ โรงเรือนที่ 5 จัดแสดงพืชทะเลทราย ภายใต้คอนเซ็ปต์มหาพีระมิด
โรงเรือนที่ 6 จัดแสดงดอกหน้าวัว และส่วนสุดท้ายเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร และปศุสัตว์
ฟาร์ม มีจุดเลี้ยงแกะ “บ้านกังหันลม”ที่สามารถให้อาหารแกะได้ ทั้งยังมีโซนกิจกรรมผจญภัยด้วย
ที่ตั้ง : อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เขื่อนลานางรอง
เขื่อนล านางรองเป็ น เขื่อนดิน อยู่ภ ายใต้โ ครงการเขื่ อนล านางรอง นอกจากเขื่ อนล า
นางรองจะเป็นสถานที่กักเก็บน้าไว้ใช้ในด้านการเกษตรแล้ว ยังได้รับการปรับปรุงเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ มีบ้านพักรับรอง ห้องประชุม และค่ายพักแรมอีกด้วย บนสันเขื่อนมีที่สาหรับชมทัศนียภาพ
และมีร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้าในบริเวณเดียวกันยังมีโรงงานหลวงอาหารสาเร็จรูป (ดอยคา)
ผลิตผักผลไม้กระป๋อง เช่น ข้าวโพดอ่อน หน่อไม้น้ามะเขือเทศ เป็นต้น
ที่ตั้ง : ตาบลโนนดินแดง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประเพณีและวัฒนธรรม
ประเพณีตามฮีตสิบสอง
.
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันถึง 4 กลุ่มชน จึงเป็นดินแดน
ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมากแห่งหนึ่ง และความหลากหลายนี้ก็มีความผสมกลมกลืนกัน
แต่มีประเพณีบางอย่างที่มีลักษณะตามความเชื่อของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์แต่ประเพณีหลักของ ชาว
บุรีรัมย์ก็เช่นเดียวกับชาวอีสานทั่วไปคือยึดมั่นใน “ฮีตสิบสอง” คือ มีประเพณีประจาสิบ สองเดือนใน
รอบปีเช่นเดียวกับชาวอีสานทั่วไป ดังนี้
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.
1.4.1 เดือนเจียง (เดือนอ้าย) หรือเดือนธันวาคม นิมนต์พระสงฆ์มาเข้าปริวาสกรรม
หรือเข้ากรรม เพื่อฝึกสานึกความผิดหรือความบกพร่องของตนและ มุ่งประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พระธรรมวินัยต่อไป ในด้านฆราวาสจาทาพิธีเลี้ยงผีแถนผีต่าง ๆ (ผีบรรพบุรุษ)
1.4.2 เดือนยี่ (มกราคม) ทาบุญคูณข้าว หรือบุญคูณลาน โดยนิมนต์พระสงฆ์สวด
มนต์เย็นและฉันภัตตาหารเช้าเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าวเปลือก เมื่อพระฉัน อาหารเช้าเสร็จก็ทาพิธีสู่
ขวั ญ ข้ า วต่ อ ไป
.
1.4.3 เดือนสาม (กุมภาพันธ์) ทาบุญข้าวจี่และบุญมาฆบูชา เริ่มพิธีทาบุญข้าวจี่ใน
ตอนเข้าโดยใช้ข้าวเหนียวปั้นหุ้มน้าอ้อย นาไปย่างไฟหรือจี่พอเกรียมแล้วชุบ ด้วยไข่นาไปย่างไฟจนสุก
แล้วใส่ภาชนะเพื่อนาไปถวายพระสงฆ์พร้อมกับอาหารอื่น ๆ ข้าวจี่ที่เหลือจากพระฉันแล้ว ชาวบ้านจะ
แบ่งกันรับประทานถือว่าผู้รับประทาน จะเป็นมงคลแก่ตัวเอง
.
1.4.4 เดือนสี่ (มีนาคม) ทาบุญเผวส (บุญพระเวส) หรือทาบุญมหาชาติ มีการฟัง
เทศน์มหาชาต ิถือกันว่าต้องฟังให้จบทุกกัณฑ์ในวันเดียวจึงจะได้กุศล งานบุญนี้มีผู้นาของมาถวายพระ
เรียกว่า “กันฑ์หลอน”
.
1.4.5 เดื อนห้า (เมษายน) ตรุษสงกรานต์ หรือทาบุญขึ้นบ้านใหม่ มีการสรงน้า
พระพุทธรูปและพระสงฆ์ชาวบ้านจะไปเก็บดอกไม้มาบูชาพระ
.
1.4.6 เดือนหก (พฤษภาคม) ทาบุญบั้งไฟ และทาบุญวิสาขบู ชา จะมีการฟังเทศน์
ตลอดวันกลางคืนมีเวียนเทียน สาหรับบุญบั้งไฟก็เป็นพิธีเพื่อ ขอฝนจากเทวดา (แถน) และมีการบวช
นาคด้ ว ย
.
1.4.7 เดือนเจ็ด (มิถุนายน) ทาบุญซาฮะ เพื่อบูชาเทวดาอารักษ์หลักเมือง โดยทา
พิธีเซ่นบวงสรวงหลักเมืองหลักบ้าน ผีพ่อแม่ ผีปู่ผีเมือง (ผีบรรพบุรุษ) ผีตาแฮก (เทวดารักษาไร่นา) เพื่อ
ระลึกถึงผู้มีพระคุณ
.
1.4.8 เดือนแปด (กรกฎาคม) ทาบุญเข้าพรรษา มีการทาบุญตักบาตรพระสงฆ์
ถวายภัตตาหาร เช้าและเพลแด่พระสงฆ์สามเณรฟังพระธรรมเทศนา ตอนบ่ายและนาขี้ผึ้งมาหล่อเป็น
เทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และจะเก็บไว้ตลอดพรรษา
.
1.4.9 เดือนเก้า (สิงหาคม) ทาบุญข้าวประดับดิน โดยจัดอาหารคาวหวาน หมาก
พลู บุหรี่ สุราแล้วนาไปวางไว้ใต้ต้นไม้หรือที่ใดที่หนึ่งพร้อมทั้งเชิญวิญญาณบรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับ
ไปแล้วให้มารับเอาอาหารไป
.
1.4.10 เดือนสิบ (กันยายน) ทาบุญข้าวสาก หรือสลากภัตในวันเพ็ญ เป็นการอุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย เช่นเดียวกับทาบุญข้าวประดับดิน
.
1.4.11 เดือนสิบเอ็ด (ตลุาคม) มีการทาบุญออกพรรษา ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน11
ตอนเช้าชาวบ้านจะร่วมทาบุญตั้กบาตร รับศีล ฟังเทศน์ ถวายผ้าจานาพรรษาพระสงฆ์จะร่วมกันทาพิธี
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ออกวัสสาปวารณา กลางคืน มีการจุดโคมไฟแขวนไว้ตามต้นไม้ หรือตามริมรั้วของวัด
.
1.4.12 เดือนสิบสอง (พฤศจิกายน) ในเดือนนี้จะมีการทาบุญกฐิน สาหรับประชาชนที่
อยู่ตามริมน้าจะมีการแข่งเรือด้วย เช่น ริมแม่น้าโขงแม่น้ามูล แม่น้าชี ฯลฯ เพื่อระลึกถึง อุสพญานาค
หรือบางแห่งจะมีการแห่ปราสาทผึ้งเพื่อถวายพระสงฆ์และเพื่อเป็นพุธบูชาประเพณีทั้งสิบสอง เดือนนี้
ถือเป็นประเพณีหลักของชาวอีสานทั่วไปที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และประเพณี
เหล่านี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงร่วมแรงร่วมใจ กันของชาวบ้านประเพณีดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของสังคมอีสานที่เต็ม ไปด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละ แรงกายแรงใจเพื่อ
การกุ ศ ล ความสมานสามั ค คี ตลอดจนความกตั ญ ญู รู้ คุ ณ ต่ อ บุ พ การี ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่
หล่อหลอมบุคลิกภาพของชาวอีสานที่สาคัญยิ่งอย่างยิ่งอย่างหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ แถบอาเภอ
คูเมืองพุทไธสง นาโพธิ์ และสตึก แต่ปัจจุบันการปฏิบัติตาม ฮีตสิบสองก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประเพณีเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์
.
ประเพณีของจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากประเพณีหลัก 12 เดือนแล้ว ยังมีประเพณีเฉพาะกลุ่ม
ชนที่ปฏิบัติตามความเชื่อที่มีความแตกต่างกันไป ประเพณีสาคัญที่ยังคงปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจากอดีต
จนถึง ปัจจุบันของกลุ่มไทยเขมรและไทยลาว ที่สาคัญมีดังนี้
ประเพณีมหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ (Isan Grand Kite Tradition)
จัดขึ้นช่วง : วันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน ธันวาคม
.
ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหรือย่างเข้าสู่ฤดูหนาว มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรง คนชนบทก็
พากันทาว่าวแอก ซึ่งมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เล่นกันทุกหมู่บ้าน เป็นประเพณีการละเล่น
ของท้องถิ่นของชาวอีสานนานมาแล้ว บุรีรัมย์จัดมหกรรมว่าวอีสานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529
เพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์ของอีสานใต้ให้คงอยู่และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง เปิดโอกาสให้คนทุก
ตาบล ทุกหมู่บ้านทาว่าวแอกมาแข่งขันชิงรางวัลกัน ว่าวที่นามาเข้าแข่งขันต้องมีขนาดปีกกว้าง 2 เมตร
ครึ่งขึ้นไปตัดสินกันที่ความสวยงาม เสียงแอกและลีลาของว่าวบนท้องฟ้า
นอกจากนี้ มีการประกวด ขบวนแห่ว่าวที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ตอนค่ามีมหรสพ การละเล่น
และการแสดงสินค้าพื้นบ้าน งานมหกรรมว่าวอีสานจัดขึ้นที่สนามกีฬาจัง หวัดอาเภอห้วยราชในช่วง
วันเสาร์ - อาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปี
ประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย์ (Buri Ram Long Boat Races)
จัดขึ้นช่วง : วันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
.
เป็นงานประเพณีประจาปี กาหนดจัดในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุก
ปี ซึ่งเป็นฤดูน้าหลากในลาน้ามูล ชาวเรือบุรีรัมย์และจาก จังหวัดต่าง ๆ มาร่วมชุมนุมประลองฝีพายที่
สนามแข่งเรือหน้าที่ว่าการอาเภอสตึก เพื่อแข่งขันความเป็นเจ้ายุทธจักรแห่งลาน้ามูล ในแต่ละปีมี
จานวน เรือเข้าแข่งไม่น้อยกว่า 40-50 ลา และยังมีขบวนเรือตกแต่งแฟนซีงดงามด้วย ประเพณีแข่งเรือ
ยาวที่สนามแห่งนี้ เดิมเป็นประเพณีท้องถิ่นสังสรรค์กัน ในหมู่ญาติมิตรและสักการะเจ้าพ่อวังกรูด ซึ่ง
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เป็นชื่อวังน้าวนช่วงหนึ่งของแม่น้ามูล ต่อมาได้จัดเป็นงานประเพณีของจังหวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็น
ต้นมา
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (Khao Phanom Rung Festival)
จัดขึ้นช่วง : วันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือน เมษายน
.
ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นศาสนสถาน ในลัทธิพราหมณ์และ ได้รับการแปลงเป็นพุทธสถานในสมัยหลัง
ช่วงที่ถูกทิ้งร้างอยู่มีผู้นาพระพุทธบาทจาลองไปประดิษฐานไว้ที่ปรางค์น้อยบนเขา กลายเป็นประเพณี
ของชาวบ้านรอบ ๆ บริเวณนั้นพากันขึ้นไปนมัสการปิดทองรอย พระพุทธบาทนี้รวมทั้งไหว้พระทาบุญ
ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 5 ของทุกปี เนื่องจากปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่สวยงามและ
เป็นประเพณีแต่ดั้งเดิม จังหวัดจึงได้ส่งเสริมให้มีงานประเพณีในวันเสาร์ -อาทิตย์แรกของเดือนเมษายน
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณ ได้แก่ ขบวนแห่ราชประเพณีขอมโบราณ
การแสดงแสง-เสียง ย้อนรอยอดีตพนมรุ้ง และการแสดงระเบิดภูเขาไฟจาลอง
งานนมัสการพระเจ้าใหญ่ที่วัดหงษ์ (Phra Chao Yai Wat Hong Fair)
จัดขึ้นช่วง : เดือนมีนาคม
บ้านศีรษะแรด ตาบลมะเฟือง อาเภอพุทไธสง จัดงานในวันเพ็ญเดือน 3 เป็นงานที่ยิ่งใหญ่
เพราะพระเจ้าใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบุรีรัมย์และชาวอีสานทั่วไปเลื่อมใส ศรัทธามาก การเดินทาง
ไปวัดหงษ์ จากตลาดพุทไธสง ถึงทางแยกเลี้ยวขวา ใช้เส้นทางที่จะไปพยัคฆภูมิพิสัย ระยะทางประมาณ
1 กิโลเมตร และ มีทางแยกเข้าวัดอีก 2 กิโลเมตร
งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจาลอง (Lord Buddha’s Footprint Replica)
จัดขึ้นช่วง : วันเพ็ญเดือน 3
ที่เขากระโดง อาเภอเมือง จัดงานในวันเพ็ญเดือน 3 เช่นกัน ประชาชนจะไปนมัสการรอย
พระพุทธบาทจาลองและพระสุภัทรบพิตร ตลอดจนเที่ยวงานกันอย่างคับคั่ง
งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด (Jobs millennial tradition Kruat
porcelain)
จัดขึ้นช่วง : เดือนเมษายนของทุกปี
ในอดีตสันนิษฐานว่าพื้นที่อาเภอบ้านกรวดเคยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นเมือง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางในการผลิต เครื่องเคลือบโบราณ ที่เรียกว่า
หเครื่องถ้วยบุรีรัมย์ห ส่งไปจาหน่ายยังหัวเมืองต่างๆ อาเภอบ้านกรวดยังมีแหล่งเตาเผาเครื่องเคลือบ
โบราณประมาณ 100 เตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ความชาญฉลาดและภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะไว้ พร้อมทั้งชาวอาเภอบ้านกรวดได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
คุณค่าของภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการอนุ รักษ์มรดกทางวัฒ นธรรมท้องถิ่นไว้ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
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1.2 การทอผ้าไหมในจังหวัดบุรีรัมย์
ประวัติความเป็นมาผ้าไหมบุรีรัมย์
การส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าให้ กรมหมื่นพิชัยมหิตโรดม พระราชโอรสลาดับที่ 38
เป็นอธิบดีกรมช่างไหม ในปี พ.ศ. 2447 - พ.ศ. 2448 ได้มีการจัดตั้งสถานีเลี้ยงไหมปลูกหม่อนที่จังหวัด
บุรีรัมย์ขึ้น อธิบดีกรมช่างไหมทรงเสด็จออกตรวจเยี่ยมการทาไหมที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยทางเกวียน และ
ทรงแต่งเพลง “ลาวดาเนินเกวียน”ขึ้นระหว่างเดินทาง ปัจจุบันเรียกว่า “เพลงลาวดวงเดือน”
เมื่อปี พ.ศ. 2450 มีการตั้งโรงสาวไหมขึ้นที่ว่าการอาเภอและศาลาวัดในพื้นที่ที่มีการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมมากๆของบุรีรัมย์ เช่ น บ้านนาโพธิ์ หน่วยเลี้ยงไหมพุท ไธสงและเมืองบุรีรัมย์ประสบ
ความสาเร็จ กรมช่างไหมจึงให้หน่วยเลี้ยงไหมในมณฑลอีสานขึ้นตรงต่อหน่วยเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2456 การเลี้ยงไหมชะงักลงจาการที่ไหมเกิดโรคระบาด และเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งปี พ.ศ.
2495 ได้มีการยกฐานะโรงเลี้ยงไหมจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นเป็นสถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหม ส่ง เสริมการทา
ไหมอย่างจริงจังอีก จนถึงปี พ.ศ. 2518 มีการรวมกลุ่มทอผ้าไหมที่อาเภอนาโพธิ์ ชื่อ“กลุ มสตรีอาสา
ทอ ผาไหม” ที่บ านนาโพธิ์ มีนางประจวบ จันนวล เปนประธานกลุ ม เนื่องจากมีฝีมือทอผ้าไหมได
ลวดลายประณีตสวยงาม สมเด็จพระนางเจาสิริกิตฯิ์ พระบรมราชินีนาถ จึงไดมีพระราชเสาวนีย รับเอา
“กลุมสตรีอาสาทอผ้าไหม” เปนสมาชิกของมูลนิธิส งเสริมศิลปะชีพในพระองค โดยในระยะแรกจัดสง
เสนไหมพรอมลวดลายใหเพื่อทอเปนผืนและคิดเปนคาจางแรงงานให เมื่อป พ.ศ. 2520 จึงไดจัดสงคณะ
ผู ช านาญการดานผาไหมของมูล นิ ธิมาฝึ กเทคนิคการฟอกย้ อม การมัดลายและการทอผาไหม จึ ง
ยกระดับฝมือการทอผ้า ชาวบุรีรัมยใหดียิ่งขึ้น ป พ.ศ.2527 มูลนิธิสงเสริมศิลปะชีพในพระองค ไดมอบ
งบประมาณ จานวน 90,000 บาท เพื่อสร้างโรงทอผ้าและกี่ทอผาเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตได โดย
จัดสรางอาคารบนที่ดินนางประจวบ จันนวล
เมื่อ ป พ.ศ.2530 พระบาทสมเด็จ พระเจาอยู หั ว ไดทรงรับสั่ งใหศู นยวิจั ยและพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต สถาบัน เทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) ศึกษาขอมูลพื้นที่แหงแล้งที่สุดของประเทศไทย พบวา
อาเภอนาโพธิ์เป็นพื้นที่แหงแล้ง ที่สุดของประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงทราบถึงโครงการ จึงรับพื้นที่อาเภอ นาโพธิ์ไวในโครงการสวนพระองค เพื่อรวมกับสวนราชการที่
เกี่ยวของดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏร และทรงเสด็จเยี่ ยมราษฏรอาเภอนาโพธิ์ ในป พ.ศ.
2536 - พ.ศ. 2544 จานวน 5 ครั้ง เพื่อรองรับแผนงานดานการพัฒนาอาชีพตามโครงการสวนพระองค
นายโกสินทร ศรีเพชรพงษ นายอาเภอนาโพธิ์ ไดมีแนวคิดในการส่งเสริม อาชีพทอผ้าไหม อาเภอนาโพธิ์
ให้เกิดความเท่า เทียมกันและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และไดจัดหางบประมาณก่อสร้างศูนย์หัตกรรม
พื้นบ้านที่อาเภอนาโพธิ์ขึ้น ในป พ.ศ.2542 ผาไหมบุรีรัมย มีสีสันลวดลายหลากหลาย ตามความนิยม
ของชาวบุรีรัมยที่มีชนเผา 4 ชนเผา ไดแก
1. ชนเผาไทยเขมร นิยมผ้าไหมลายหางกระรอก ลายอัลปรม ลายโฮล ลายลูกแกว
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2. ชนเผาชาวกูย นิยมแตงกายแบบชาวไทยเขมร นิยมผาไหมกระเนียว ลายริ้วเปนทาง
ยาว สตรีนิยมใสซิ่นที่มีหัวและตีนซิ่น และนิยมผาไหมลายลูกแกวยอมมะเกลือเปนสีดา
3. ชนเผาชาวไทยโคราช นิยมผาไหมลายหางกระรอก
4. ชนเผาไทยลาว นิยมผายอมคราม
จังหวัดบุรีรัมย์ไหมลายมัดหมี่ลวดลายต่า ง ๆ ที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับวาเปนผา
เอกลักษณประจาจังหวัดบุรีรัมย ไดแก ผาซิ่นตีนแดง ซึ่งผลิตมากที่อาเภอพุทไธสงและนาโพธิ์ ในป พ.ศ.
2545 รัฐบาลกาหนดโครงการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ (One Tumbon One Produce : OTOP)
เปนนโยบายสาคัญของรัฐบาล โดยสงเสริมใหนาทรัพยากรและภูมิป ญญาในชุมชนมาผลิ ตและพัฒนา
เป็ น สิ น คาหรื อบริการเพื่อสรางงาน สรางอาชีพและรายไดแกคนในชุมชน ผาไหมจึงไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนผลิตภัณฑ OTOP และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งดานการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ
การแปรรูป บรรจุภัณฑ การตลาด แหลงทุนและการบริหารจัดการ จนเปนสินคาที่มีชื่อเสียงและสราง
รายไดแกประชาชนชาวจังหวัด บุรีรัมยปละหลายรอยลานบาทในปจจุบัน นอกจากนี้จังหวัดบุรีรัมยไดมี
การสงเสริมการตลาดผาไหมบุรีรัมย โดยสงเสริมการพัฒนาลายเอกลักษณ ผาไหมจังหวัดบุรีรัมย โดย
ในป พ.ศ. 2546 จังหวั ดไดแตงตั้งคณะทางานที่ประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ เพื่อคนหาและพัฒนาลาย
เอกลักษณผาไหมจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจังหวัดไดประกาศให “ผาไหมลายหางกระรอกคู” เปน ผาลายเอก
ลักษณ ซึ่งไดรับความนิยมอยู ระยะหนึ่งและในป พ.ศ. 2553 กลุ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 (จังหวัดนครชัยบุรินทร) ไดอนุมัติงบประมาณใหจังหวัดบุรีรัมยพัฒนาลายเอกลักษณผาไหม
จังหวัดบุรีรัมยอีก จังหวัดไดจัดใหกลุมผูผลิตผาไหมและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับผาไหมชวยกันออกแบบ
ลายเอกลักษณผาไหม ปรากฏวา ไดลายผาไหมที่เกิดจากการผสมผสาน ระหวางลวดลายที่เปน
เอกลักษณของชนทั้ง 4 เผากับจุดเดนของจังหวัด บุรีรัมย คือ “ภูเขาไฟ”จึงเกิดเป็น “ลายกระรอกหมี่
ภูภิรมย” ขึ้น เรียกสั้นๆวา “ผาไหมลาวา” แต่เนื่องจากการกลุ มทอผาไหมสวนใหญไมถนัดมัดหมี่
ลวดลายดังกลาว ซึ่งทาใหเกิดความสวยงามไดยาก จึงไมนิยมทอเพื่อใชหรือจาหนาย ในปจจุบันผาเอก
ลักษณประจาจังหวัดบุรีรัมยที่เปนที่นิยมและไดรับการยอมรับตลอดเวลาที่ผ านมาจึง ไดแก “ผาซิ่นตีน
แดง”
1.3 การทอผ้าไหมในอาเภอนาโพธิ์
อาเภอนาโพธิ์ มีชื่อเสียงในเรื่องของการทอผ้า ซึ่งเป็นหัตถกรรมในครัวเรือนของราษฎร
บริเวณ จัง หวัดบุรีรัมย์ ในอดีตมีการทาอย่างกว้างขวางคือการทอผ้าโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การปลูกหม่อนและการทอผ้าทั้งเพื่อ ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวชนบทแทบ
ทุกหมู่บ้าน มีการใช้ สีสันลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการประกวดผ้าไหมจากทุกจังหวัด
ภาคอีสาน ที่พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ ผ้าไหมพื้นเมืองของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับรางวัล ต่าง ๆ มาก
ที่สุด จนทาให้บุรีรัมย์เป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นเมืองที่มีผ้าไหมสวยที่สุด
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ปัจจุบันการทอผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ มีอยู่ทั่วไปแทบทุกอาเภอ แต่แหล่งผ้าที่ใหญ่
ที่สุดและสาคัญที่สุดในปัจจุบัน คือที่อาเภอนาโพธิ์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ ทอผ้าไหมมานานหลายชั่วอายุคน
อาเภอนาโพธิ์เป็นอาเภอเล็ก ๆ ที่อยู่เหนือสุดของจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัด ขอนแก่น
และจังหวัด มหาสารคาม ตั้งเป็นกิ่งอาเภอ เมื่อปี พ .ศ. 2524 โดยแยกจากอาเภอพุทไธสง ได้ยกฐานะ
ขึ้น เป็นอาเภอเมื่อปี พ.ศ. 2531 อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ คือ ทาการเกษตรทานาและปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม สถานที่ทอผ้าไหมที่สาคัญของอาเภอ นาโพธิ์ ทั้งสร้างชื่ อเสียงให้แก่อาเภอนาโพธิ์
และจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมบ้านนาโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางอาเภอนาโพธิ์ เป็นศูนย์
กลางการทอผ้าไหมที่มีการรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรนาโพธิ์ ซึ่งได้รั บการสนับสนุนจากโครงการ
มูลนิ ธิศิล ปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้า สิ ริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ช่ว ยในการส่ งเสริม การจัด
จาหน่าย ทารายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมาก (ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมบ้านนาโพธิ์. ม.ป.ป : 1-7)
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2542 ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ตามแนว
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การทอผ้าไหมที่อาเภอนาโพธิ์จะทอด้วยกี่
ทอผ้าธรรมดา หรือกี่ชาวบ้าน มีการทอผ้าไหมมัดหมี่ลายพื้นเมืองดั้งเดิม และลายประยุกต์ขึ้นมาใหม่
นอกจากนี้ที่อาเภอนาโพธิ์ ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มทอผ้าที่มีการสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมาตั้งแต่ครั้ง
โบราณ คือกลุ่มทอผ้าตุ้มทอง
กลุ่มทอผ้าตุ้มทองบ้านนาโพธิ์ จัดตั้งโดยนางแสงเดือน จันทร์นวล ซึ่งเป็นหลานของ
นายตุ้มทอง จีนไธสง และนางประจวบ จันทร์นวล ผู้เป็นมารดา ซึ่งต่างมีฝีมือในการทอผ้าไหมเป็นอย่าง
ดี จึงได้เป็ นผู้สืบ ทอดปณิธานที่จะทาให้ การทอผ้าไหมเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนใน
ท้องถิ่นที่บ้านนาโพธิ์การจัดตั้ง “กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์” เริ่มจากสมาชิก จานวน 16 คน และขยายกลุ่ม
โตขึ้น เรื่ อยๆ จนมีส มาชิก 900 คน ใน 17 หมู่บ้าน มีคณะกรรมการกลุ่ ม มีส มาชิกเป็นผู้ ผ ลิ ต และ
คุณแสงเดือน จันทร์นวล เป็นผู้นากลุ่ม ทาการตลาด ทาให้กลุ่มโตขึ้นเรื่อย ๆ มียอดสั่งซื้อจานวนมาก
จนใน พ.ศ. 2546 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ายอดการสั่งซื้อลดลง ส่งผลกระทบอย่างแรงกับกลุ่ม จนผู้นา
กลุ่มต้องตัดสินใจยุติการดาเนินงานแต่คุณแสงเดือน จันทร์นวล ยังไม่หยุดความตั้งใจ ใน พ.ศ. 2549
และได้สร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ จัดตั้งเป็นกลุ่มที่มีรูปแบบการทางานในเชิงธุรกิจ แต่ไม่ได้ทิ้งความเป็นกลุ่มที่
จะช่วยพัฒนาคนจานวนมากในการสร้างอาชีพและรายได้ สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน
รูปแบบของธุรกิจที่ตั้งใหม่จึงเป็นการตั้งองค์กร 2 องค์กร คือตั้ง ร้านผ้าตุ้มทอง เพื่อทาธุรกิจจาหน่ายผ้า
ไหม และกลุ่มช่างทอผ้าบ้านนาโพธิ์ เพื่อทาการผลิตควบคู่กันไป ด้วยการผลิตผ้าไหมจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านในชุมชน จากกลุ่มทอผ้าและสนับสนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลิตสินค้าเกี่ยวกับไหมทุกชนิด
ส่งไปยังตลาดที่กาลังซื้อสูง ของแบรนด์ชั้นนา ตลาดธุรกิจผ้าไหม รวมถึงการจาหน่ายทั่วไปทั้งในและ
ต่างประเทศทั่วโลก ผลประกอบการจากการดาเนินงาน ทาให้ชุมชนมีรายได้เข้ ามา 15 - 25 ล้านบาท
ต่อปี มีรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกของผลผลิตถึง 99% จากผลงานและฝีมือของสมาชิกในกลุ่ม
ทาให้คุณแสงเดือน จันทร์นวลและกลุ่มได้รับรางวัล มากมาย เช่น รางวัลพระราชทานที่ได้จากการ
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ประกวดผ้าไหม จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ รางวัลผู้ หญิงเก่งปี 2551 รับ
พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ รางวัล Prime Minister’s Export Award 2012 รางวัล KTB Award, รางวัลศิลปินพื้นบ้าน
อีสาน และ รางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าไหมสร้างสรรค์ปี 2556 นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจาก
วงการสิ่งทอ นักออกแบบชื่อดังจากประเทศต่าง ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านผ้าไหมของไทย จากผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ,
2557 : ออนไลน์)
ปัจจุบันนางแสงเดือน จันทร์นวลและกลุ่มช่างทอผ้า บ้านนาโพธิ์ ยังคงมีความตั้งใจที่จะ
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน รักษาสืบทอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทย รวมสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจทั้งธุรกิจที่ได้จัดตั้งขึ้นและชุมชน ให้ประสบความสาเร็จควบคู่กัน
1.4 การทอผ้าไหมในอาเภอพุทไธสง
เมืองพุทไธสง เป็นถิ่นที่อยู่ของคนไทยอีสานที่มาอยู่รวมกันในแถบลุ่มน้ามูล เป็นดินแดน
ที่มีแม่น้าล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ทิศเหนือและทิศตะวันออกมีลาพังชู ที่ไหลจากอาเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ลงสู่ แม่น้ ามูล ที่ตาบลบ้ านยาง ทิศใต้มีแม่น้ามูล และล าสะแทดที่ไหลมาจากอาเภอคง
นครราชสีมา ลงสู่แม่น้ามูลที่ตาบลบ้านจาน ทิศตะวันตกมีลาแอกไหลมาจากอาเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่นและอาเภอสีดา นครราชสีมา ไหลลงลาสะแทดที่ตาบลหนองเยือง จะเห็นว่าถิ่นที่อยู่
ของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ มีอยู่ 3 เมืองใหญ่ ๆ ในสมัยเก่าช่วงเดียวกันคือ คนเขมรจะรวมกลุ่มกันอยู่
เมืองตลุง (ประโคนชัย) คนไทยโคราชจะรวมกลุ่มกันอยู่ที่เมืองนางรอง คนไทยอีสานรวมกลุ่มกันอยู่ที่
เมืองพุทไธสง ซึ่งแสดงว่ามีเมืองอยู่เดิมแล้วในบริเวณที่กล่าวถึงนี้ ตามที่นักโบราณคดีสานักศิลปากรที่
12 อาเภอพิมาย นครราชสีมา สันนิษฐานว่าเมืองพุทไธสงสร้างมา 3,000 ปีแล้ว จากการค้นพบเศษ
กระเบื้องและพระพุทธรูปที่ลาน้ามูลที่บ้านวังปลัด ใบเสมาที่บ้านปะเคียบ พระเจ้าใหญ่วัดหงส์ที่ บ้าน
ศรีษะแรต สร้างในช่วงราวปี พ.ศ.1500 เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี เป็นที่เคารพ ของผู้คนทั่ วไปมา
ตั้งแต่โบราณ
ที่ดินในคูเมืองในเขตเทศบาลตาบลพุทไธสงในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2442 ทางราชการได้
แต่งตั้งให้หลวงเจริญทิพยผล เป็นนายอาเภอปกครองพุทไธสงคนแรก ขึ้นกับเมืองบุรีรัมย์ เมืองพุทไธสง
แต่แรกเริ่มจึงเป็นอาเภอพุทไธสงตั้งแต่นั้นมา
การทอผ้าไหมย้อมบ้านหัวสะพาน อาเภอพุทไธสง เกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดยาวนานมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่เมืองพุทไธสง ในอดีตเมื่อ
กว่า 200 ปีมาแล้ว การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหมเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านหัว สะพาน เพราะ
เป็ นวัฒ นธรรม ที่ได้รั บ การสื บ ทอดมายาวนาน เผ้าไหมป็นสิ่ งที่มีความเกี่ยวข้องกับคนในชุมชนหั ว
สะพาน ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะชาวหัวสะพาน อาเภอพุทไธสง ใช้ผ้าไหม และเส้นไหม ในพิธีกรรม
สาคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพราะดีรับการปลูกฝังความเชื่อในคุณค่าของเส้นไหม
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สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น ว่าเส้นไหมและผ้าไหมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ มีความมั่นคง
ยั่งยืนเป็นศิริมงคลแก่ผู้ใช้ หรือสวมใส่ จึงมักจะใช้เส้นไหม หรือผ้าไหมในงานประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาโดยตลอด เช่น รับขวัญเด็กแรกเกิด ยกเสาเอก ขึ้ นบ้านใหม่ บายศรีสู่ขวัญ งานแต่ง งานบวช
กระทั่งงานศพ เป็นต้น
ปัจจุบันผ้าไหมบ้านหัวสะพานได้รับการพัฒนาภูมิปัญญา จากความตั้งใจของกลุ่มฯที่จะ
อนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่มีค่าให้คงอยู่ในวิถีชีวิตและเกิด
การพัฒนา และมีความเจริญก้าวหน้าและเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนร่วมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนาผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าสู่ระบบการตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์
5 ดาวในปี พ.ศ. 2553 ชาวบ้านหัวสะพาน ตาบลบ้านยาง มีวิถีชีวิตที่เป็น อัตลักษณ์ในเรื่องของ
การทอผ้ าไหม เนื่องจากเป็น ชุมชนที่มีการทอผ้าไหมทุกครัว เรือน ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมจนกระทั่งทอเป็นผืนผ้า จนในปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้า
การทอผ้านับเป็นหัตถกรรมอย่างหนึ่งของคนไทย ที่ทาสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่
ก่อนสมัยสุโขทัย เป็นราชธานี สันนิษฐานจากประวัติศาสตร์ไทยได้กล่าวไว้ จากหลักฐานการแต่งกาย
ของพระมหากษัตริย์ เจ้านาย ข้าราชการ คหบดี ในสมัยนั้นและ ได้กล่าวไว้ เกี่ยวกับเรื่องการส่ง ส่วย
มักกล่าวว่า หส่งผ้าทอเป็นมัด น้าผึ้ง ไม้หอมห และอื่น ๆ เป็นเครื่องราชบรรณาการ การทอผ้านับว่าเป็น
ศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้เป็นช่างทอจะต้องมีความสามารถในการใช้ สีของเส้นด้ายประกอบกันให้เกิดความ
สวยงามเหมาะสม และการแต่งแต้มสีทาให้เกิด ลวดลาย การย้อม โดยเฉพาะผ้าที่เรียกว่า หผ้ามัดหมี่ห
หากผู้ใดได้จับชมแล้วยากที่จะวางลงได้
การทอผ้านับเป็นสถาปัตยกรรมอีกด้วย เพราะช่างทอผ้าต้องออกแบบลายผ้าของตนเอง
ขึ้นมาโดย การนาลักษณะต่าง ๆ ของธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ดาว เดือน สัตว์ ของใช้ต่าง ๆ มาคิด
ประดิษฐ์ประดอยเป็นลายผ้า จนมีชื่อเรียกตามลักษณะของสิ่งเหล่านั้น เช่น ดอกแก้ว บ่าง กระเบี้ย
(ผีเสื้อ) รันร่ม ขอคาเดือน ขิด สารวจ (จรวด) หงส์ และมีการพัฒนาลายผ้าจากที่คิดให้มีความซับซ้อน
สวยงามยิ่งขึ้น เช่น ลายขอซ้อนน้อย(เล็ก) ซ้อนใหญ่ ลายด่านน้อย ด่านกลาง ด่านใหญ่ หงส์น้ อย ลาย
หงส์ใหญ่
การสืบทอด การถ่ายทอด ในสมัยโบราณผู้คนเรียนรู้หนังสือน้อยหรือแทบไม่ได้ศึกษา
เล่าเรียนเลย โดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งต้องมีหน้าที่ในงานบ้านเลี้ยงลูก ทางานทอผ้า เพื่อใช้ในการนุ่งห่มของ
คนในครอบครัวหลังจากเวลาว่างจากการทาไร่ทานา อาศัยเวลา กลางคืนบ้าง เวลาหยุดพักเพื่อรอคอย
การเก็บเกี่ยวผลผลิตบ้าง นับว่าเป็นงานหนักพอ สมควรสาหรับหญิงไทย เพราะเมื่อเลิกงานประจาวัน
แล้วยังต้องมาประกอบอาหารดูแลลูก ๆ และสามีให้รับประทานอาหารจนอิ่มและเข้านอนแล้ว ตนเองก็
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ยังมิได้พักผ่อนหลับ นอนยังต้องนั่งเก็บฝ้าย (เก็บสิ่ งเจือปนออกจากปุยฝ้าย) เข็นฝ้าย ดีดฝ้าย มัดหมี่
เพื่อเตรียมไว้เมื่อว่างเว้นจาการทางานจริง ๆ แล้วจึงจะทาการทอผ้า การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
สมัยนั้น ต้องอาศัยความจาจากการปฏิบัติ จึงทาให้เกิดความชานาญ ไม่มีการบันทึกเป็นภาพหรือลาย
ลักษณ์อักษรแต่อย่างใด ถ่ายทอดจาก แม่สู่ลูก หรือเครือญาติใกล้ชิด จึงเปรียบเสมือนเป็นการสืบ
สายเลือดเลยก็ว่าได้ การทอผ้าแต่โบราณจะใช้ไยไหม และใยฝ้ายเป็นวัตถุดิบหลักในการทอผ้า เพราะไม่
มีเส้นใย สังเคราะห์อื่นใดที่จะมาแทนเส้นใยไหมและฝ้ายได้ดี บางกลุ่มบางสถานที่ได้ นาวัสดุอื่นมาใช้
เช่น ป่าน ใบสับปะรด ใบเตยหนามปอ มาทาเป็นวัสดุในการทอผ้า แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเพราะ ไม่เกิด
ความนิ่ม ทาให้ระคายเคืองร่างกาย สู้ใยไหมและฝ้ายไม่ได้
2.1 แหล่งที่มาของผ้า
ผ้า คือ สิ่งที่ได้จากการนาวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้น มาสานหรือทอจนเป็นเนื้อ
เดีย วกัน เช่น ฝ้าย ใยไหม ไนลอน ประโยชน์ของผ้าคือการนามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ ม เครื่องใช้
ประเภทผ้าต่างๆ และในด้านอื่นๆ เช่น การตกแต่งสถานที่ เป็นต้น วัสดุที่หลักใช้ในการผลิตผ้า ได้แก่
วัสดุจากสัตว์ วัสดุจากพืช แร่ธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์เคมี ผ้านั้นมีมานานแล้วตั้งแต่ก่อน
คริสต์ศักราช โดยจากการสารวจพบผ้าลินินในถ้าที่จอร์เจียเมื่อกว่า 34,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ซึ่ง
นับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับผ้าที่สาคัญ
สาหรับปัจจุบันนั้นคุณภาพ และขนาดของผ้าจะถูกกาหนดโดยโรงงาน แต่เทคนิคการถัก
ทอ และลวดลายบนผ้านั้นได้รับการสืบสานจากวัฒนธรรมโบราณ และการออกแบบสมัยใหม่จนกลาย
เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผ้าไหมไทย เป็นผ้าไหมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากผ้าไหมทั่วไป กล่าวคือ มีแสง
แวววาวเป็นมันเลื่อมเนื้อผ้าฟูไม่เรียบอ่อนนุ่มมีน้าหนักบางชนิดเป็นปุ่มปมอันเนื่องมาจากระดับคุณภาพ
ซึ่งเกิดในกระบวนการผลิตแต่ก็ทาให้ได้รับความนิยมของคนบางกลุ่มเพราะดูแล้วมีความแปลกตา
ผ้าไหมมีถิ่นกาเนิดในประเทศจีนและประเทศอินเดีย การทอผ้าไหมมีขึ้นราว 2,640 ปี
ก่อนคริสตกาล พ่อค้าชาวจีนได้เผยแพร่ผ้าไหมสู่พื้นที่อื่นในแถบเอเชีย สาหรับประเทศไทยนักโบราณคดี
พบหลักฐานที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงซึ่งบ่งชี้ว่ามีการใช้ผ้าไหมเมื่อ 3,000 ปีก่อน การทอผ้าไหมใน
ประเทศไทยในอดีตมีการทากันในครัวเรือนเพื่อ ใช้เอง หรือทาขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธี เช่น งานบุญ งาน
แต่งงาน ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ส่งเสริมให้ใช้ผ้า
ไหม ส่ว นการปลู กหม่อนเพื่อเลี้ย งไหมได้รับการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น แต่การดาเนินงานของ
โครงการก็ทาได้เพียงระยะหนึ่งมีอันต้องหยุดไป เนื่องจากเกษตรกรไทยยังคงทาในลักษณะแบบเดิม
เพราะความเคยชิ น ไม่ ต อบรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงไปสู่ แ บบใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ น จากความ
ช่วยเหลือของญี่ปุ่น
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของผ้าไหมไทยขึ้น โดย เจมส์
แฮร์ริสัน วิสสัน ทอมป์สัน ชาวสหรัฐอเมริกาหรือที่คนไทยรู้จักในนามว่า จิม ทอมป์สัน ซึ่งเป็นผู้ที่ให้
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ความสนใจผลงานด้านศิลปะ ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย รวมทั้ง ลาวและเขมร ได้มี
นักธุรกิจ จิม ทอมป์สัน ได้ซื้อผ้าไหมไทยลวดลายต่างๆ เก็บสะสมไว้ และทาการศึกษาลวดลายผ้าไหม
ในหมู่บ้านที่เป็นแหล่งการผลิตผ้าไหม พร้อมกับเสาะแสวงหาช่างทอผ้าไหมฝีมือดี ในที่สุดได้พบช่างมี
ฝีมือถูกใจที่กรุงเทพมหานคร บริเวณชุมชนบ้านครัว (หลังโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวีในปัจจุบัน)
ชุมชนแห่ งนี้ เดิมเป็ น ชาวมุส ลิ มเชื้อสายเขมร อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่ตอนต้นกรุ ง
รัตนโกสินทร์ มีความชานาญในการทอผ้าไหม ซึ่ง จิม ทอมป์สัน ได้เข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชน
ทอผ้าไหม สามารถสร้างรายให้ชาวบ้านมากขึ้น หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงผ้าไหมไทยโดยใช้หลัก
การตลาด การผลิ ต เพื่ อ ขยายตลาด และท าการบุ ก เบิ ก ผ้ า ไหมของไทยไปสู่ ต ลาดต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และแพร่เข้าสู่วงการภาพยนตร์ของชาติตะวันตกและละครบรอดเวย์ ในปี พ.ศ.
2502 นักออกแบบชาวฝรั่งเศสได้ใช้ผ้าไหมไทยทาการออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตฯิ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ถือได้ว่า
เป็นการเปิดโอกาสผ้าไหมของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
ในปัจจุบันมีการนาเข้าวัตถุดิบเส้นไหม และเส้นใยสังเคราะห์จากต่างประเทศ ทั้งมีการนา
เข้าถูกกฎหมายและลักลอบนาเข้าแบบผิดกฎหมาย ทาให้วัตถุเส้นไหมจึงมีทั้งคุณภาพได้มาตรฐานและ
คุณภาพต่ากว่ามาตรฐานทาให้ผ้าไหมไทยมีคุณภาพต่าลง กระนั้นผู้ผลิตก็ยังคงใช้ตราสัญลักษณ์ว่า หผ้า
ไหมไทยห หรือ หThai Silk" เพื่อการค้า ยังผลให้ผู้ซื้อทั้งของประเทศไทยและตลาดต่างประเทศไม่มั่นใจ
ในคุณภาพของผ้าไหมไทย จากปัญหาดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมี
กระแสพระราชดารัสให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข
ปี พ.ศ. 2545 หน่ ว ยงานซึ่ ง มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผ้ า ไหมไทย เช่ น กรมวิ ช าการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานเดิมของกรมหม่อนไหม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกันจัดสัมมนาหาแนวทางแก้ไขจนได้ข้อสรุปเป็นมาตรการคุ้มครอง
ไหมไทยและออกข้อบังคับในการผลิตผ้าไหมไทย โดยออกตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพผ้าไหมไทยไว้
เป็ น ระดั บ ต่ าง ๆ และสมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิติ์ ฯ พระบรมราชินี นาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทย ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ สาหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยไว้
4 ชนิด
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1. นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) เป็นผ้าไหมซึ่งผลิตจากวัตถุดิบ เส้นไหม กระบวน
การผลิตแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริง ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านเป็นทั้งเส้นพุ่ง
และเส้นยืน เส้นไหมจะต้องสาวเส้นด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ การทอด้วยกี่ทอมือแบบพื้นบ้านชนิด
พุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย
2. นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) เป็นผ้าไหมซึ่งผลิตขึ้นแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอน ใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน
หรือที่ได้รับการปรับปรุงจากพันธุ์ไทยเป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืน เส้นไหมต้องผ่านการสาวด้วยมือ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า การทอต้องทอด้วยกี่ทอมือชนิดพุ่งกระสวยด้วย
มือหรือกี่กระตุก และต้องทาการผลิตในประเทศไทย
3. นกยูงสีน้าเงิน (Thai Silk) เป็นผ้าไหมซึ่งผลิตด้วยภูมิปัญญาของไทยโดยการประยุกต์
เทคโนโลยีการผลิตให้เข้ากับสมัยนิยมและทางธุรกิจธุรกิจ ใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่งและเส้นยืน ย้อมสี
ด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ และต้องผลิตในประเทศไทย
4. นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) เป็นผ้าไหมซึ่งผ่านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย เช่น ลวดลาย สีสัน ใช้เส้นใยไหมแท้กับเส้นใยอื่นที่มาจากวัสดุ
ธรรมชาติ หรือเส้นใยสังเคราะห์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน หรือตามความต้องการของ
ผู้บริโภค เส้นไหมแท้เป็นองค์ประกอบหลัก มีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรอง สัดส่วนการใช้เส้นใยชนิด
อื่น ประกอบต้องระบุ ให้ ชัดเจน ทอด้ว ยกี่ช นิดใดก็ ได้ ย้อมสี ด้ว ยสี ธ รรมชาติ หรือสี เคมีที่ ไม่ทาลาย
สิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย
โดยสรุปการทอผ้าไหมในประเทศไทย มีการทากันในครัวเรือนเพื่อใช้เอง หรือทาขึ้นเพื่อ
ใช้ ใ นงานพิ ธี เช่ น งานบุ ญ งานแต่ ง งาน ต่ อ มาในรั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ส่งเสริมให้ใช้ผ้าไหม ส่วนการปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมได้รับการสนับสนุน
จากประเทศญี่ปุ่น แต่การดาเนินงานของโครงการก็ทาได้เพียงระยะหนึ่งมีอันต้องหยุดไป เนื่องจาก
เกษตรกรไทยยังคงทาในลักษณะแบบเดิมเพราะความเคยชิน ไม่ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบ
ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ น จากความช่ ว ยเหลื อ ของญี่ ปุ่ น หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง ได้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญของผ้าไหมไทยขึ้น โดย เจมส์ แฮร์ริสัน วิสสัน ทอมป์สัน ชาวสหรัฐอเมริกาหรือ
ที่ ค นไทยรู้ จั ก ในนามว่ า จิ ม ทอมป์ สั น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ใ ห้ ค วามสนใจผลงานด้ า นศิ ล ปะ ในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย รวมทั้งลาว และเขมร จิม ทอมป์สัน ได้ซื้อผ้าไหมไทยลวดลายต่าง ๆ
เก็บสะสมไว้ และทาการศึกษาลวดลายผ้าไหมในหมู่บ้านที่เป็นแหล่งการผลิตผ้าไหม
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2.2 ผ้าทอพื้นบ้านของไทย
ผ้าทอมีความผูกพันและเกี่ยวโยงกับ พิธีกรรมทางศาสนาและวิถีชีวิต ของคนเอเชียมานาน
นับศตวรรษ จนอาจเรียกได้ว่า เป็นมรดกทางสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาในอดีต การย้ายถิ่น
โครงสร้ างสั ง คมระบบการค้ า ตลอดจนแนวความคติ ทางนามธรรมซึ่ งกลั่ น กรองจาก การสั งเกต
ปรากฏการณ์รอบตัว การทอการเตรียมเส้นใยและการย้อมสี หรือแม้แต่การวางลายผ้าทอแบบดั้งเดิม
ล้วนเป็นกิจกรรมของสตรีและเปรียบเสมือนบันทึกเรื่องราวของสังคมผ่านสายตาของสตรีผู้ทอ ในขณะที่
บุรุษมุ่งเน้นศิลปะประเภทการหล่อ โลหะการแกะสลักไม้และหินและการประพันธ์
(ทรงศักดิ ปรางค์วัฒนากุล, 2551 : 21)
ผ้าพื้นบ้าน ผ้าทอด้วยกี่หรือหูกพื้นบ้าน ตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มักทอด้วย
ฝ้ายหรือไหม ผ้าพื้นบ้านหรือผ้าทอมือมีกรรมวิธีการทอต่างๆกัน เช่น ทอเรียบ ๆ ไม่มีลาย เรียกผ้าพื้น
ทอเป็นลวดลายเรียก ผ้ายก ทอเป็นลวดลายด้วยการจก เรียก ผ้าจก ผ้ าทอเป็นลวดลายโดยการขิด
เรียก ผ้าขิด ทอเป็นลวยลายด้วยการมัดย้อม เรียก ผ้ามัดหมี่ เป็นต้น
ผ้าพื้นบ้านของไทยในภาค ต่างๆ มีกรรมวิธีการย้อม การทอสอดคล้องกับขนบประเพณี
และวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มชน ซึ่งมีรูปแบบและการใช้สอยต่างๆกั น เช่น ผ้าซิ่น ผ้าเบี่ยง ผ้าห่ม ผ้าปู
ที่นอน ผ้าขาวม้า ย่ามและตุง เป็นต้น ผ้าทอพื้นบ้านของไทยในปัจจุบัน มีประวัติ ความเป็นมาอัน
ยาวนาน และยังคงรักษา รูปแบบลวดลายและเทคนิคการทออันประณีตแบบโบราณไว้ได้ (หอสมุด
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ นครพนม. 2559 : ออนไลน์)
ผ้าพื้นบ้านไทย แบ่งจาแนกตามลักษณะของพื้นถิ่น ดังนี้
ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคกลาง)
ผ้าซิ่นตีนจก หาดเสี้ยว ผ้าซิ่นตีนจกของชาวไทยเชื้อสายลาวพวนบ้านหาดเสี้ยว ตาบล
หาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นิยมต่อหัวซิ่นสองชั้นด้วยผ้าพื้นสีแดงและขาว ตัวซิ่นทอ
ลวดลายขวางลาตัว ตีนซิ่นนิยมทอลายจกด้วยสีสด เช่น สีแดง เหลือง ส้ม เป็นลวดลายไปจนสุดเชิงซิ่น
หรือสุดตีนซิ่น
ผ้า ซิ่น ตี น จก คูบัว ผ้ าซิ่นตีนจกของชาวไทยเชื้อสายไทยยวนตาบลคูบัว อาเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี นิยมต่อหัวซิ่นด้วยผ้าพื้นสีแดงและสีขาว ตัวซิ่นนิยมทอด้วยสีเข้ม มีลายเป็นริ้ว ๆ
หรือทอยกเป็นลายเล็กๆ ขวางตัวซิ่น ตีนซิ่นตกแต่งด้วยลายจกจนเกือบสุดตีนซิ่น แล้วคั่นด้วยแนวเล็ก ๆ
ผ้าซิ่นตีนจก บ้านไร่ ผ้าซิ่นตีนจกของชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี นิยมต่อหัวซิ่นด้วยผ้าพื้นสีขาว หรือไม่ ต่อหัวซิ่น ตัวซิ่นทอด้วยลวดลายมัดหมี่ ตีนซิ่นตกแต่ง
ด้วยลวดลายจกสีสดเช่น เหลือง แดง ส้ม ต่อจากลายจกลงไปทอเป็นพื้นสีแดง เป็นแถบไปจนเกือบสุด
ตีน หรือเชิง แล้วทอสลับด้วยสีเหลือง เป็นแนวเล็ก ๆ ขวางเชิงซิ่น
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ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคอีสาน)
ผ้าขิด ผ้าทอเป็นลายชนิดหนึ่ง สร้างลวดลายโดยการเก็บขิดบนเส้นยืน เพื่อให้เกิดการยก
และข่มบนผ้าเช่นเดียวกับการสาน แล้วเพิ่มด้ายพุ่งพิเศษเข้าไป ลายที่เกิดจะเป็นลายเรขาคณิตต่าง ๆ
เช่น ลายรูปสัตว์ ลายดอกไม้ ผ้าขิดนิยมทอด้วยผ้าฝ้ายสีครามสลับขาว เป็นลายเรียงขวางหน้าผ้า ผ้าขิด
มักใช้ตกแต่งหน้าหมอน ตีนซิ่น และหัวซิ่น
ผ้าแพรวา ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมที่ทอเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยลายขิดแต่นิยมทอสลับสีคล้าย
กับการจก มักทอลายใหญ่ส ลับกับลายเล็ กๆ เป็นช่วงๆ ขวางหน้าผ้ า ผ้ าแพรวามีลวดลายและสี สั น
งดงาม จึงมักนิยมให้เป็นผ้าห่ม หรือผ้าสไบในกลุ่มชนเชื้อสายภูไทหรือผู้ไท ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ้ามัดหมี่ ผ้าที่ทอเป็นลวดลายโดยการมัดเส้นด้าย หรือเส้ นไหม แล้วย้อมให้เป็นสีต่าง ๆ
แล้ ว น าไปทอลวดลาย ตามความนิ ย มของแต่ล ะท้องถิ่น เช่น ลายรูปสั ตว์ ลายเรขาคณิต ลายจาก
ธรรมชาติ ลายสิ่งของเครื่องใช้ ผ้ามัดหมี่มักทอเป็นผ้าซิ่น ผ้าปูม ผ้าตกแต่งพุทธสถาน เป็นต้น
ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคเหนือ)
ผ้าซิ่นตีนจก ผ้านุ่งของผู้หญิงที่เย็บเป็นถุง ประกอบด้วยหัวซิ่นอยู่บนสุด หรือส่วนที่อยู่
ตรงเอว ตัวซิ่นอยู่ถัดลงมา และตีนซิ่นหรือเชิงซิ่นซึ่งทอเป็นลวดลายด้วยการจก จึงเรียก ตีนจกและเรียก
ซิ่นชนิดนี้ว่า ซิ่นตีนจก ขนาดกว้างแคบและสั้นหรือยาวของตีนจกต่างกัน ไปตามรูปร่างของผ้านุ่งและ
วิธีการนุ่ง โดยเฉพาะตีนซิ่นจะมีลวดลายและสีสันแตกต่างกันไป
ผ้าหลบผ้าสาหรับปู ทับลงบนฟูกหรือสลี ของชาวไทยเชื้อสายไทยยวนและไทยลื้อ ใน
ภาคเหนือ รูปแบบของผ้าหลบจะแตกต่างกันไป ตามความนิยมของแต่ ละกลุ่มชน ชาวไทยยวนนิยมทอ
ด้วยฝ้ายไม่มีลวดลาย ชาวไทยลื้อนิยมทอด้วยฝ้าย ตกแต่งลายขิดที่เชิงผ้าทั้งสองข้างให้สวยงาม
ผ้าซิ่นไทยลื้อ ผ้านุ่งผู้หญิงไทยลื้อ บริเวณจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน หัวซิ่นนิยมต่อด้วย
ผ้าพื้นสีแดง ตัวซิ่นทอลายขวางลาตัวด้วยสีสด เป็นลายคล้ายสายน้า จึงเรียกว่า ลายน้าไหล ซึ่งทอด้วย
วิธีล้วงหรือเกาะ ตีนซิ่นไม่ตกแต่งลวดลายแต่ใช้ผ้าพื้นสีครามต่อตีนซิ่น
ผ้าพื้นบ้านไทย (ภาคใต้)
ผ้าพุมเรียง ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมที่ทอโดยช่างทอผ้าบ้านพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้ายกดอกเป็นลวดลายต่า ง ๆ ทั้งที่ทอยกดอกเต็มผืนผ้าและ
ชนิดที่ยกดอกเฉพาะเชิงผ้า หรือยกดอกสิดดิ้นเงินดิ้นทอง ซึ่งนิยมทอกันมาแต่โบราณ
ผ้าเบี่ยงบ้านนาหมื่นศรี ผ้าสาหรับพาดไหล่ของชาวบ้าน บ้านนาหมื่นศรี ตาบลนาหมื่นศรี
อาเภอเมือง จังหวัดตรัง มักทอเป็นผื นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าแคบ ชายผ้าทั้งสองข้างทอเป็นผ้าพื้นสีแดง
กลางผ้าทอยกเป็นสีเหลืองและแดง เป็นลายเรขาคณิต เช่นลายลูกแก้ว ลายขอ เป็นต้น ผ้าเบี่ยงใช้ห่ม
เฉียงไหล่ หรือพาดไหล่ในงานพิธีต่าง ๆ
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ผ้ายกนครศรีธรรมราช ผ้าทอเป็นลวดลาย โดยยกและข่มเส้นยืนขึ้น หรือลงไม่ สม่าเสมอ
และเพิ่มเส้นพุ่งเป็นสองเส้น หรือมากกว่าสองเส้นเข้าไป เพื่อให้เกิดลวดลายนูน หรือเพิ่มดิ้นเงินดิ้นทอง
เข้าไปให้สวยงามขึ้น ผ้ายกมักทอเป็นเส้นเล็กๆ คล้ายดอกเรียงกันไปบนหน้าผ้า บางทีเรียก ผ้ายกดอก
หรือผ้ายก ผ้ายกเมืองนครเป็นผ้ายกที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณ
สรุ ป ได้ว่าผ้ าพื้นบ้ านของไทยในภาค ต่างๆ มีกรรมวิธีการย้อม การทอ สอดคล้ องกับ
ขนบประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มชนผ้าทอมีความผูกพันและเกี่ยวโยงกับ พิธีกรรมทางศาสนา
และวิถีชีวิต
2.3 ผ้าไหมไทย
ผ้าไหมไทยนั้นเป็นศิลปหัตถกรรมที่สาคัญอย่างหนึ่งที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ สืบทอด
กันมาเป็นเวลานับพันปีมาแล้ว เป็นศิลปวัฒ นธรรมที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิ เป็นอย่างยิ่งเพราะ ไหม
ไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็น “ราชินีแห่งไหม” จนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจาชาติไทยไปแล้ว
จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดารงอยู่ช่วยชาติไทยตลอดไป (ศิริ ผาสุก. 2545 : 13)
เอกลักษณ์ของผ้าไหมไทยมีลักษณะและรูปแบบของลวดลายมีหลายรูปแบบ ซึ่งเกิดจาก
จินตนาการของช่างทอ ที่รังสรรค์และถ่ายทอดออกมาเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่ง วลี มโนมัธย์ (2554 :
ออนไลน์) ได้กล่าวถึง เอกลักษณ์ของผ้าไหมไทย ไว้ดังนี้
ไหมไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในความสวยสดงดงามอันเนื่องมาจากแสงที่ทอส่งแวววาม
อยู่ ในเนื้ อผ้ าที่แตกต่างไปจากผ้ าไหมทั่ว ๆ ไป การทอผ้ าไหมแต่เดิมนั้นทากันเป็นอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวไว้ใช้เองหรือขายภายในประเทศ กรรมวิธีการผลิตผ้าไหมทาด้วยมือทุกขั้นตอน ส่วนใหญ่จะ
เป็นลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรของครอบครัวเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเริ่ม
จากการปลูกหม่อนเพื่อเก็บใบไปเลี้ยงหนอนไหม จนเมื่อหนอนไหมทารังแล้วก็จะเก็บรังไหมมาสาวด้วย
วิธีการง่าย ๆ แล้วใช้เป็นทั้งไหมเส้นยืนและเส้นพุ่ง นาเส้นไหมที่สาวมาย้อมด้วยสีธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ส่วนต่าง ๆของต้นไม้ เช่น เข และคราม เป็นต้น
ลักษณะของผ้าไหมที่ได้มีความแตกต่างจากผ้าไหมต่างประเทศ บางชนิดมีลักษณะเป็นปุ่ม
ปมและมีลวดลายสวยงามแปลกตาพร้อมทั้งความมันแวววาวชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ชอบและนิยม
ผลิตภัณฑ์ที่ทาด้วยมือ เพราะการทาด้วยมือทาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ประณีตสวยงาม ผิดกับการทาด้วย
เครื่องจักร ยิ่งเป็นผ้าไหม ซึ่งปกติเป็นของมีค่ากว่าผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์อยู่
แล้ ว เมื่ อ ใช้ ก รรมวิ ธี ที่ ท าด้ ว ยมื อ ทั้ ง หมด จึ ง ท าให้ ผ้ า ไหมของไทยเป็ น สิ่ ง ล้ าค่ า มากส าหรั บ ชาว
ต่างประเทศ
ลั ก ษณะเด่ น ของไหมไทยที่ ก ล่ า วขวั ญ กั น มากและสามารถมองเห็ น อย่ า งเด่ น ชั ด คื อ
ลักษณะเนื้อผ้าที่เป็นปุ่มปมของผ้ามัดหมี่ ทาให้บางคนเข้าใจผิดว่าลักษณะปุ่มปมเป็นลักษณะที่ดีของผ้า
ไหมไทย ความจริงลักษณะของเส้นไหมที่มีปุ่มปมเป็นลักษณะที่ด้อยในการจัดลาดับชั้นคุณภาพของไหม
เส้นไหมทีด่ ีจะต้องมีเส้นเรียบสม่าเสมอ ชาวต่างชาติหรือแม้ คนไทยบางคนชอบผ้าไหมที่มีปุ่มปมเพราะ
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ดู แ ล้ ว แปลกตา นั่ น คื อ ค่ า นิ ย มของผู้ ใ ช้ ซึ่ ง มิ ไ ด้ ห มายความว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นั้ น จะต้ อ งมี คุ ณ ภาพดี ต าม
มาตรฐานเสมอไป การปรับปรุงเส้นไหมในด้านวิชาการจะต้องพิจารณาแยกระหว่างคุณภาพกับค่านิยม
เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงไว้ด้วย
เอกลักษณ์ไหมไทยคืออะไร
ไหมไทยมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับไหมต่างประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ที่พูดถึงกันบ่อย ๆ
ลักษณะพิเศษดังกล่าวคือความเลื่อมมันเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับความเลื่อมมันของไหมทั่ว ๆ ไป เนื้อผ้า
ฟูไม่เรียบ อ่อนนุ่มและมีน้าหนัก เป็นเรื่องที่น่าสนใจและศึกษาว่า ทาไมไหมไทยจึงมีลัก ษณะพิเศษผิด
แปลกจากไหมทั่ว ๆ ไป ฤกษ์ ศยามานนท์ (2554 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึงเอกลักษณ์ผ้าไหมว่า ก่อนที่
จะเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นแนวทางความเป็นไปได้ของการเกิดลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของไหมไทยนั้น
ขอกล่ า วถึ ง ขั้ น ตอนการผลิ ต และการจั ด ล าดั บ ชั้ น คุ ณ ภาพของเส้ น ไหม เพื่ อ เป็ น ความรู้ พื้ น ฐาน
ประกอบการพิจารณาทาความเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนการผลิตไหมไทย
เส้นไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากแมลง เป็นสารที่ตัวหนอนพ่นออกมาเป็นเส้นใยผนึก
เป็นรังห่อหุ้มตัวเองก่อนที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นดักแด้ การดึงเส้นใยซึ่งมีขนาดเล็กมากออกจากรังโดย
วิธีการนารังไปต้มเพื่อละลายกาวที่ผนึกเส้นใยออกจากกัน เรียกว่าการสาวไหม เส้นไหมที่ใช้เป็นเส้นพุ่ง
หรือเส้นยืนก็ตาม จะมาจากการสาวเส้นไหมจากรังหลาย ๆ รังในคราวเดียวกัน โดยให้เส้นไหมของแต่
ละรังพันกันเป็นเกลียว เพื่อให้มีการยึดเกาะซึ่งกันและกัน ทาให้มีความเหนียวทนทาน เนื้อผ้ากระชับ
แน่นสวยงาม มีการสะท้อนของแสงและหักเหไปในทิศทางต่าง ๆ กัน อันเป็นผลต่อความเลื่อมมันของ
ผ้าไหม
เส้ น ไหมที่ส าวได้ จ ะมีคุณ ภาพแตกต่ างกัน ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของรังไหม ประสิ ทธิภ าพ
การทางานของเครื่องจักร และความชานาญของผู้สาวไหม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขายเส้นไหม จึงได้มีการกาหนดมาตรฐานการจัดลาดับชั้นคุณภาพของเส้นไหมขึ้น เนื่องจากเส้นไหม
ส่วนใหญ่มีสีขาว การจัดลาดับชั้นคุณภาพเส้นไหมตามมาตรฐานสากล จึงกาหนดสาหรับใช้กับไหมสีขาว
ที่สาวด้วยเครื่องจักร สีขาวเป็นสีพื้นที่จะย้อมให้เป็นสีใดก็ได้ตามความต้องการของตลาด ไหมสีขาวจึงมี
ตลาดกว้างขวางมาก เพราะไม่เกิดปัญหาต่อการฟอกย้อมสีตามมาตรฐานทั่ว ๆ ไปการจัดลาดับชั้น
คุณภาพเส้ น ไหมตามมาตรฐานสากลมี ห ลั ก ในการพิจารณาที่ส าคั ญอัน เกี่ยวเนื่อ งกับการผลิ ตและ
คุณภาพของผ้าไหมดังนี้
1. ความสม่าเสมอของขนาดเส้นไหม มีผลต่อการผลิตผ้าไหมดังนี้
1.1 การฟอกย้อมสี เส้นไหมที่มีขนาดไม่สม่าเสมอเล็กบ้างใหญ่บ้าง เมื่อนาไป
ฟอกย้อมจะติดสีไม่สม่าเสมอ ผ้าไหมที่ทอได้จะมีสีไม่สวยงาม
1.2 ผลผลิตของผ้าไหม เส้นไหมขนาดใหญ่ (หน่วยที่ใช้ในการวัดขนาดของเส้นไหมมี
ความสัมพันธ์กันระหว่างน้าหนักต่อหน่วยความยาว หน่วยในการวัดขนาดของเส้นไหม เรียกว่า ดีเนียร์
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คือจานวนน้าหนักต่อความยาวของเส้นไหม 9,000 เมตร สมมุติว่าเส้นไหมยาว 9,000 เมตร มีน้าหนัก 1
กรัม ดังนั้น ขนาดของเส้นไหมคือ 1ดีเนียร์) เมื่อนาไปทอจะได้ผ้าสั้นกว่า เช่น ผ้าไหม 1 กิโลกรัม ปกติ
ทอผ้าไหมได้ 40 หลา แต่ถ้าเส้นไหมมีขนาดใหญ่อาจทอได้เพียง 38 หลา ก็ได้
1.3 ผ้าไหมที่ทอจากเส้นไหมที่มีขนาดไม่สม่าเสมอ จะไม่เลื่อมมัน สวยงามเท่าที่ควร
2. ปุ่มปมบนเส้นไหม มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ไหมเช่นเดียวกับขนาดของเส้นไหม คือมีผล
ต่อการฟอกย้อม จานวนผ้าที่ทอได้และความเลื่อมมัน ผลกระทบที่สาคัญที่สุดของปุ่มปมบนเส้นไหม
เกิดขึ้นในขบวนการทอโดยเฉพาะในกรณีที่ใช้เส้นไหมที่มีปุ่มปมเป็น เส้นยืน ฟันหวีหรือกระสวย มักจะ
สะดุดปุ่มปมทาให้เส้นไหมขาด ผ้าที่ทอได้จะไม่สวยงามทั้งด้านเนื้อผ้าและลวดลาย นอกจากนี้ทาให้
เสียเวลาและแรงงานมีผลกระทบที่สาคัญยิ่งต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพของผ้าไหม
3. ความสม่าเสมอของสีเส้นไหมดิบมีผลต่อการฟอกย้อม หลังจากฟอกแล้วเส้นไหมฟอกมีสี
ไม่สม่าเสมอ ซึ่งจะเป็นผลต่อเนื่องไปถึงการย้อมสีทาให้เส้นไหมติดสีไม่สม่าเสมอ
การจัดลาดับชั้นคุณภาพของเส้นไหมไทย
ปัจจุบันการจัดลาดับชั้นคุณภาพเส้นไหมพุ่งอันเป็นเอกลักษณ์ของไหมไทยยังไม่มีระบบที่
แน่ นอนเนื่องจากการสาวไหมเส้ นพุ่งเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว และใช้วิธีการสาวด้ว ยมือแบบ
โบราณ เส้นไหมมีจานวนเกลียวน้อย ขนาดของเส้นไหมไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความชานาญ ประสบการณ์
และความพอใจของแต่ละคนเป็นการยากที่จะกาหนดให้เกษตรกรแต่ละคนสาวเส้นไหมที่มีลักษณะ
เดียวกัน จะเห็นว่าคุณภาพของเส้นไหมพุ่งแตกต่างกันมาก ทาให้มีปัญหาเรื่องตลาดราคาของเส้นไหมจะ
ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง ซึ่งกาหนดราคาตามความพอใจ เกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมไม่ได้รับความเป็น
ธรรม ผลประโยชน์ ส่ ว นใหญ่ตกอยู่ กับพ่อค้าคนกลาง การจัดล าดับชั้นคุณภาพเส้นไหมพุ่งมีปัญหา
มากมายและเป็นเรื่องยุ่งยาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ทาด้วยมือตามความพอใจของแต่ละคน หรือ
แต่ละหมู่เหล่า
แนวทางในการแก้ปัญหาคือ จัดให้เกษตรกรรวมกลุ่มโดยมีโรงสาวไหมกลางที่มีเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ควบคุ ม ดู แ ลให้ ค าแนะน าอย่ า งใกล้ ชิ ด ในระยะแรก เพื่ อ ให้ เ กษตรกรเห็ น ความส าคั ญ และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ การส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไหมเพื่อขายรังไหมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหา
การจัดลาดับชั้นคุณภาพเส้นไหมพุ่ง ซึ่งต้องทาควบคู่กันไปกับการส่งเสริมให้เอกชนตั้งโรงงานสาวไหม
เส้นพุ่ง เพื่อรับซื้อรังไหมจากเกษตรกร ความจริงการจัดลาดับชั้ นคุณภาพเส้นไหมพุ่งของไทยนั้นทาสืบ
ทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยจัดแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
ไหมชั้น 1 (ไหมยอดหรือไหมน้อย) คือเส้นไหมที่สาวจากชั้นในของรังไหมชนิดนี้จะมีขนาด
เส้นสม่าเสมอไม่มีปุ่มปม สามารถจะใช้เป็นเส้นยืนได้ใช้ทอผ้าที่มีคุณภาพดี
ไหมชั้น 2 (ไหมสาวเลย) การสาวไหมชนิดนี้จะไม่มีการแยกสาวไหมชั้นนอกและชั้นในของ
รัง จะสาวรวมกันไปตลอด คุณภาพของเส้นไหมที่ได้จะต่ากว่าไหมชั้น 1 ขนาดของเส้นไหมอาจจะไม่
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สม่าเสมอและมีปุ่มปม แต่สาหรับผู้สาวที่มีความชานาญจะสามารถสาวได้เส้นไหมที่สม่าเสมอดีเท่ากับ
ไหมชั้น 1 ส่วนมากไหมชนิดนี้จะใช้สาหรับผ้ามัดหมี่
ไหมชั้น 3 คือเส้นไหมที่สาวจากชั้นนอกของรังก่อนที่จะสาวไหมชั้น 1 เส้นไหมจะมีขนาด
ใหญ่ไม่สม่าเสมอ มีปุ่มปม ใช้ทอผ้าเนื้อหนา ส่วนใหญ่ใช้ในการทาเฟอร์นิเจอร์หรือผ้าห่ม
พันธุกรรมและกรรมวิธีการผลิตสร้างเอกลักษณ์
เอกลักษณ์ของไหมไทยอาจจะเกิดจากกรรมวิธีการผลิต หรือเกิดจากพันธุกรรม หรือเกิด
จากกรรมวิธีการผลิตกับพันธุกรรมประกอบกัน กรรมวิธีการผลิตผ้าไหมไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้
ฝี มื อ และความช านาญทุ ก ขั้ น ตอน จากประสบการณ์ ท างด้ านวิ ท ยาการเส้ นใยพอจะอธิ บ ายได้ ว่ า
กรรมวิธีการผลิตผ้าไหมซึ่งทาด้วยมือทุกขั้นตอนตามแบบฉบับของผ้าไหมไทยนั้น ทาให้ได้เส้นไหมและ
ผ้าไหมที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือมีความเลื่อมมัน เนื้อผ้าฟูไม่เรียบและอ่อนนุ่ม เนื่องจากแรงเสียดสีและ
แรงดึงที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตด้วยมือต่ามาก จึงไม่ค่อยมีผลกระทบกับโครงสร้างของเส้นไหมมากนัก
พื้นผิวของเส้นก็ยังคงรูปเดิมตามธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้น ผ้าไหมไทยที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตด้วยมือ
จึงคงรักษาลักษณะธรรมชาติไว้ได้เกือบทั้งหมด ทาให้ผ้าไหมไทยแตกต่างกับผ้าไหมทั่ว ๆ ไป อนึ่ง เส้น
ไหมไทยมีจานวนเกลียวน้อย ทาให้เส้นไหมมีความมันและมีลักษณะฟูไม่เรียบ เนื้อผ้าไหมไทยจึงฟูอ่อน
นุ่มไม่เรียบและมีความเลื่อมมันแตกต่างจากผ้าไหมต่างประเทศ
พันธุกรรมอาจมีอิทธิพลที่ทาให้เกิดความเลื่อมมันเฉพาะตัว และความฟูของเส้นไหม ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของเส้นไหมอันเป็นลักษณะประจาพันธุ์ของไหมพันธุ์ไทย ขนาดของเส้นไหมมี
อิทธิพลต่อความเลื่อมมันและน้าหนักของผ้าไหมมาก ไหมพันธุ์ไทยส่วนมากจะมีขนาดของเส้นไหมเล็ก
เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ต่างประเทศ เส้นไหมที่สาวได้มีลักษณะอ่อนนุ่ม มีน้าหนักและมีเกลียวละเอียด
เมื่อทอเป็นผืนผ้าแล้วทาให้ได้เนื้อผ้าที่มีความเลื่อมมันเฉพาะตัว อ่อนนุ่มและมีน้าหนัก ลักษณะพิเศษที่
เป็นเอกลักษณ์ของไหมไทยน่าจะเกิดจากกรรมวิธีการผลิตที่ทาด้วยมือ ประกอบกับอิทธิพลทางด้าน
พันธุกรรมต่อความฟูของเส้นไหมที่ทาให้เนื้อผ้าอ่อนนุ่ม และขนาดของเส้นไหมซึ่งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
ความเลื่อมมันและน้าหนักของเนื้อผ้า
ปัจจุบัน วิทยาการเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ไหมของไทยก้าวหน้าไปมาก มีปรับปรุงพันธุ์ทั้ง
ด้านวิธีดั้งเดิมและการใช้พันธุวิศวกรรม อย่างไรก็ตาม การค้นคว้าวิจัยดังกล่าวควรคานึงถึงเอกลักษณ์
ของไหมไทยด้วย ทาอย่างไรจึงจะรักษาความเลื่อมมันไว้ได้ เพื่อปกป้องและอนุรักษ์ไหมไทยให้มีลักษณะ
พิเศษเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยตลอดไป
สรุปได้ว่า เอกลักษณ์ไหมไทยไหมไทยมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับไหมต่าง ประเทศ ความ
เลื่อมมันเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับความเลื่อมมันของไหมทั่ว ๆ ไป เนื้อผ้าฟูไม่เรียบ อ่อนนุ่มและมีน้าหนัก
และรวมถึงเกิดจากกรรมวิธีการผลิต หรือเกิดจากพันธุกรรม หรือเกิดจากกรรมวิธีการผลิตกับพันธุกรรม
ประกอบกัน ไหมพันธุ์ไทยส่วนมากจะมีขนาดของเส้นไหมเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ต่างประเทศ
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2.4 ผ้าไหมหางกระรอก
ประวัติความเป็นมา
สานักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (2550 : 52) ได้ให้ความหมายว่า ผ้าหางกระรอก เป็นผ้าทอโบราณที่มีลักษณะลวดลาย เรียบ
ง่าย แต่แฝงด้วยความประณีตและงดงาม โดยใช้เทคนิคการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทคือ
หการควบเส้นห หรือคนไทยเรียกว่า หผ้าหางกระรอกห
ผ้ า หางกระรอกถื อเป็ นผ้ า โบราณที่ พ บมากในแถบอีส านใต้ คื อ นครราชสี มา บุรี รั ม ย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และพบในภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช ตรัง “โฮลเปราะห์” และสตรีใช้นุ่ง
ทอเปลงเป็นลายริ้ว เรียกว่า โฮลแสร็ย จังหวัดนครราชสีมา ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งทอ ผ้าหางกระรอก ที่
สามารถทอผ้าได้งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งลักษณะสาคัญของผ้าหางกระรอกคือ เป็นผ้าพื้นเรียบที่ใช้
เทคนิค การทอพิเศษ ที่นาเส้นพุ่งพิเศษโดยใช้เส้นไหม หรือเส้นฝ้าย 2 เส้น 2 สี มาตีเกลียวควบเข้าด้วย
กันให้เป็นเส้นเดียว ที่เรียกว่า เส้นลูกลาย หรือ ไหมลูกลาย หรือ เส้นหางกระรอก ใช้อุปกรณ์ใน การตี
คือ ไน และโบก ซึ่งต้องอาศัยทักษะความชานาญของผู้ตีเกลียวที่จะทาให้ได้เกลียวถี่ หรือเกลียวห่างตาม
ต้อ งการ ส่ ว นเส้ น ไหมที่จ ะน ามาตี เ กลี ยวนั้ นควรเป็ น เส้ น ไหมน้อ ยที่คั ด เป็ น พิเ ศษให้ ไ ด้ เส้ น ไหมที่
สม่าเสมอกัน จากนั้นจึงนาไปเป็นเส้นพุ่งทอผ้า และผ้าที่ได้จะมีลักษณะลวดลายเล็กๆ ในตัวมีสีเหลือบ
มัน วาวระยั บ ดู ค ล้ า ยเส้ น ขนของหางกระรอก ครั้ง หนึ่ ง ผ้ า หางกระรอก เคยเป็ น ผ้ า ประจ าจั ง หวั ด
นครราชสีมา ตามคาขวัญเดิมของจังหวัดที่ว่า หนกเขาคารม อ้อยคันร่ม ส้มขี้ม้า ผ้าหางกระรอก ดอก
สายทอง แมวสีสวาทห เพราะโคราชมีการทอผ้าหางกระรอกมานานกว่าร้อยปี
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ชาวกูยนิยมใช้และทอผ้าไหมควบ สตรีชาวกูยมีความชานาญใน
การตีเกลียวเส้นไหม เรียกว่า ละวี หรือ ระวี ตามความเชื่อ เรื่องความกลมเกลียว ความสามัคคีกันใน
ครอบครั วและสายตระกูลที่นับ ถือผีด้วยกัน การนาไหมสองสี มาควบกัน เรียกว่า “กะนีว ” หรือ
“ผ้าหางกระรอก” เมื่อนามาใช้เป็นเส้นพุ่งทอกับเส้นยืน สีพื้นจะทาให้เกิดลายเหลื่อมกั นเป็นสีเหลือง
คล้ายหางกระรอก ลักษณะของผ้ากะนีวนี้ผิวสัมผัสจะมีความมันระยิบระยับ เมื่อนาไปส่องกับแดดจะ
แยกสีได้ชัดเจน ผู้ชายไทยกูย นิยมนุ่งผ้าไหมควบ (หะจิกกะน้อบ) สาหรับนุ่งโจงกระเบน
ชื่อที่เรียกว่า หผ้าหางกระรอกห อาจเป็นเพราะลวดลายของผ้าทอที่มีลักษณะเนื้อผ้ าที่มี
ความเหลือบสี เห็นเป็นลายเส้นเล็ก ๆ ในตัว ซึ่งมองดูแล้วคล้ายกับขนของหางกระรอก จึงเป็นที่มาของ
ชื่อเรียกดังกล่าว นอกจากนี้ ชื่อเรียกผ้าชนิดนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ตามรูปลักษณ์ที่มุ่งเน้น
เช่น บางพื้นที่เรียกว่า ผ้าวา ผ้ายาว ซึ่งเป็นการเรียกตามลั กษณะความยาวของผืนผ้าที่ยาวกว่าผ้าถุง
เท่าตัว บางพื้นที่เรียกว่า ผ้าควบ เพราะถือเอาวิธีการทอแบบตีเกลียวควบมาใช้เป็นชื่อเรียก แต่คนส่วน
ใหญ่นิยมเรียกว่าผ้าหางกระรอกมากกว่า
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ลวดลายและกรรมวิธีการทอ
เทคนิคการทอผ้าโดยใช้ไหมเส้นพุ่ง 2 เส้น ควบกันโดยนามาตีเกลียวควบเข้าด้วยกันให้เป็น
เส้นเดียว โดยใช้อุปกรณ์ในการตีคือ ไน และโบก ผ้าหางกระรอกโดยทั่วไปนิยมใช้สีเหลืองมาควบ เมื่อ
นามาทอเป็นเส้นพุ่งบนผืนผ้า จะทาให้ผ้าทอที่เป็นผ้าพื้นมีความสวยงาม จากสีเหลืองของไหม เส้นไหม
สองเส้นสองสีมาตีเกลียวควบให้เป็นเส้นเดียวกัน เรียกว่า “เส้นควบ”, “เส้นลูกลาย” หรือ “เส้นหาง
กระรอก”จากนั้นนามาทอพุ่งขัดกับเส้นยืน ซึ่งใช้สีอีกหนึ่งอาจเข้มหรืออ่อนกว่าสีที่ใช้ เพื่อให้เกิดลายขัด
เด่นขึ้นมา จะได้ผ้าพื้นที่มีลายเหลือบเล็กๆ ในเนื้อผ้าดูคล้ายจะมีปุยขนอ่อนขึ้นมาเหมือนกับเส้นขนของ
หางกระรอก จึงเรียกว่า“ผ้าหางกระรอก”
เทคนิคการทอผ้าชนิดนี้ นับเป็นเทคนิคดั้งเดิมของชนเผ่าไทย เพราะมีการทอผ้าชนิดนี้ใน
ชนเผ่าไทยดั้งเดิม คือ ชาวภูไท และไทลาว เรียกเทคนิคนี้ว่า หการเข็นห ไทยวนเรียก หปั่นไกห กลุ่มชาว
ไทพวนเรียกว่า หมะลังไมห หรือหมับไมห กลุ่มไทยภาคกลาง ไทภาคใต้ และชาวไทยอีสานทั่วไปส่วนใหญ่
เรี ย กว่ า หผ้ าหางกระรอกห ส่ ว นชาวไทยเชื้ อสายเขมร และชาวส่ ว ย (กู ย) เรี ยกเป็ นภาษาเขมรว่ า
หกระเนียวห หรือ “กะนีว” ชาวไทยอีสานแต่โบราณจะนาผ้าหางกระรอก หรือบางที่ เรียกว่า ผ้าม่วง มา
นุ่งเป็นโจงกระเบน

ภาพประกอบที่ 2.1 เทคนิค หการเข็นหปั่นเกลียวเส้นไหม 2 สีเข้าด้วยกัน
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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ภาพประกอบที่ 2.2 การปั่นเส้นไหมที่เข็นแล้วเข้าหลอดเพื่อนาไปทอและหลอดด้ายหางกระรอก
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
ผ้าไหมหางกระรอกเป็นผ้าที่มีลายเหลือบเงาสวยงาม มีวิธีการทอทาให้เกิดลวดลาย
ได้ 3 แบบ ได้แก่
1. ลวดลายหางกระรอกที่พุ่งไปด้านขวา เป็นการทอด้วยเส้นใยที่ตีเกลียวด้านขวา
2. ลวดลายหางกระรอกที่พุ่งไปด้านซ้าย เป็นการทอด้วยเส้นใยที่ตีเกลียวด้านซ้าย
3. ลวดลายหางกระรอกที่มีสายพุ่งเป็นหยักแหลม เป็นการใช้กระสวย 2 อัน พุ่งทอย้อน
สลับซ้ายขวา
ลักษณะทั่วไปของผ้าหางกระรอกคือ จะเป็นผ้าพื้นเรียบชนิดหนึ่ง มีความกว้าง 1 หลา
ความยาว 4 หลา มักมีสีเข้มเช่น สีเม็ดมะขาม สีเปลือกมังคุด สีแดงครั่ง ฯลฯ โดยจะมีลายเหลือบสีใน
ตัว มองเหมือนภาพ 3 มิติ ทั้งนี้ผ้าหางกระรอกโบราณจะมีริ้วเชิงชายคั่นที่ชายผ้าทั้งสองด้าน ทอด้วย
เส้นไหม ที่ต่างสีจากสีพื้น จะทอเป็นเส้ นเล็ก ๆ 8-9 เส้น และมีเส้นกรอบบังคับไว้อีกข้างละ 3-4 เส้น
ตามความพึงพอใจของผู้ทอ หรือบางผืนจะทอเป็นลายลูกแก้วเล็ก ที่ดูงดงามแปลกตา ริ้วเชิงชายนี้บาง
คนเรียกว่า กั้น ก่าน, ขีดคั่น, เชิงคั่น และเชิงผ้ากั้นชาย
นอกจากนี้ยังนามาทอเป็นผ้าลายตาราง หรือโสร่ง ผ้าโสร่งส่วนใหญ่จะทอด้วย เส้นไหมลูก
ลายหรือเส้นไหมหางกระรอก เนื้อผ้าในลายตารางจึงมี สีเหลือบลายคล้ายเส้นขนของหางกระรอก จึง
เรียกว่า ผ้าโสร่งไหมหางกระรอก หรือผ้าโสร่ง จะมีลักษณะเป็นตาตารางใหญ่ สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหลายสี
ทั้งแดง เขียว เหลือง น้าเงิน สลับกันตลอดทั้งผืน ขีดคั่นระหว่างตาตารางสีใหญ่นั้นด้วย ริ้วขีดคั่นสีแดง
หรือสีขาวหรือสีเหลือง เป็นเส้นเล็ก ๆ ทั้งผืน ผ้าตาราง หรือผ้าโสร่งนี้จะมีหน้ากว้างประมาณ 1 เมตร
ยาวประมาณ 2 เมตร แล้วเย็บเข้าด้วยกันเป็นถุง คล้ายกับผ้าซิ่นของผู้หญิง โทนสีของผ้าจะมี 2 โทน
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คือ ผ้าโสร่งแดง จะมีสีสันสดใส สาหรับผู้ชายที่มีอายุไม่สูงนัก ไม่เกิน 40 ปีแต่ถ้าเป็นผู้ชายสูงวัย จะใช้
ผ้าโทนสีเข้ม เรียกว่า ผ้าโสร่งดา
การนาไปใช้ประโยชน์
นิยมทอเป็นผ้าโสร่ง ผ้านุ่งโจงกระเบน และผ้าซิ่น สมัยโบราณนิยมใช้เป็นผ้านุ่งโจงกระเบน
สาหรับผู้ชาย ต่อมานิยมใช้นุ่ง ในงานพิธีสาคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมเช่น ใช้ให้นาค
นุ่งในงานอุปสมบท ผ้าห่อบาตร และเป็นผ้าปกโลงศพ ผ้าหางกระรอกจึงเป็นผ้าผืนสาคัญของครอบครัว
ที่ผู้เป็นแม่ ยาย ย่า จะทอฝากไว้ใ ห้ลูกหลานด้วยความตั้งใจ หวังฝากฝีมือฝากชื่อ ไว้กับผืนผ้าเพื่อยาม
ตายไปจะได้ใช้ปกโลงศพ ดังคากล่าวที่ว่า หย่านตายไป บ่มีผ้ายาวปกหน้า อยากอายบ้านอายเมือง
เพิ่นห ปัจจุบันได้มีการทอผ้าหางกระรอกประยุกต์ให้มีลวดลาย สีสัน สวยงามเหมาะสาหรับนาไป ตัด
เย็บ เสื้อผ้า รวมถึงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าห่ม
สรุปได้ว่า ชื่อเรียก ผ้าไหมหางกระรอก มาจากลวดลายของผ้าทอที่มีลักษณะเนื้อผ้าที่มี
ความเหลือบสี เห็นเป็นลายเส้นเล็กๆ ในตัว ซึ่งมองดูแล้วคล้ายกับขนของหางกระรอก และจากกรรมวิธี
การทอและลวดลายของผ้าหางกระรอก เป็นลักษณะเด่นของผ้าหางกระรอก ได้ว่า การทอผ้าไหมหาง
กระรอกนิยมทั่วไป ในภาคอีสานโดยเฉพาะเขตอีสานตอนใต้ ทอโดยการนาเส้นไหม 2 เส้นมาควบกันให้
เป็นสีเดียวกันเช่น สีเขียวควบสีเหลือง สีแดงควบสีเหลือง โดยเส้นไหมที่นามาทอจะเป็นไหมเส้นเล็ก
เพราะจะทาให้ผ้าทีท่ อมีความละเอียด งดงามและจะเกิดความเลื่อมของสีผ้าเมื่อทอ
2.5 ผ้าซิ่นตีนแดง
ประวัติความเป็นมา
สานักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (2550 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมายว่า ผ้ามัดหมี่ตีนแดง หรือ ชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นที่ว่า
ซิ่นหัวแดงตีนแดง หรือ ซิ่นตีนแดง หรือ ซิ่นหมี่รวด ถือได้ว่า เป็นผ้าไหมเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาว
อาเภอพุทไธสง และอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลักษณะผ้าไหมจะเป็นมัดหมี่ลายพื้นเมืองทอด้วย
ไหมทั้งผืน มีหัวซิ่นและตีนซิ่นของผ้าจะเป็นสีแดงสด สมัยโบราณทอด้วยฟืมเล็กแล้วนามาต่อหัวและตีน
ซิ่น ปัจจุบันมีการทอต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันไม่ใช้การต่อระหว่างตัวซิ่น หัวซิ่นและตีนซิ่น ผ้ามัดหมี่ตีน
แดง ทอขึ้นครั้งแรกโดยช่างฝีมือทอผ้าในคุ้มของพระยาเสนาสงคราม (เจ้าเมืองคนแรกของอาเภอ
พุทไธสง) เมื่อประมาณกว่า 200 ปีมาแล้ว สันนิษฐานว่าเป็นผ้าซิ่นของกลุ่มชนลาว ต่อมาการทอผ้าซิ่น
ตีนแดงได้แพร่ขยายสู่หมู่บ้านใกล้เคียง และบ้านนาโพธิ์ซึ่งปัจจุบันเป็นอาเภอนาโพธิ์
.
ผ้ามัดหมี่ตีนแดง แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อาเภอพุทไธสงและอาเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ในสมัยโบราณนิยมทอผ้ามัดหมี่ตีนแดงให้เด็กและวัยรุ่นสวมใส่เพราะมีสีสดใส โดยลายหมี่ส่วน
ใหญ่เป็นลายดั้งเดิม คือ ลายนาค ลายแข่วเลื่อย (ลายฟันเลื่อย) ลายขอต่างๆ และต่อมาได้พัฒนาและ
ปรับปรุงการทอเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้สวมใส่ในงานบุญประเพณีสาคัญได้ นิยมใช้สวมใส่เฉพาะในงานพิธีกรรม
ทางศาสนา งานบุญประเพณีและพิธีการที่สาคัญเท่านั้น
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ลวดลายและกรรมวิธีการทอ
ผ้ามัดหมี่ตีนแดง มีลักษณะพิเศษ คือ ส่วนเชิงของผ้ามัดหมี่ทุกผืนเป็นพื้นสีแดง บางผืนจก
ลวดลายเป็นแถบริ้วลายจกขนาดเล็ก ตีนซิ่นบางครั้งมีการใช้เทคนิคการขิดเก็บเส้นไหมสี หรือที่ชาวบ้าน
ในพื้นที่ เรียกว่า การเก็บตีนดาว มาผสมผสานเพื่อความสวยงามและแสดงฝีมือของผู้ทอ ผ้าซิ่นมัดหมี่
ตีนแดงโบราณมีการต่อหัวซิ่นและตีนซิ่น ลวดลายมัดหมี่จะทอเป็นซิ่นหมี่รวดหรือหมี่โลด ซึ่งมาจาก
ภาษาท้องถิ่นภาคอีสาน หมายถึง การมัดและทอลวดลายมัดหมี่ต่อเนื่องไปรวดเดียว ลักษณะลวดลาย
ผ้ามัดหมี่แบบนี้ บางท้องที่ในภาคอีสานจะเรียกว่า หมี่หว่าน
กรรมวิธีการทอผ้าผ้ามัดหมี่ตีนแดง
.
เป็นการทอผ้ามัดหมี่เส้นพุ่ง คือมีการมัดลวดลายและย้อมสีเฉพาะเส้นพุ่ง ส่วนเส้นยืนใช้
เส้นไหมย้อมสีตามที่ต้องการแต่ไม่มีการมัดทาลวดลาย ซึ่งเป็นกระบวนการในการทอผ้ามัดหมี่ส่วนใหญ่
ของประเทศไทย อุปกรณ์ในการมัดหมี่ ได้แก่ โฮงหมี่ มีด เชือกกล้วย แต่ปัจจุบันนิยมใช้เชือกฟางที่ทา
จากพลาสติก เพราะหาง่ายสะดวกกว่ากัน มีสีให้เลือกอีกด้วย เพราะการมัดหมี่จะมัดลวดลายครั้งเดียว
ซึ่งใช้เวลาหลายวันกว่าจะเสร็จ ช่างมัดจะใช้เชือกฟางมัดหมี่ที่ละสี สะดวกในเวลาที่ต้องแก้ฟาง เพราะ
บางจุดของลวดลายจะใช้สีขาว หรือไม่ต้องการที่จะผสมสีที่เกิดจากการย้อมทับเส้นหมี่ การย้อมยึดเป็น
หลักจะต้องย้อมสีแดงก่อน ตามด้วยสีเหลือง จะย้อมสีครามเป็นสีสุดท้าย แต่จากข้อสังเกต โดยเฉพาะสี
ธรรมชาติที่นามาใช้ของชาวอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะไม่มีสีคราม
.
ลวดลายมัดหมี่ส่วนใหญ่เป็นลายเก่าดั้งเดิม คือ ลายนาค ลายแข่วเลื่อย (ลายฟันเลื่อย)
ลายขอต่าง ๆ นิยมใช้สีเหลือง แดง ขาว มีเขียวปนบ้าง

ภาพประกอบที่ 2.3 การทอผ้ามัดหมี่ตีนแดงและเก็บตีนดาว
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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ภาพที่ 2.4 มัดหมี่ตีนแดงลายขอเครือและมัดหมี่ตีนแดงลายขอวน
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
ผ้าซิ่นตีนแดง เป็นผ้าโบราณของชนชาติลาว ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือมีหัวซิ่นและ
ท้ายซิ่นเป็นสีแดงสด ถูกทอขึ้นครั้งแรกโดยช่างฝีมือทอผ้าในคุ้มของพระยาเสนาสงคราม เจ้าเมืองคน
แรกของอาเภอพุทไธสง เมื่อประมาณ 200 ปี และชาวบ้านพุทไธสง นาภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด
มาสร้างสรรค์ลวดลายมัดหมี่เฉพาะของอีสานใต้ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวอาเภอพุทไธสงและ
ชาวอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
เดิมผ้าซิ่นตีนแดงนิยมทอให้เด็กและหนุ่มสาวสวมใส่ เพราะมีสีสันสดใส ต่อมาได้พัฒนา
ลวดลายให้ผู้ใหญ่สามารถสวมใส่ไปงานบุญได้ มีความเชื่อกันว่าผ้าซิ่นตีนแดงเป็นผ้ามงคล จึงนิยมสวม
ใส่ในงานบุญประเพณีสาคัญๆ และงานแต่งงานฝ่ายหญิงจะใช้ผ้าซิ่นตีนแดงสาหรับไหว้ผู้ใหญ่ฝ่ายชาย
ผ้าซิ่นตีนแดงโบราณไม่ได้ทอต่อเนื่องเป็นผืนเดียว แต่จะทอด้วยฟืมเล็กแล้วนามาต่อหัว
และตีนซิ่น ปัจจุบันชาวบ้านจะมัดหมี่แล้วทอเป็นซิ่นหมี่ต่อเนื่องไปรวดเดียว ส่วนเชิงของซิ่นปกติจะเป็น
พื้นสีแดงเรียบ ปัจจุบันมีการจกลวดลายเป็นแถบริ้วลายจกขนาดเล็ก ตีนซิ่นบางครั้งมีการใช้เทคนิค
การขิดเก็บเส้นไหมสี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าการเก็บตีนดาวมาผสมผสาน เพื่อความสวยงามและแสดง
ฝีมือของช่างทอแต่ละคน
ซิ่นตีนแดงเป็นผ้าที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ทอดวยไหมทั้งผืนหัวซิ่นและตีนซิ่นของผ้าจะเป็น
สีแดงสด ตอนกลางของผาจะเปนลายมัดหมี่ เรียกวาหมี่จะเปนสีดาสี น้าตาลเหลือบทอง จะทอเป็นผืน
เดียวกัน ไมใช้การตัดตอระหวางตัวซิ่น คือหัวซิ่นและตีนซิ่น สมัยโบราณจะทอใหเด็กและวัยรุนนุงเพราะ
เปนผาที่มีสีสดใสมาก โดยใชฟมซาว (ฟม 20) จะเป็นผืนเล็ก ๆ เหมาะสาหรับเด็ก ตอมาได ปรับปรุง
การทอใหเป็นผาผืนใหญ่กวางขึ้นและยาวขึ้นจึงได้ใช้ขนาดชองฟม 40 ในการทอ (นงคราญ แปวไธสง.
2546 : 9)
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ประเภทของผ้าซิ่นตีนแดง
ซิ่นตีนแดงทอออกมา 2 ประเภท โดยใช้ตีนซิ่น (เชิง) เป็นตัวแยกประเภท ดังนี้
1. ซิ่นตีนแดงธรรมดา คือ ซิ่นตีนแดงที่ตกแต่งตีนซิ่นเป็นลายมัดหมี่ลายต่าง ๆ เช่น ตีนโยง
ตีนต้น ตีนม้า หรือลายอื่น ๆ

ภาพประกอบที่ 2.5 ประเภทของผ้าซิ่นตีนแดงแบบธรรมดา
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
2. ซิ่นตีนแดงที่เก็บตีนดาว (จกสีไหมเหมือนไหมแพรวา) คือซิ่นตีนแดงที่ที่นอกจากจะ
ตกแต่งลายตีนซิ่นที่เป็นลายมัดหมี่แบบต่าง ๆ แล้วยังมีการใช้ไหมสีขาว สีเหลืองและสีเขียวตกแต่งเป็น
ลายประดับที่ตีนซิ่น เช่น ลายพั่วดอกฮั่ง (พวงดอกรัง) หรือลายเอี้ยต่าง ๆ (นงคราญ แปวไธสง.2546 :
9)

ภาพประกอบที่ 2.6 ประเภทของผ้าซิ่นตีนแดงแบบที่เก็บตีนดาว
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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การทาซิ่นตีนแดงมีความยุ่ งยากกว่ามัดหมี่ชนิดอื่นจึงไม่ค่อยนิยมทากันและเกือบจะสูญ
หายไป แตไดมีการนาซิ่นชนิดนี้ไปแสดงในงานนิทรรศการสมบัติอีสานใต ครั้งที่ 2 และทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย ไดนาซิ่นชนิดนี้ไปใชสาหรับนักแสดงนาฏศิลป เพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับจังหวัด
ต่างจังหวัดและตางประเทศ เชน ชุดการแสดง ระบาเทพอัปสรา และได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ผ้ าซิ่น
ตีนแดงลงในนิตสารหลายเล่ม เช่น อนุสรณ์ 200 ปี เมืองพุทไธสง สมบัติอีสานใต้ หนังสือพิมพ์และ
หนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาไทย จังหวัดบุรีรัมย นอกจาก
นั้นมีการรวมรณรงคใหหันมาผลิตผลิตภัณฑ์และใช้แต่งกายในงานในงานประเพณีใช้สาคัญ เชน บุญบั้ง
ไฟ งานสงกรานต ลอยกระทงและงานกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียน ซิ่นตีนแดงจึงกลับเปน ที่รูจักและ
เป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไป กลายเปนสิ่งจาเป็นแก่ชาวพุทไธสงและนาโพธิ์ทุกครัวเรือน จะตองมีไวประ
จาบาน จึงทาใหซิ่นตีนแดงกลับมาเปนที่นิยมและสรางรายไดใหกับชุมชน อยางงดงามและในป พ.ศ.
2546 ผ้าซิ่นตีนแดงไดกลายเปนผาเอกลักษณ์ประจาจังหวัด บุรีรัมย (นงคราญ แปวไธสง. 2546 : 10)
สรุปได้ว่า ผ้ามัดหมี่ตีนแดง หรือ ชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นที่ว่า ซิ่นหัวแดงตีนแดง ถือได้ว่า
เป็นผ้าไหมเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวอาเภอพุทไธสง และอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยลักษณะผ้า
ไหมจะเป็นมัดหมี่ลายพื้นเมืองทอด้วยไหมทั้งผืน มีหัวซิ่นและตีนซิ่นของผ้าจะเป็นสีแดงสด สมัยโบราณ
ทอด้วยฟืมเล็กแล้วนามาต่อหัวและตีนซิ่น การทาซิ่นตีนแดงมีความยุงยากกวามัดหมี่ชนิดอื่นและเปนผา
เอกลักษณ์ประจาจังหวัดบุรีรัมย์
2.6 ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
ผ้ า ไหมบุ รี รั ม ย์ มี สี สั น และลวดลาย หลากหลาย ตามความนิ ย มของชาวบุ รี รั ม ย์ ที่ มี
4 ชนเผ่ า ได้ แก่ ชนเผ่ าไทยเขมร นิ ย มผ้ าไหมลายหางกระรอก ลายอัล ปรม ลายโฮล ลายลู ก แก้ ว
ชนเผ่าชาวกุย นิยมผ้าไหมกระเนียวลายริ้วเป็นทางยาว สตรีนิยมใส่ซิ่นที่มีหัวและตีนซิ่น และนิยมผ้าไหม
ลายลูกแก้วย้อมมะเกลือเป็นสีดา ชนเผ่าชาวไทยโคราช นิยมผ้าไหมลายหางกระรอก ชนเผ่าไทยลาว
นิยมผ้าย้อมครามและมัดหมี่ และผ้าที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ ว่าเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจาจังหวัด
บุรีรัมย์ได้แก่ “ผ้าซิ่นตีนแดง” ผลิตที่อาเภอพุทไธสงและนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการส่งเสริมการ
พัฒนาลายเอกลักษณ์ผ้าไหมประจาจังหวัดขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2546 ได้ “ลายหางกระรอกคู่” ในปี พ.ศ.
2553 มีการออกแบบผสมผสานระหว่างลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชนทั้ง 4 เผ่า กับจุดเด่นของจังหวัด
บุรีรัมย์ เกิดเป็น ลายกระรอกหมี่ภูภิรมย์ หรือ ผ้าไหมลาวา และในปี พ.ศ. 2555 มีการออกแบบ
ผสมผสานระหว่างลายหางกระรอกคู่และผ้าซิ่นตีนแดง เป็น “ลายหางกระรอกคู่ ตีนแดง” ในปัจจุบัน
และได้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายเอกลักษณ์ใหม่ประจาจังหวัด หหางกระรอกคู่ตีนแดงห ที่ทางจังหวัดได้
สนับสนุน ส่งเสริมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา (การพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์, 2556)
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ผ้าประจาจังหวัดของบุรีรัมย์ คือ ผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
ผ้าซิ่นตีนแดงกับผ้าหางกระรอกคู่
ผ้าซิ่นตีนแดง เป็นผ้าที่หัวซิ่นและตีนซิ่นทอด้วยสีแดง ตอนกลางของซิ่นมักย้อมสีพื้นด้วย
เม็ดมะขาม มัดหมี่ลวดลายต่าง ๆ สีหลักได้แก่ สีเหลือง แดง เขียวหัวเป็ด สีดา โดยทอทั้งผืนสันนิษฐาน
ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายลาวที่มีการทอใช้ในคุ้ม พระยาเสนาสงคราม เจ้าเมืองพุทไธสง
คนแรก ราว 200 ปีมาแล้ว ต่อมาเป็นที่นิยมแพร่หลายของชาวเมืองพุทไธสง และกระจายไปอาเภอ
อื่น ๆ ได้รับเลือกเป็น ผ้าเอกลักษณ์ประจาจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี 2546
ผ้าหางกระรอกคู่ เดิมเรียกว่า ผ้าอันลูนเซียม เป็นผ้าสมัยโบราณ ในสมัยก่อน เดิมทอส่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้ผ้านี้เป็นเบี้ยหวัดของข้าราชการและข้า
ราชบริภาร จังกวัดบุรีรัมย์ได้มีการคิดค้นพัฒนาลายเมื่อปี 2546 ด้วยการพัฒนาสีให้เป็นสีลายชมพู
เปรียบดังสีสิลา ที่ก่อสร้างปราสาทพนมรุ้งและใช้เทคนิคการทอผ้า ๒ หน้า ให้เนื้อผ้ามีมิติดั่งเม็ดทราย
ทอด้วยสีควบที่สีต่างกันสลับกับไหมเส้นเดียวสีพื้น เนื้อผ้าเป็นลายทางสีอ่อน ๆ คล้ายผ้าพื้น แต่ดูนุ่มฟู
ราวขนของหางกระรอก
ดังนั้นเพื่อให้จังหวัดบุรีรัมย์มีผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์และมีความเป็นหนึ่งเดียว (Unique)
รวมทั้งสามารถสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัดไว้ได้ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ดาเนินโครงการพัฒนา
ผ้ า ลายเอกลั ก ษณ์ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ้ า เอกลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด ขึ้ น โดยใช้ ชื่ อ
ว่า "ผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดงห โดยเกิดจากการผสมผสานระหว่างอัตลักษณ์ของทั้งผ้าซิ่ งตีนแดงและ
ผ้าหางกระรอกคู่ ให้เกิดความสวยงามเหมาะสม แก่การเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจาจังหวัด สามารถใช้ได้
ในงานประเพณีและงานส าคัญต่าง ๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล
(การพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์, 2556)
สรุ ป ได้ว่ า ผ้ า ไหมหางกระรอกคู่ ตีน แดง เป็ นผ้ าเอกลั ก ษณ์ป ระจาจัง หวั ดบุ รีรั มย์ โดย
การออกแบบผสมผสานลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชนทั้ง 4 เผ่า กับจุดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ เกิดเป็น
“ลายกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “ผ้าไหมลาวา” และในปี พ.ศ. 2555 มีการออกแบบผสมผสานระหว่าง
ลายหางกระรอกคู่และผ้าซิ่นตีนแดง เป็น“ลายหางกระรอกคู่ ตีนแดง” ในปัจจุบัน และได้ผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมลายเอกลักษณ์ใหม่ประจาจังหวัด คือ หหางกระรอกคู่ตีนแดงห
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3. องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม
เฉลิมศรี ตุ่มมะ และศิริพร บุญชู (2554 : 119) กล่าวไว้ว่า ไหมเป็นสิ่งล้าค่ามากกว่าสิ่ง
ทออื่นจนได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งเส้นใย” กระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อให้ได้คุณภาพและเป็นที่
ต้องการของตลาดนั้น จาเป็นต้องอาศัยฝีมือความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานกันอย่าง
มาก เพื่อผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพดีเยี่ยม กระบวนการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม
ย้อมเส้นไหม จนถึงการทอที่รังสรรค์ผืนผ้าไหมให้เป็นที่ต้องตาต้องใจผู้พบเห็น
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ
โลก โดยเฉพาะผ้าไหมไทยซึ่งจัดว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นาชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ทั้งยังเป็นที่ยอมรับ
และได้ความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยผ้าไหมไทยนั้นมีเอกลักษณ์ที่ โดดเด่น
สวยงาม ประณีต นุ่มเนียน มีความเลื่อมเป็นมันเหลือบแสงเงา มีลวดลายและสีสันที่โดดเด่นเป็นพิเศษ
ต่างจากผ้าไหมประเทศอื่น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการทอผ้าไหม จึงโปรดให้ราษฎรในโครงการศิลปาชีพใช้เส้นไหมพื้นเมืองในการทอผ้าไหมด้วยเหตุผล
สองประการคือ
1. การใช้เส้นไหมพื้นเมืองในการทอทาให้ผ้าไหมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ คือ ผืนผ้าจะมี
ความเป็นเงาเลื่อมมัน เป็นปุ่มปม ย้อมสีติดดี มีความยืดหยุ่น ความต้องการผ้าที่เป็นปุ่มปมมากหรือน้อย
ก็สามารถเลือกใช้เส้นไหมที่มีความเหมาะสมได้ คือผ้าไหมที่ต้องการมีปุ่มปมมาก ให้ ใช้เส้นไหมสามหรือ
ไหมลืบ (เส้นไหมที่สาวได้จากเปลือกรังไหมชั้นนอก) แต่ถ้าต้องการผ้าไหมไทยที่มีปุ่มปมไม่มากนัก ให้ใช้
เส้นไหมหนึ่งหรือเส้นไหมน้อย (เส้นไหมที่สาวจากเปลือกรังไหมชั้นใน)
2. ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมือง เป็นพันธุ์ไหมที่มีความแข็งแรงกว่าเมื่ อเปรียบเทียบกับไหมพันธุ์
ลูกผสม เกษตรกรเลี้ยงไหมได้ง่ายเพราะเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศ เกษตรกรสามารถที่จะทา
การผลิตไหมที่เป็นหัตถกรรมแบบครบวงจร คือปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาวไหม ย้อมสีไหม และทอผ้าไหม
การที่ทรงส่งเสริมให้ใช้พันธุ์ไหมพื้นเมืองนับว่ามีความสาคัญมากต่อการพัฒนา การผลิต
ไหมไทย จึงโปรดเกล้าฯให้แนะนาเกษตรกรให้ใช้เส้นไหมไทยพื้นเมืองในการทอผ้าการผลิตสินค้าไหม
หัตถกรรมมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนประกอบด้วยหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
การสาวไหม การฟอก ย้ อ ม การทอ ตลอดจนการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ในขั้ น ตอนเหล่ า นี้ ต้ อ งใช้
ความสามารถ และความชานาญที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ผลิตอาจจะเป็นผู้ดาเนินการเองทั้งหมด หรือเพียง
บางขั้นตอนเท่านั้น
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การสาวไหม
.
รังไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านสีเหลืองที่เกษตรกรผลิตได้ จะถูกนามาสาวด้วยมือเพื่อผลิตเป็น
เส้ น ไหมโดยใช้เครื่ องสาวไหมแบบง่าย ๆ ที่ทาขึ้นโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ล ะท้องถิ่นซึ่งมีความ
แตกต่างกันไปดังนั้นเส้นไหมที่ผลิตจึงมีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่
การฟอกย้อมสีไหม
ผ้าไหมไทยดั้งเดิมนั้นเกษตรกรจะฟอกย้อมโดยสีธรรมชาติที่ได้จากการสกัดจากพืชในแต่
ละท้องถิ่น สีต่างๆสามารถผลิตได้โดยการนาพืชชนิดต่าง ๆ มาผ่านกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนซึ่งเป็น
องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ในปัจจุบันมีการใช้สีเคมีในการฟอก
ย้อมสีไหมมากขึ้น แต่การใช้สีเคมีสาหรับไหมเลือกชนิดของสีเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การทอผ้าไหม
.
กระบวนการทอผ้าไหม เป็นกระบวนการผลิตที่สาคัญที่สุดอีกกระบวนการหนึ่งในการผลิต
ผ้าไหม ผ้าไหมไทยมีความแตกต่างจากไหมที่ผลิตจากทั่วโลก เนื่องจากการผลิตไหมไทยเป็นวิธีการที่
ละเอียดอ่อนต้องอาศัยระสบการณ์ ทักษะและความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา การทอผ้าไหมเริ่มจากการทอของ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีขนาดเล็กในประเทศไทย การทอผ้ าไหมส่ว นใหญ่ทอด้วยกี่มือ ทั้งกี่ทอ
พื้นเมืองและกี่กระตุก วิธีการและเทคนิคการทอผ้าไหมในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเพณี
วัฒนธรรม และองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงทาให้ประเทศไทยมีความโดดเด่น และมี
ชื่อเสียงมากในด้านผ้าไหมทอมือ
สรุ ป ได้ ว่ า ผ้ า ไหมไทยมี ค วามโดดเด่ น ในเนื้ อ ผ้ า และลวดลายที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ มี
กระบวนการผลิตคือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสีไหม การทอผ้าไหม ทาให้
ผ้าไหมไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากทาด้วยฝีมือที่ประณีต มี
ความนุ่ มนวลความแวววาว สี สั น ดึงดูดใจลู กค้า และมีล วดลายที่เป็นลวดลายศิล ปะทาให้ ไหมไทย
แตกต่างจากไหมทั่วโลกในบรรดาผ้าไหมที่เป็นสินค้าหัตถกรรมที่ผลิตในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน
ที่จาหน่ายในตลาดมีหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบผ้าไหมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของที่ระลึก ของชาร่วย ของ
ตกแต่งบ้าน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเหล่านี้ได้จากการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น สร้างสรรค์จากความ
รักและผูกพันของผู้ผลิตในแต่ละรุ่นสู่รุ่น ดังนั้นผลผลิตที่ออกมาจึงสะท้อนถึงแหล่งผลิต การออกแบบ
ลวดลาย สีสัน แม้กระทั่งวิธีการทอมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับพื้นที่ผลิต
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3.1 กระบวนการผลิตผ้าไหม
ขั้นตอนการเลี้ยงไหม
วงจรชีวิตของไหมหรือหนอนไหมใช้เวลาประมาณ 45 – 52 วัน หนอนไหมจะกินใบหม่อน
หลังจากฟักออกจากไข่ประมาณวันที่ 10 จากนั้นจะหยุดกินอาหารและลอกคราบ ระยะนี้เรียกว่า “ไหม
นอน” ต่อจากนั้นจะกินนอนและลอกคราบประมาณ 4 ครั้งเรียกว่า “ไหมตื่น” ลาตัวจะมีสีขาวเหลืองใส
หดสั้น และหยุดกินอาหาร ระยะนี้เรียกว่า “หนอนสุก” ช่วงนี้ผู้เลี้ยงไหมต้องรีบแยกหนอนไหมสุกออก
จากกองใบหม่อนและเตรียม “จ่อ” คืออุปกรณ์ที่จะให้ตัวไหมเกาะเพื่อชักใยห่อหุ้มตัวหนอนจะเริ่มพ่น
ใยได้ประมาณ 6-7 วัน ก็จะสามารถเก็บรังไหมออกจากจ่อได้ เส้นใยของหนอนเกิดจากการขับของเหลว
ชนิดหนึ่ง มีสารโปร่งแสงเป็นองค์ประกอบใยไหมที่เห็นแต่ละเส้นจะประกอบด้วยเส้นใยเล็ก ๆ สองเส้น
รวมกัน สามารถฉีกแยกออกจากกันได ้ ทั้งนี้รังไหมแต่ละรังจะให้สายไหมที่มีขนาดแตกต่างกัน ชั้นนอก
สุดของรังจะมีความละเอียดพอสมควร ชั้นกลางจะเป็นเส้นหยาบและชั้นในสุดจะเป็นเส้นไหมที่ละเอียด
ที่สุด ซึ่งหนอนไหมแต่ละตัวจะชักใยยาวไม่เท่ากัน อาจสาวได้ยาวตั้งแต่ 350 – 1,200 เมตร หนอนไหม
จะเจาะรังออกมาเป็นผีเสื้อเมื่ออยู่ในรังครบ 10 วัน ซึ่งผู้เลี้ยงจะคัดไหมที่สมบูรณ์ไว้ทาพันธุ์ ส่วนที่เหลือ
นาไปสาวไหมก่อนที่ผีเสื้อจะเจาะรังออกมา ซึ่งเส้นจะขาดและทาเส้นไหมไม่ได้

ภาพประกอบที่ 2.7 แปลงปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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ขั้นตอนการสาวไหม
.
เมื่อได้รับไหมสดจะต้องนาไปอบให้แห้ง จากนั้นนาไหมที่อบแห้งไปต้มในน้าที่สะอาดที่มี
คุณสมบัติเป็นกลาง รังไหมจะเริ่มพองตัวออก ใช้ปลายไม้เกี่ยวเส้นใยออกมารวมกันหลายๆเส้น การสาว
ต้องเริ่มต้นจาก ขุยรอบนอกและเส้นใยภายใน (ชั้นกลาง) รวมกันเรียกว่า ไหมสาว หรือ ไหมเปลือก
ครั้นสาวถึงเส้นใยภายใน (ชั้นในสุด) แล้วเอารังไหมที่มีเส้นภายในแยกไปสาวต่างหาก เรียกว่า เส้นไหม
น้อย หรือ ไหมหนึ่ง ผู้สาวไหมต้องมีความชานาญและทักษะจึงจะได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดี เมื่อเติมรัง
ไหมลงไปอีกรังไหมใหม่สามารถรวมเส้นกับรังไหมเก่าได้ โดยไม่ทาให้เส้นไหมขาด
การตีเกลียวเส้นไหมจะช่วยทาให้ผ้าที่จะทอมีความหนา หลังจากเอาไหมสองไหมสามออก
ใช้ไม้คีบลักษณะคล้ายไม้พาย มีร่องกลางสาหรับคีบ เกลี่ยรังไหมกดให้เส้นไหมตีเกลียวแน่นดูเล็ก ต้อง
ระมัดระวังและต้องอาศัยความชานาญและมีเทคนิคในการทาให้รังที่ต้มเกาะกันเป็นเส้นตามขนาดที่
ต้องการ ทาให้เส้นไหมพันหรือไขว้กันหลายๆรอบ แล้วพักไว้ในกระบุงต่อจากนั้นจะนามากรอเข้า “กง”
แล้วนาไปหมุนเข้า “อัก” เพื่อตรวจหาปุ่มปม หรือตัดแต่งเส้นไหมที่ไม่เท่ากันออกจึงเอาเข้าเครื่องปั่น
เพื่อให้เส้นไหมแน่นขึ้น ก่อนที่จะหมุนเข้ากงอีกครั้ง เพื่อรวมเป็นไจ ซึ่งหนึ่งไจจะต้องหมุนกง 80 รอบ
เรียกว่า “ไหมดิบ” เส้นไหมดิบที่ได้จะต้องทาการชุบให้อ่อนตัวโดยนาไปชุบน้าสบู่อ่อนๆ ประมาณ 1520 นาที แล้วนาไปสลัดและผึ่งลมให้แห้ง โดยหมั่นกระตุกให้เส้นไหมแยกตัวเพื่อนาไปเข้าระวิงได้ง่าย
จากนั้นกรอเส้นไหมเข้าหลอดๆละเส้น แล้วดึงปลายไหมแต่ละหลอดเข้าไปรวมกันม้วนเข้าหลอดควบ
ตามขนาดที่ต้องการจากนั้นนาไปตีเกลียวประมาณ 330 รอบ ต่อความยาว 1 เมตร จากนั้นนาไหมไป
นึ่งหรือลวก เพื่อป้องกันมิให้เกลียวเส้นไหมหมุนกลับหลังจากนั้นจะชุบน้าเย็นแล้วกรอเข้าระวิง เรียกว่ า
“ทาเข็ด” ซึ่งจะทาให้เกลียวอยู่ตัว

ภาพประกอบที่ 2.8 การสาวไหม
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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ขั้นตอนเตรียมเส้นไหม
การเตรียมเส้นไหม จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การเตรียมเส้นไหมพุ่ง การเตรียมเส้นไหมพุ่ง จะเป็นการเตรียมเส้นไหมเพื่อตรียมพร้อม
สาหรับการนาไปมัดหมี่โดยใช้เครื่องมือในการค้นลาหมี่ โดยการนาเส้นไหมที่กวักเรียบร้อยแล้ว มาทา
การค้นปอยหมี่เพื่อให้ได้ลาหมี่พร้อมสาหรับการไปมัดหมี่ในกระบวนการต่อไป
.
2. การเตรียมไหมเครือ (ไหมเส้นยืน) โดยการค้นหูกหรือค้นเครือ คือ กรรมวิธีนาเอาเส้น
ไหมที่เตรียมไว้สาหรับเป็นไหมเครือไปค้น (กรอ) ให้ได้ความยาวตามจานวนผืนของผู้ทอผ้าไหม ตามที่
ต้องการ ไหมหนึ่งเครือจะทาให้เป็นผ้าไหมได้ประมาณ 20-30 ผืน (1 ผืนยาวประมาณ 180-200
เซนติเมตร)

ภาพประกอบที่ 2.9 การเตรียมเส้นไหม
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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ขั้นตอนการมัดหมี่
.
การมัดหมี่ คือ การทาผ้าไหมให้เป็นลายและสีสันต่าง ๆ ตามแบบหรือลายที่ได้ออกแบบไว
ซึ่งปัจจุบันมีทั้งแบบลายที่เป็นแบบลายโบราณและแบบที่เป็นลายประยุกต์ โดยการมัดเส้นไหมให้เป็น
ลวดลายที่เส้นพุ่งด้วยเชือกฟางมัดลายแล้วนาไปย้อมสี แล้วนามามัดลายอีกแล้วย้อมสีสลับกันหลายครั้ง
เพื่อให้ผ้าไหมมีลวดลายและสีตามต้องการ เช่น ผ้าที่ออกแบบลายไว้มี 5 สี ต้องทาการมัดย้อม 5 ครั้ง
เป็นต้น

ภาพประกอบที่ 2.10 ขั้นตอนการมัดหมี่
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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ขั้นตอนการย้อมสี

.

การย้อมสีไหมจะต้องนาไหมดิบมาฟอกเพื่อไม่ให้มีไขมันเกาะ โดยจะใช้ด่างจากขี้เถ้า นาไป
ฟอกไหม เรียกว่า “การดองไหม” จะทาให้เส้นไหมขาวนวลขึ้น แล้วจึงนาไปย้อม ในสมัยก่อนนิยมใช้สี
จากธรรมชาติ แต่ปัจจุบันการย้อมด้วยสีธรรมชาติเริ่มหายไป เนื่องจากมีสีวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่และ
หาซื้อง่ายตามร้านขายเส้นไหมหรือผ้าไหม เมื่อละลายน้าจะแตกตัว ย้อมง่าย สีสดใส ราคาค่อนข้างถูก
ทนต่อการซักค่อนข้างดี การย้อมด้วยสีธรรมชาติมีข้อดี คือ สีไม่ ฉูดฉาด สีอ่อนเย็นตากว่าสีสังเคราะห์
จึงทาให้สีของผ้างดงามสัมพันธ์กับรูปแบบของผ้าพื้นเมือง สีธรรมชาติจะติดสีได้ดีในเส้นไหมและฝ้าย วิธี
ย้อมคือ การคั้นเอาน้าจากพืชที่ให้สีนั้น ๆ ต้มให้เดือด จากนั้นนาไหมชุบน้าให้เปียกบิดพอหมาด กระตุก
ให้เส้นไหมเรียงเส้นจึงแช่ในน้าย้อมสีที่เตรียมไว้ จากนั้นนาไปผึ่งให้แห้งจะได้เส้นไหมที่มีสีตามต้องการ

ภาพประกอบที่ 2.11 ขั้นตอนการย้อมสี
ที่มา : https://thaipublica.org/2018/08/silk-creates-life
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ขั้นตอนการแก้หมี่
การแก้หมี่ คือ การแก้เชือกฟางที่มัดหมี่แต่ละลาออกให้หมดหลังจากการย้อมในแต่ละครั้ง
การแก้เชือกฟางที่ใช้มัดลาหมี่แต่ละลาออกให้หมดโดยใช้มีดบางเล็ก ๆ หรือใบมีดโกนชนิดมีด้ามการแก้
หมี่จะต้องทาอย่างระมัดระวังอย่าให้มีดถูกเส้นไหมขาด ไหมที่แก้เชือกฟางออกหมดแล้วก็จะเห็นลายหมี่
ได้สวยงาม และชัดเจนขึ้น

ภาพประกอบที่ 2.12 ขั้นตอนการแก้หมี่
ที่มา : https://thaipublica.org/2018/08/silk-creates-life
ขั้นตอนการกวักหมี่ ไหม และปั่นหลอด
เป็นขั้นตอนการนาเส้นไหมมัดหมี่ที่ย้อมสีได้ตามที่ต้องการ คล้องใส่กง แล้วถ่ายเส้นไหมให้
พันรอบอัก เรียกว่า กวักหมี่ และอุปกรณ์ในการกวักหมี่ จะมีดังนี้ คือ อัก หลา

ภาพประกอบที่ 2.13 ขั้นตอนการกวักหมี่
ที่มา : http://www.bloggertrip.com/buriram-bannapho
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ภาพประกอบที่ 2.14 อัก ใช้สาหรับกวักหมี่ออกจากกง
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
หลา เป็นเครื่องมือใช้สาหรับปั่นหลอด (ไหม) จากอักมาสู่โบกเพื่อทาเป็นทางต่า (เส้นพุ่ง)
ใช้เข็นหรือปั่นไหม 2 เส้นรวมกัน เรียกว่า เข็นรังกันเข็นควบกัน หรือเข็นคุบกัน ถ้าเป็นไหมคนละสี เข็น
รวมกันแล้ว เรียกว่า มับไม และใช้แกว่งไหม ขั้นตอนนี้เป็นการเก็บปุ่มที่เรียกว่า ขี้ไหม ออกจากเส้นไหม
และยังทาให้เส้นไหมบิดตัวแน่นขึ้น ใช้ทาเป็นทางเครือ (เส้นยืน)

ภาพประกอบที่ 2.15 หลา เป็นเครื่องมือใช้สาหรับปั่นหลอด
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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การกวักไหมต้องระมัดระวังอย่าให้เส้นไหมขาดตอน เพราะเมื่อนาไปทอแล้วจะไม่ได้ลาย
ตามต้องการ

ภาพประกอบที่ 2.16 ไหมที่กวักเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะนาไปปั่นใส่หลอด
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
การปั่นหลอด คือ การนาเอาหมี่ที่กวักเรียบร้อยแล้วไป “ปั่น” (กรอ) ใส่หลอด โดยใช้
เครื่องมือที่เรียกว่า “ไน”

ภาพประกอบที่ 2.17 การปั่นหลอด
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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ภาพประกอบที่ 2.18 เครื่องมือที่ใช้ปั่นหลอด เรียกว่า “ไน”
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
ขั้นตอนการทอผ้า
ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นผ้าผืน คือการทอผ้าไหมจะประกอบไปด้วยเส้นไหม
2 ชุด คือชุดแรกเป็น “เส้นไหมยืน” จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดกับกี่ทอ(เครื่องทอ) หรือแกนม้วน
ด้านยืน อีกชุดหนึ่งคือ “เส้นไหมพุ่ง” จะถูกกรอเข้ากระสวย เพื่อให้กระสวยเป็นตัวนาเส้นด้ายพุ่งสอด
ขัดเส้นด้ายยืนเป็นมุมฉาก ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้า การสอดด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอด
ให้สุดถึงริมแต่ละด้านแล้วจึงวกกลับมา จะทาให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้าน ส่วนลวดลายของผ้า
นั้นขึ้นอยู่กับการวางลายผ้าตามแบบของผู้ทอที่ได้ทาการมัดหมี่ไว้
อุปกรณ์และเครื่องมือในการทอผ้า
1. เครื่องมือสาหรับการทอผ้าไหม เรียกว่า กี่พื้นบ้าน โครงหูก หรือโครงกี่ ประกอบด้วย
เสา 4 ต้น มีรางหูก หรือรางกี่ 4 ด้าน ทั้งด้านบน และด้านล่าง เสาแต่ละด้านมีไม้ยึดติดกัน เป็นแบบ
ดั้งเดิม

ภาพประกอบที่ 2.19 เครื่องมือสาหรับการทอผ้าไหม เรียกว่า กี่พื้นบ้าน โครงหูกหรือโครงกี่
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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2. ฟืม หรือ ฟันหวี มีฟันเป็นซี่ คล้ายหวี ใช้สาหรับสอดเส้นไหมยืน เพื่อจัดเส้นไหมให้
อยู่ห่างกัน และใช้กระทบไหมเส้นพุ่งให้สานขัดกับไหมเส้นยืนที่อัดแน่นเป็นเนื้อผ้า

ภาพประกอบที่ 2.20 ฟืมหรือฟันหวี ใช้สาหรับสอดเส้นไหมยืน
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
3. เขาหูก หรือตะกอ คือ เชือกทาด้วยด้ายไนลอน ที่ร้อยคล้องไหมยืน เพื่อแบ่งเส้นไหม
เป็นหมวดหมู่ที่ต้องการ เมื่อยกหูก หรือตะกอขึ้น ก็จะดึงเส้นไหมยืนเปิดเป็นช่อง สามารถพุ่งกระสวย
เข้าไปให้เส้นไหมพุ่งสานขัดกับเส้นไหมยืนได้ เวลาสอดเส้นไหมยืนต้องสอดสลับกันไปเส้นหนึ่งเว้นเส้น
หนึ่ง และมีเชือกผูกเขาหูกแขวนไว้กับโครงกี่ด้านบนสามารถเลื่อนไปมาได้ ส่วนด้านล่างผูกเชือกติดกับ
คานเหยียบ เมื่อต้องการดึงแยกเส้นไหมให้เป็นช่องจะใช้เท้าเหยียบที่คานเหยียบทาให้เขาหูกเลื่อนขึ้น –
ลง เกิดเป็นช่องสาหรับใส่เส้นไหมพุ่ง

ภาพประกอบที่ 2.21 เขาหูกหรือตะกอ
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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4. กระสวย ใช้บรรจุหลอดเส้นไหมพุ่ง มีหลายแบบ อาจจะทาจากไม้ไผ่ ไม้เนื้อแข็ง หรือ
พลาสติกให้มีน้าหนักพอประมาณจะได้ไม่พลิกเวลาพุ่งกระสวย มีความลื่น และไม่มีเสี้ยน ขนาดกว้าง
ประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร เจาะรูตรงกลางทาปลายทั้งสองด้านให้งอน
เล็กน้อยเพื่อให้ลอดผ่านเส้นไหมยืนได้ง่ายขึ้น

ภาพประกอบที่ 2.22 กระสวย
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
สรุปได้ว่ากระบวนการผลิตผ้าไหมสามารถแบ่งได้เป็น 7 ขั้นตอน คือขั้นตอนการเลี้ยง
ไหม ขั้นตอนการสาวไหม ขั้นตอนเตรียมเส้นไหม ขั้นตอนการมัดหมี่ ขั้นตอนการย้อมสี ขั้นตอน
การแก้หมี่ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นผ้าผืน คือขั้นตอนการทอผ้าไหม
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต
1. ต้องดึงเส้นยืน/เส้นทอให้ตึงเพื่อให้เข้าลายให้ดูเสมอกันเนื้อผ้าที่ทอออกมาจะดูเนียนและ
แน่นไม่หย่อน
2. โทนสีของเส้นด้ายที่ทอ เน้นโทนสีธรรมชาติ
3. ลายผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง ต้องสม่าเสมอลายต้องชัดเจน (ผ้าทอมือสองตะกอ)
4. เลือกฟืมถี่ เพื่อการทอให้ได้ผ้าเนื้อเรียบแน่น
3.2 องค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลาย
ความหมายของลาย
ลวดลายผ้า ลักษณะของผ้า และการใช้ผ้าในโอกาสต่าง ๆ ของกลุ่มชนภาคตะวันออก เฉียง
เหนื อ มี วั ฒ นธรรมคล้ า ยกั น และแตกต่ า งกั น มี ลั ก ษณะลวดลายผ้ า เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะท้ อ งถิ่ น
ซึ่งไพรัช รุ้งรุจิเมฆ, บรรณาธิการ (ม.ป.ป: 117) ได้กล่าวไว้ว่า ดินแดนที่ราบสูง อันกว้างใหญ่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่คนทั่ว ไปเรียกว่า ภาคอีสาน ของประเทศไทย ปรากฏร่องรอยหลักฐาน
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แหล่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ดึกดาบรรพ์ ลักษณะ ลวดลายผ้าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น แต่บาง
กลุ่ม ก็มีการนาลวดลายผ้าอีกกลุ่ มหนึ่ง ไปดัดแปลงได้ อย่างกลมกลืน ความสัมพันธ์ของกลุ่มชนภาค
อีสาน ที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างกันตาม เผ่าพันธุ์ การทาผ้านุ่งห่ม ซึ่ง ชาวอีสานเรียกว่า ตาหูก
มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน มีการทอผ้าที่ทามา จากฝ้ายและไหม โดยเฉพาะใช้ผ้ามัดหมี่สีครามในชีวิต
ประจาวัน ใช้ผ้ามัด ลวดลายการทอผ้าแล้วแต่ความนิยมของกลุ่มชนทอผ้าจะใช้ทอแบบขิด แบบจก
แบบมัดหมีห่ รือทั้งขิด ทั้งจกแบบแพรวาของชาวผู้ไทย
นอกจากนี้ ผ้ าที่ ใช้ในโอกาสพิเศษของชาวไทย ภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อไว้ใช้ ในชีวิ ต
ประจาวัน จะทาจากฝ้ายและไหม ถ้าเป็นผ้าที่ใช้ในโอกาสพิเศษซึ่ง ความจริงก็มีทั้งฝ้ายและไหม แต่
บุคคลทั่ว ไปรู้จักผ้าไหมมากกว่า
สุรศักดิ์ รอดเพราะบุญ (2548: 283-284) กล่าวถึงผ้าพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่ม ชาวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไว้ดังนี้ ลักษณะเด่น ของผ้าซิ่นชาวไทยภาคตะวนออกเฉียงเหนือที่พบเห็น
ทั่วไป คือ การต่อหัว ซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น แต่เน้นความสาคัญที่ความงดงามที่ตัวซิ่นมากกว่า ด้วย
ลวดลายหมี่แบบต่าง ๆ และ มักจะมัดจบลายให้เป็นส่วนตีนซิ่น ด้วยการมัดหมี่เป็นข้อเส้นเล็ก ๆ ขวาง
จนเกือบจะติด ชายตีนผ้าซิ่น หลังจากนั้นจะต่อ แถบของผ้าตีนซิ่นแถบเล็กคล้ายเข็มขัดทอด้วย เทคนิค
ขิดหรือยกดอก ด้วยวิธีทอ เพิ่มเขาย่าเย็บติด เป็นตีนซิ่นอีกที
การทอผ้ามัดหมี่ของชาวบุรีรัมย์ใช้ลายเก่าแก่ดังเดิมที่สืบทอดกันมา และมีการพัฒนาลาย
ใหม่ ๆ ขึ้น เพื่อความแปลกใหม่และสวยงาม เหมาะกับความต้องการของตลาดแต่ไมว่าจะพัฒนาลายไป
มากน้อยเพียงใด ลายดั้ง เดิม ยัง คงเป็นองค์ประกอบสาคัญของลายประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นอยู่นั่นเอง
สมศิริ อรุโณทัย (2549: 5) การออกแบบลวดลาย หมายถึงการเลือกสรรส่วนประกอบ
ทางศิลปะมาจัดเป็นลวดลายแบบธรรมชาติ หรือแบบประดิษฐ์ โดยคานึงถึง หลักการออกแบบ เพื่อ
นาไปใช้ประดับ ตกแต่ง งานต่าง ๆ ด้วยวิธีทางจิตรกรรม ประติมากรรม หรือวิธีอื่น ๆ
นิตยา ฉัตรเมืองปัก (2555: 39) ได้ให้ความหมายของการออกแบบลวดลายกระบวนการ
สร้างสรรค์ลวดลาย โดยวิธีการดัดแปลง ปรับปรุง ออกแบบประยุกต์โดยใช้รูปแบบทาง ธรรมชาติ หรือ
แบบประดิษฐ์ โดยคานึง ถึง การจัด ส่วนประกอบของการออกแบบ เพื่อให้ลวดลายเหล่านั้น เกิดความ
สวยงาม เหมาะสมกับ ประโยชน์ใช้สอย ในการทอผ้ามัด หมี่แต่ละผืนจะใช้ กระบวนการสร้างสรรค์เป็น
ลวดลายต่าง ๆ ประกอบกับการใช้สีสัน จัง หวะช่องไฟ ทาให้เกิดลวดลายสวยงาม นับว่าเป็นภูมิปัญญา
ที่ก่อ ให้เกิดการแสดงออกของลวดลายที่ป รากฏบนผืนผ้าที่เต็ม ไปด้วย สีสัน อารมณ์และความรู้สึ กที่
สามารถสัมผัส ได้อย่างงดงาม
สรุปได้ว่า การออกแบบลวดลายเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ลวดลาย เป็นงานที่เน้นความ
งาม จากการมองเห็น และการสื่อความหมายเนื้อหา ตามการรับรู้จากภาพนั้น งานออกแบบประเภทนี้
แม้ จะมีการสื่อสารได้จากัด เฉพาะลวดลายพื้นผิว แต่ในขณะเดียวกัน ลวดลายก็ต้องทาหน้าที่แก้ปัญหา
ให้ ได้ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของการออกแบบ เช่น ลวดลายบนผืนผ้า
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ความหมายของการออกแบบลวดลาย
ศูนยสร้างสรรค์งานออกแบบ (2556 : 4 – 16) ได้ทาการวิจัยข้อมูลผ้าไทยเพื่อใช้ใน
โครงการจัดทา Application ผ้าไทย โครงการนี้ได้จัดทาการวิจัยผ้าไทย พบว่า การทอผ้าไหม หลักใหญ่
ของการทอผ้า คือ การนาเส้นด้ายมาขัดกันให้เป็นลวดลาย เป็นการสานเช่นเดียวกับ การจักสาน ใช้เส้น
ด้ายแทนเส้นตอก โดยขึงเส้นด้ายชุดหนึ่งเป็นเส้นหลัก เรียกว่า เส้นยืน แล้วใช้เส้นอีก ชุดหนึ่งสอดตาม
แนวขวางของเส้นยืน เรียกว่า เส้นพุ่ง ขัดกันไปอย่างต่อเนื่องในลักษณะให้เส้นยืนยกขึ้น และข่มลงสอด
ขัดด้วยเส้นพุ่งสลับกันไปเรื่อย ๆ เกิดลวดลายต่าง ๆ ขึน้ อาจกล่าวได้ว่าเส้นยืนเป็นโครงสร้าง หลัก ส่วน
เส้นพุ่งเป็นเส้นที่มาเติมให้เป็นผืนผ้า
กรรมวิธีที่ทาให้เกิดลวดลายในผ้าไทย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ลวดลายจากกรรมวิธีการทอ เช่น จก ยก ขิด ขัด เป็นต้น
2. ลวดลายจากกรรมวิธีการเตรียมเส้นด้ายก่อนทอ เช่น การมัดหมี่ เป็นต้น
3. ลวดลายจากกรรมวิธีการทาลวดลายหลังจากเป็นผืนผ้า เช่น การย้อมการมัดย้อม
ในการวิจัยนี้ ได้จาแนกผ้าไหมตามเทคนิคดังนี้
1. ผ้ามัดหมี่
2. ผ้าจก
3. ผ้าขิด
4. ผ้าหางกระรอก
ผ้ามัดหมี่ “มัดหมี”่ หรือ “Ikat” การมัดหมี่เป็ นภูมิปัญญาการสร้างลวดลายในการทอผ้า
ชนิดหนึ่งโดยการมัด ย้อมด้ายหรือเส้นไหมให้เกิดสีหรือลวดลายแล้วจึงนาไปทอเป็นผืน มัดหมี่ที่ทากันมี
3 ชนิดคือ
1. มัดหมี่เส้นพุ่ง
2. มัดหมี่เส้นยืน
3. มัดหมี่เส้นพุ่งและเส้นยืน
ในประเทศไทยนิยมนาผ้ามัดหมี่เส้นพุ่งส่วนใหญ่ มีการนาผ้ามัดหมี่เส้นยืนในบางจังหวัด
เช่น เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เพชรบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าชาวเขา ลักษณะเฉพาะของผ้ามัดหมี่
คือ ลอยซึม ของสีที่วิ่งไปตามบริเวณของลวดลายที่ไม่ถูกมัดโดยเชือกหรือวัตถุที่ไม่ติดสีและการเลื่อมล้า
ในตาแหน่งของ เส้นด้าย เมื่อนาขึ้นกี่หรือในขณะทอ ซึ่งจะทาให้เกิดลักษณะลายที่คลาดเคลื่อนต่างจาก
ผ้าชนิดอื่น ๆ การใช้ ความแม่นยาในการมัดย้อมและการขึ้นด้ายบนกี่ตลอดจนการทอจะช่ วยลด
การคลาดเคลื่อนนี้ลงหรือใช้ ลักษณะการเหลื่อมล้าในการออกแบบ ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของผ้ามัดหมี่
เทคนิคการทอผ้ามัดหมี่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางในกลุ่มชุมชนที่เรียกว่า ไทลาว ซึ่งอาศัยใน
บริเวณ ตอนกลางของที่ราบลุ่มแม่น้าโขง ซึ่งอาจแบ่งได้ 2 กลุ่มตามวัตถุดิบที่ใช้ กลุ่มแรกคือ กลุ่มที่
อาศัยอยู่บ ริเวณราบเวียงจั นทน์และทางบนของที่ราบสูงโคราชหรืออีสานเหนือของไทย ซึ่งนิยมใช้
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เทคนิคมัดหมี่กันฝ้ายส่วน ใหญ่ใช้กับสีย้อมธรรมชาติ เช่น คราม เข ครั่ง เปลือกมะม่วง เปลือกมะพร้าว
แก่นขนุน เป็นต้น
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ กลุ่มที่อาศัยอยู่แถบเมืองปากเซและตอนล่างของที่ราบสูงโคราชใต้
จังหวัด ขอนแก่นลงมาได้แก่ แถบอีสานใต้นิยมใช้เทคนิคมัดหมี่กับ ผ้าไหม ลวดลายที่ใช้ส่วนใหญ่ได้รับ
อิทธิพลมา จากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเช่น ลายต้นสน ลายปราสาท ลายใบไม้ ลายดอกแก้ว ลาย
โคม ลายรูปสัตว์ ต่าง ๆ
ผ้ามัดหมี่ ซึ่งมีชื่อเสียงสวยงามของเส้นไหมและลวดลายที่มีอิทธิพลมาจากเขมร ได้แก่ผ้า
ไหม จังหวัดสุรินทร์ นิยมนามาทาเป็นลวดลายสัตว์ต่าง ๆ ลายพระตะบอง ลายหมี่โฮล รวมทั้งผ้าปูม เขมร เป็น ผ้าที่ใช้เป็น เครื่องแบบขุนนางไทยแต่สมัยโบราณ
นอกจากนี้ผ้ามัดหมี่ไทยครั่ง ในเขตอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี พิจิตรนิยมใช่สีแดงครั่ง
ทอด้วย เส้นไหมพิเศษเฉพาะกลุ่มบางผืนใช้การทอสลับลายเทคนิคเดียวกั น เช่น ทอมัดหมี่ คั่นด้วย
ลายขิดต่อเชิง ลายจกซึ่งเป็นศิลปะที่วิจิตงดงาม
การทอมัดหมี่สลับกับลายขิดนี้ เป็ นที่นิยมในหมู่ชาวเขา ชาวไทลื้อเมืองน่าน เรียกว่า “มัด
ก่าน” หรือ “คาดก่าน” การนุ่งผ้ามัดหมี่นี้ ชาวบ้านนิยมนุ่งผ้ามัดหมี่ฝ้ายในชีวิตประจาวัน แต่นุ่งมัดหมี่
ไหมใน โอกาสพิเศษ
ประเภทของผ้ามัดหมี่ มี2 ประเภท คือ
1. หมี่รวด หรือหมี่หว่าน หมายถึง ผ้ามัดหมี่ที่ทอด้วยลวดลายเดียวต่อเนื่องกันตลอดผืน ซึ่ง
จะทอ ด้วยลวดลายอะไรก็ได้
2. หมี่คั่น หมายถึง ผ้าที่ทอเป็นลายมัดหมี่สลับกับการทอด้วยเส้นไหมสีพื้นที่ไม่ได้มัดหมี่
เป็นระยะ ตลอดผืน
ลักษณะรูปแบบของลวดลาย
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (2556 : 7 – 16) ได้ทาการวิจัยข้อมูลผ้าไทยเพื่อใช้ใน
โครงการจัดทา Application ผ้าไทย โดยในโครงการนี้ได้จัดทาการวิจัยผ้าไทย พบว่า
ที่มาของลวดลาย การประดิษฐ์ลวดลายบนผืนผ้าในทุกท้องถิ่น ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจาก
สิ่งต่างๆ ดังนี้
1. ความเชื่อในทางศาสนา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานศิลปกรรมของโบสถ์วิหาร มา
ดัดแปลงเป็นลวดลายบนผืนผ้า เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันฑป ตลอดจนความเชื่อเรื่องพญานาคใน
ตานานพุทธศาสนา เป็นที่มาของลายนาคนั่นเอง
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2. สภาพแวดล้อม
2.1 ลายที่เกี่ยวกับสัตว์เช่น ลายไก่ ลายกบ ลายปูลายก้างปลา ลายนกยูง ลายเต่าทอง
เป็นต้น
2.2 ลายที่เกี่ยวกับพืช เช่น ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุล ลายดอกสร้อย ลายหมากบก
(กระบก) ลายต้นสน ลายใบไผ่ ลายสร้อยดอกหมากเป็นต้น
2.3 ลายที่เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับ เช่น ลายขอ ลายขันหมาก ลาย
คันไถ ลาย ประกายเพชร ลายสมอ ลายโคม เป็นต้น
2.4 ลายที่เกี่ยวกับธรรมชาติเช่น ลายภูเขา ลายถ้า ลายน้าไหล ลายสายฝน เป็นต้น
ลายผ้ามัดหมี่ การสร้างลวดลายมัดหมี่ในปัจจุบัน มีการพัฒนาและประยุกต์มาจาก
ลวดลายดั้งเดิมในภาพ จิตรกรรมฝาผนัง จากวัฒนธรรมการดาเนินชีวิต สภาพแวดล้อม โดยยึดแม่ลาย
มัดหมี่ 7 แบบ เป็นพื้นฐาน ในการสร้างลวดลาย
แม่ลายมัดหมี่
แม่ลายมัดหมี่ หมายถึง ลวดลายต้นแบบซึ่งมีจานวนมากและเป็นแบบอย่างพื้นฐานใน
การพัฒนา หรือประยุกต์เป็นลายมัดหมี่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยยึดโครงสร้างเดิมของแม่ลาย
พื้นฐาน สามารถจัดเป็น กลุ่มลวดลายพื้นฐานที่นามาเป็นแม่ลายต้นแบบ ได้ 7 ลาย ดังนี้
1. ลายหมี่ข้อ หมี่ข้อ มี 2 แบบ คือ หมี่ข้อตรงและหมี่ข้อหว่าน

ภาพประกอบที่ 2.23 ลายหมี่ข้อตรง

ภาพประกอบที่ 2.24 ลายหมี่ข้อหว่าน
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2. ลายหมี่โคม ต้นแบบมาจากโคมที่ชาวอีสานนิยมปล่อย หรือจุดเวลาออกพรรษา เช่น
มัดหมี่ห้า ลา เรียกว่า มัดหมี่เจ็ดลา เรียกว่า โคมเจ็ด เป็นการเรียกตามมัดหมี่ที่มัด โดยมีตั้งแต่ลายโคมห้า
ลายโคม เจ็ด ลายโคมเก้า ลายโคมสิบเอ็ด ลายโคมสิบสาม ลายโคมสิบเก้า เป็นต้น

ภาพประกอบที่ 2.25 ลายหมี่โคมห้า

ภาพประกอบที่ 2.26 ลายหมี่โคมเจ็ด
3. ลายหมี่กง หมี่กง มี2แบบ คือ หมี่กงห้า และหมี่กงเจ็ด

ภาพประกอบที่ 2.27 ลายหมี่กงห้า
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ภาพประกอบที่ 2.28 ลายหมี่กงเจ็ด
4. ลายหมี่บักจับ (กระจับ) ต้นแบบมาจากฝักของกระจับที่ขึ้นในน้า หมี่บักจับ มี 2 แบบ
คือ บักจับเดี่ยว และบักจับคู่

ภาพประกอบที่ 2.29 ลายบักจับเดี่ยว

ภาพประกอบที่ 2.30 ลายบักจับคู่

77

5. ลายหมี่ดอกแก้ว มีต้นแบบมาจากต้นดอกแก้ว หมี่ดอกแก้ว เป็นลวดลายที่มีลักษณะ
คล้ายดอกแก้ว มี 2 ชนิด คือ ดอกแก้วโปร่ง และดอกแก้วทึบ

ภาพประกอบที่ 2.31 ลายดอกแก้วโปร่ง

ภาพประกอบที่ 32 ลายดอกแก้วทึบ
6. ลายหมี่ขอ หมี่ขอเป็นลวดลายที่มีลักษณะคล้ายตะขอ มีลักษณะคล้ายบักจับคู่แต่ทาให้มี
รูปร่างโค้งงอคล้าย ตะขอ

ภาพประกอบที่ 2.33 ลายหมี่ขอ
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7. ลายหมี่ใบไผ่ หมี่ใบไผ่ เป็นลวดลายที่มีลักษณะคล้ายใบไผ่

ภาพประกอบที่ 2.34 ลายหมี่ใบไผ่
นอกจากลายมัดหมี่พื้นฐานแล้ว ยังมีลายมัดหมี่อื่นๆ ดังนี้
1. ลายดอกแก้วหรือลายหน้าเสือ มีต้นแบบมาจากต้อนดอกแก้ว หรือส่วนหน้าของเสือ

ภาพประกอบที่ 2.35 ลายดอกแก้วหรือลายหน้าเสือ
2. ลายแมงสีเสียด มีต้นแบบมาจากแมงสีเสียด ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยในน้าจืด
ตัวเล็ก ๆ มีปีก ชาวบ้านนิยมจับไปทาอาหาร

ภาพประกอบที่ 2.36 ลายแมงสีเสียด
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3. ลายขอกองข้าว มีต้นแบบมาจากขอที่ใช้แขวนกองข้าวในสมัยโบราณ ด้านบนใช้เชือกผูก
แขวน ไว้กับหลังคาห้องครัว ด้านล่างแขวนกองข้าว
4. ลายแมงมุม มีต้นแบบจากตัวแมงมุม

ภาพประกอบที่ 2.37 ลายแมงมุม
5. ลายกอตะไคร้ มีต้นแบบมาจากกอตะไคร้

ภาพประกอบที่ 2.38 ลายกอตะไคร้
6. ลายกอไผ่ มีต้นแบบมาจากกอไผ่

ภาพประกอบที่ 2.39 ลายกอไผ่
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7. ลายขาเปีย มีต้นแบบมาจากขาเปียซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการกรอฝ้ายออกจากไน
มีใช้สมัยโบราณ

ภาพประกอบที่ 2.40 ลายขาเปีย
8. ลายงูเหลือม มีต้นแบบมาจากลายบนตัวงูเหลือม

ภาพประกอบที่ 2.41 ลายงูเหลือม
9. ลายสีปล่อง มีต้นแบบมาจากช่องลมตามฝาบ้าน ในสมัยโบราณที่ทาไว้สาหรับมอง
ออกมาข้าง นอก หรือ ให้แสงแดดเข้าไปในห้องหรือตัวบ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ช่องเอี่ยม
10. ลายขอพับ มีต้นแบบมาจากขอที่ใช้เกี่ยวหรือแขวนสิ่งของต่างๆ
11. ลายจอมธาตุ มีต้นแบบมาจากจอมธาตุ บรรจุกระดูกคนตาย
12. ลายแทงตาหนู มีต้นแบบมาจากไม้แทงตาหนู มีลักษณะเป็นขอเกี่ยวที่ปลายทั้งสอง
ด้าน เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการมุงหลังคาด้วยหญ้าคา
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ภาพประกอบที่ 2.42 ลายแทงตาหนู
13. ลายซองพลู มีต้นแบบมาจากซองใส่หมากพลูสมัยก่อนที่ทาจากเขาควาย ลายของพลู
ส่วนใหญ่ จะเป็น ลายประกอบในซิ่นตีนแดง

ภาพประกอบที่ 2.43 ลายซองพลู
14. ลายกาบิน มีต้นแบบมาจากนกกาเวลาบิน ใช้เป็นลายประกอบในซิ่นตีนแดง
15. ลายหมี่วง นิยมทาเป็นผ้าถุงคนแก่ทอสลับไหมควบ (ใช้ไหมสองเส้นสองสีเกลียวใส่กัน)
16. ลายกระแตนั่ง มีต้นแบบมาจากกระแต นิยมทาเป็นซิ่นหมี่คั่นข้อ
17. ลายหมี่โข่โหล่ หมายถึง หมี่ลายเดี่ยว ไม่มีลายอื่นปนเลย การทอแตกต่างจากหมี่ชนิด
อื่น ๆ คือ ทอคู่หนึ่งแล้วคั่นด้วยไหมสี หรือไหมควบแล้ว จึงทอหมี่อีกหนึ่งคู่สลับกันไป

ภาพประกอบที่ 2.44 ลายหมี่โข่โหล่
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18. ลายข้าวหลามตัด มีต้นแบบมาจากรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
19. ลายกีบบักบก มีต้นแบบมาจากเมล็ดต้นจบกเมื่อผ่าซีก
20. ลายโบก มีต้นแบบมาจากโบกซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการบีบไหม ทาด้วยไม้ไผ่ตัดข้อออก
เหลือแต่ ปล้องยาวประมาณหนึ่งคืบ
21. ลายต้นสน มีต้นแบบมาจากต้นสน นิยมทอเป็นซิ่นลายเชิงสลับกับลายนาค มักจะทอ
โดยใช้สี สดๆ ส่วนใหญ่ทอเป็นผ้าซิ่นวัยรุ่น
22. ลายขอข่ายล่าย เป็นลายขอที่เรียงมองเป็นระเบียบ
23. ลายตาเพ็ง ลายตาเพ็งจะประกอบด้วยลายโคมล้วน ตั้งแต่ ปักจับ โคมห้า โคมสิบเอ็ด
โคมสิ เก้า อยู่เป็นช่องๆ หรือเป็นตาๆ
24. ลายฟันเลื่อย มีต้นแบบมาจากเลื่อย ประกอบด้วยลายเส้นโคมเก้า และหมี่ขอ
25. ลายบักแปบน้อย มีต้นแบบมาจากถั่วแปบฝักเล็ก ประกอบด้วย ลายโคมห้า และลาย
กีบปักบก
26. ลายบักแปบใหญ่ มีต้นแบบมาจากถั่วแปบฝักใหญ่ ประกอบด้วย ลายโคมห้า โคมเจ็ด
และลาย ก่อไผ่ชนกัน
27. ลายนาค มีต้นแบบมาจากรูปนาคที่เขียนตามโบสถ์ต่างๆ
28. ลายนกน้อย มีต้นแบบมาจากนกเวลาเกาะกิ่งไม้หรือเดิน มักจะทอลายนกน้อยเป็นหมี่
คั่นข้อ
29. ลายเอี้ยเยี่ยวควาย มีต้นแบบมาจากรอยควายที่เดินเยี่ยว เป็นลายขวางนิยมทอเป็นหมี่
ซิ่นคั่น ข้อ โดยใช้ลายกีบบักบกประกอบ

ภาพประกอบที่ 2.45 ลายเอี้ยเยี่ยวควาย
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30. ลายขอแคม้า มีต้นแบบมาจากแคม้า (บังเหียนม้า)

ภาพประกอบที่ 2.46 ลายขอแคม้า
31. ลายหมี่ขอหลง มีต้นแบบมาจากขอเกี่ยวต่าง ๆ แต่เนื่องจากมัดไปมัดมาหลาย ๆ ขอหัน
ไปคนละ ทางเวลามัด ทาให้ผู้มัดสับสนหลงลืม จึงได้ชื่อดังกล่าว
32. ลายตีนโยง เป็นการมัดโยงสายเอี้ยเยี่ยวควาย เชื่อมโยงต่อกันระหว่างตีนซิ่น
33. ลายตีนตัน ต้นแบบมาจากต้นไม้ หมี่ที่มัดประกอบคือ เอี้ยเยี่ยวควาย อาจเป็นสองหรือ
สามชั้น ก็ได้
34. ลายแข่วหมาตาย ต้นแบบมาจากสุนัขเวลาตายแล้วเน่าเปื่อยแลเห็นแต่ฟันสูงต่าเรียงอยู่

ภาพประกอบที่ 2.47 ลายแข่วหมาตาย
35. ลายเอี้ยตรง นิยมมาคั่นเวลาเริ่มต้นมัดหมี่ลายใหม่ในผืนเดียวกัน
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36. ลายแสงตะวัน มีต้นแบบมาจากแสงของดวงอาทิตย์เวลาส่องลอดฝาบ้าน (ฝาไม้ไผ่)
นิยมมัด เป็นลายตีนซิ่น

ภาพประกอบที่ 2.48 ลายแสงตะวัน
37. ลายม้า มีต้นแบบมาจากลายม้า นิยมมัดเป็นลายหมี่ตีนแดง
38. ลายนาคเกี้ยว มีต้นแบบมาจากบันไดโบสถ์ในสมัยโบราณ ซึ่งมักประดิษฐ์เป็นรูปตัว
นาคโดย หางนาคจะทอดลงมาจากตัวโบสถ์ หัวนาคจะอยู่ที่บันไดขั้นสุดท้ายประกอบด้วยลายโคม
ยี่สิบเอ็ดและลาย ต้นดอกไม้

ภาพประกอบที่ 2.49 ลายนาคเกี้ยว
โครงสร้างลวดลายมัดหมี่ มีดังนี้
1. หมี่ลวด หมี่โลด หรือหมี่หว่าน เป็นผ้ามัดหมี่ที่มีการมัดและทอลวดลายมัดหมี่ต่อเนื่อง
ตลอดผืน ผ้า ลักษณะลวดลายหากเป็นลายที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ จะวางในลักษณะเป็นลายเดี่ยวห่าง
กันอย่างเป็น ระเบียบ หากเป็นลายขนาดเล็กลงมาก็จะนิยมวางเป็นกลุ่มหรือลวดลายเล็กๆ ลายเดียวจะ
วางซ้า ๆ กันเป็น ลายต่อเนื่อง
2. หมี่ร่าย เป็นผ้ามัดหมี่ที่มีลักษณะลวดลายเป็นแนวเฉียงทแยงไปทางเดียวกันบนผืนผ้า
มีกรรมวิธี การทอโดยการเตรียมลวดลายและการกรอเส้นพุ่งที่ซับซ้อนกว่า
3. หมี่คั่น หรือหมี่ข้อ เป็นการทอมัดหมี่สลับกับริ้วพื้น ลักษณะลวดลายจะเป็นแถบหรือมี
เส้นแบ่ง ลวดลาย คั่นด้วยริ้ว ซึ่งอาจเป็นสีพื้นหรืออาจแทรกเส้นใยที่ควบแบบหางกระรอกเข้าไปด้วย
โดยระหว่าง เส้นคั่นจะมีลวดลายมัดหมี่เล็กๆ
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4. หมี่ตาเป็นผ้ามัดหมี่ของกลุ่มไทครั่งหรือลาวครั่ง ที่มีโครงสร้างลวดลายแบบหมี่คั่น แต่
การทอคั่น จะใช้เทคนิคขิด ทอสลับกับหมี่
5. หมี่ซ้อน หรือมัดหมี่ 2 ทาง การทอผ้ามัดหมี่ประเภทหมี่ซ้อนหรือมัดหมี่สองทาง คือ
การมัดย้อม ลวดลายทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน ในประเทศไทยมีการทอผ้ามัดหมี่ประเภทนี้ในกลุ่ม
วัฒนธรรมไทกุย หรือ เขมรในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์
การจัดวางลวดลายและการต่อลาย
นิตยา ฉัตรเมืองปัก (2555: 39) ได้ให้ความหมายของ การจัดวางลายและการต่อลาย นั้น
ว่า นับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลายกับพื้นที่ว่างและมีการนาลายไปใช้แบ่ง การต่อ ลายตามแนวต่าง ๆ
สามารถสร้างสรรค์รูปแบบ ลวดลายตาม แนวต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน อย่างมีระเบียบ
แบบแผน ก่อให้เกิดลวดลายที่มีความ แตกต่างไม่ว่าจะเป็นลวดลายดอกไม้ ลวดลายสัตว์ ลวดลายเรขา
คณิต ลวดลายสมัย ใหม่ที่ ส วยงาม ดั งนั้นการออกแบบลวดลายไม่ว่ าจะเป็นลวดลายชนิดใดก็ตาม
จาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบกันเป็น ลวดลายให้ต่อเนื่องดูสวยงาม มีทิศทางการเคลื่อนไหวของตัวลาย
และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่นามาจัดประกอบเสริมให้เข้ากับลาย สามารถสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน ทาให้การ
ดัดแปลงสร้างลวดลาย ที่คานึง ถึงความสัมพันธ์ของรูปและพื้นที่ให้มีความกลมกลืน ทาให้ลวดลายมี
ความสวยงามกลมกลืน กับผลงานที่ ช่างทอออกแบบได้เป็นอย่างดี
การจัด วางลวดลายให้สามารถต่อ ลวดลายในลักษณะต่าง ๆ จึงมีหลักในการออกแบบ
การต่อ ลวดลาย ดังที่ ดุษฎี สุนทราชุน (2551: 97-105) กล่าวถึง การจัดวางลวดลาย ไว้ดังนี้
การต่อลาย หมายถึง การจัดวางลายของเส้นด้ายให้สอดคล้องกับพื้นที่ว่าง การต่อลาย
จะมีความสัมพันธ์กับการนาไปใช้และกล่าวถึงหลักในการต่อลายมี 2 ลักษณะ คือการต่อลายตามแนว
ต่าง ๆ และการต่อลายโดยอาศัย รูปทรงเรขาคณิต การต่อลายตามแนวต่าง ๆ เช่น แนวนอน คือ
การนาแม่ลายมาเรียงต่อ กัน ตามแนวนอน และเรียงซ้ากัน ในแถวต่อ ๆ ไปให้ขนานกับ แถวแรกและ
การต่อลายโดยอาศัย รูปทรงเรขาคณิต ดังนี้
1. การต่อลวดลายในลักษณะสี่เหลี่ยม เป็นการต่อลวดลายจากแนวลายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส นามาเรียงต่อ กัน ทางแนวนอนและแนวตั้ง อย่างเห็นได้ชัดเจน
2. การต่อลวดลายในลักษณะการเรียงอิฐ แนวนอนหรือแนวตั้ง เป็นการต่อลวดลายใน
ลักษณะแบบการเรียงอิฐ มีหลักเกี่ยวเนื่องจากการต่อ ลายรูปสี่เหลี่ยมเป็นการเรียงสลับกัน ระหว่างแถว
ที่ 1 กับ แถวที่ 2
3. การต่อลายในลักษณะเหลี่ยมเพชรหรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เกิดจากการสร้าง
สี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียงกัน ในลักษณะเฉียงตามแนวเส้นทแยงมุม ลวดลายจะบรรจุลงในรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน
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4. การต่อลวดลายในลักษณะสามเหลี่ ยมเกิดจากการแบ่งสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลากเส้น
ทแยงมุม ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลวดลายจะบรรจุในรูปสามเหลี่ยมเรียงต่อกัน ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
สี่เหลี่ยมผืนผ้า หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม แม้กระทั่งวงกลม
5. การต่อลวดลายในลักษณะตาข่าย การต่อลวดตาข่ายที่มีลักษณะรีป่องตรงกลาง คล้าย
คลื่น เป็นลักษณะการต่อ เชื่อมจากสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แต่ดัดแปลงด้า นข้างให้โค้งเมื่อเชื่อมต่อลาย
จะเป็นรูปตาข่าย
6. การต่อลวดลายในลักษณะหกเหลี่ยม ลวดลายจะบรรจุภายในรูปหกเหลี่ยมระยะห่าง
เท่ากัน เชื่อต่อ ลายระหว่างจุด เรียงเป็นแถวคล้ายรังผึ้ง
7. การต่อ ลวดลายในลักษณะรูปพัด มีลักษณะเป็นส่วนของวงกลมด้านบนโค้งด้านล่าง
ปลายแหลม หรือเกิดจากส่วนของวงกลมซ้อนกัน และส่วนที่ได้จากเส้นรอบวงมาติดกัน เหมือนพัดที่คลี่
ออก ลวดลายจะบรรจุลงในรูปพัด อาจต่างกัน หรือซ้ากัน ในแนวนอนหรือแนวตั้ง
8. การต่อลายในลักษณะวงกลม โดยการวางลายภายในรูปวงกลมนามาเรียงต่อกัน เป็น
แนวนอนหรือแนวตั้ง หรือเรียงลวดลายบรรจุภายในวงกลมวงเดียว
สรุปได้ว่า การจัดวางลายและการต่อลายนั้นคือการจัดวางลายของเส้นด้ายหรือเส้นไหม
ให้สอดคล้องกับพื้นที่ว่าง การต่อลายจะมีความสัมพันธ์กับ การนาไปใช้ และกล่าวถึงหลักในการต่อ ลาย
มี 2 ลักษณะ คือการต่อลายตามแนวต่าง ๆ และการต่อลายโดยอาศัย รูปทรงเรขาคณิต ซึ่งรูปแบบของ
ลวดลายจะขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
ลวดลายผ้า
การทอผ้ามัดหมี่ของชาวบุรีรัมย์ใช้ลายเก่าแก่ดั้งเดิมที่สืบทอดต่อๆ กันมา และมีการพัฒนา
ลายใหม่ ๆ ขึ้นเพื่อความแปลกใหม่และสวยงาม เหมาะกับความต้องการของตลาด แต่ไม่ว่าจะพัฒนา
ลายไปมากน้อยเพียงใด ลายดั้งเดิมยังคงเป็นองค์ประกอบสาคัญของลายประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นอยู่นั่ นเอง
จากการสอบถามผู้สูงอายุที่มีอาชีพทอผ้าในท้องถิ่นถึงที่มาของลายผ้า พบว่าต้นแบบมาจากพืช ส่วนของ
ต้นพืช สัตว์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน ซึ่งบางอย่างสูญหายไปแล้ว เนื่องจากไม่มีการสืบทอด
แต่ยังปรากฏต้นเค้าอยู่บนลายมัดหมี่
ผ้ามัดหมี่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. มัดหมี่ธรรมดา เดิมนิยมทอเป็นผ้าซิ่น เน้นการเพิ่มลวดลายที่ตีนซิ่นให้สวยงาม ปัจจุบัน
มีผู้นิยมนาผ้ามัดหมี่ไปตัดเป็นเสื้อผู้ชายและผู้หญิง การมัดหมี่จึงนิยมมัดเชิงทั้ง 2 ด้านเหมือนกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการใช้สอยได้อย่างเต็มที่
2. มัดหมี่ตีนแดง หรือชาวบ้านเรียกว่า ซิ่นตีนแดง หรือ ซิ่นหมี่รวด เป็นผ้าเอกลักษณ์
ท้องถิ่นของชาวนาโพธิ์ พุทไธสง (อาเภอนาโพธิ์เดิมขึ้นกับอาเภอพุทไธสง) ไม่มีในท้องถิ่นอื่น หัวซิ่นและ
ตีนซิ่นจะย้อมเป็นสีแดง ตรงกลางเป็นพื้นดา มัดหมี่เล่นสีเหลือง แดง ขาว มีเขียวปนบ้าง ลายที่ทอส่วน
ใหญ่เป็นลายเก่าดั้งเดิม การทาซิ่นตีนแดงมีความยุ่งยากกว่ามัดหมี่ชนิดอื่นจึงไม่ค่อยนิยมทากันและ
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เกือบจะสูญหายไป แต่ได้มีการนาซิ่นชนิดนี้ไปแสดงในงานนิทรรศการสมบัติอีสานใต้ ครั้งที่ 2 และทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ใช้ซิ่นชนิดนี้สาหรับนักแสดงนาฏศิลป์ตั้งแต่นั้นมา และมีการร่วมรณรงค์
ให้หันมาผลิตและใช้แต่งกายในงานประเพณีสาคัญ เช่น บุญบั้งไฟ และลอยกระทง อีกครั้ง จึงทาให้ซิ่น
ตีนแดงกลับมาเป็นที่นิยมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนาโพธิ์อย่างงดงาม
3. มัดหมี่คั่นข้อ ชาวบ้านเรียก ซิ่นคั่น เป็นการทอมัดหมี่ลายเล็ก ๆ สลับกับไหมสี หรือ
ไหมควบ นิยมทาลายนกน้อย นาคน้อย กีบบักบก ลายโคมต่าง ๆ นิยมใช้ในหมู่ผู้หญิง สูงวัน สูงอายุ
(คณะกรรมการ ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 215-218)
ลายและต้นแบบต่าง ๆ ของมัดหมี่มีดังนี้
1. ลายบักจับ (กระจับ) ต้นแบบมาจากฝักของกระจับที่ขึ้นในน้า
2. ลายโคมห้า ลายโคมเจ็ด ลายโคมเก้า ลายโคมสิบเอ็ด ลายโคมสิบสาม ลายโคมสิบเก้า
ลายโคมต่าง ๆ เหล่านี้ ต้นแบบมาจากโคมที่ชาวอีสานนิยมปล่อย หรือจุดเวลาออกพรรษา เช่น มัดหมี่
ห้าลา เรียกว่า มัดหมี่เจ็ดลา เรียกว่า โคมเจ็ด เป็นการเรียกตามมัดหมี่ที่มัด
3. ลายดอกแก้วหรือลายหน้าเสือ มีต้นแบบมาจากต้นดอกแก้วหรือส่วนหน้าของเสือ
4. ลายแมงสีเสียด เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยในน้า ตัวเล็ก มีปีก ชาวบ้านนิยม
จับไปทาอาหาร ลายขอก่องข้าว ต้นแบบมาจากขอที่ใช้แขวนก่องข้าวในสมัยโบราณ ด้านบนใช้เชือกผูก
แขวนไว้กับหลังคาห้องครัว ด้านล่างใช้แขวนก่องข้าว
5. ลายแมงมุม
6. ลายกอตะไคร้
7. ลายขาเปีย ต้นแบบมาจากขาเปียซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการกรอฝ้ายออกจากไนที่ใช้ในสมัย
โบราณ
8. ลายงูเหลือม
9. ลายขอแคม้า ต้นแบบมาจากแคม้า แคม้า เป็นคาภาษาถิ่นอีสาน ใช้เรียก บังเหียนม้า
10. ลายกีบบักบก ต้นแบบมาจากเมล็ดต้นจบกเวลาผ่าซีก
11. ลายเอี้ยเยี่ยวควายหรือลายง่องแง่งเยี่ยวควาย ต้นแบบมีที่มาจากรอยควายตัวผู้เดิน
เยี่ยว เป็นลายทางขวางนิยมทอเป็นหมี่ซิ่นคั่นข้อ โดยใช้ลายกีบบักบกประกอบ
12. ลายนาคเกี้ยว ต้นแบบมาจากบันไดโบสถ์หรือบันได้วัดในสมัยโบราณ ซึ่งมักประดิษฐ์
เป็นรูปตัวนาค โดยหางนาคจะทอดลงมาจากตัวโบสถ์ หัวนาคจะอยู่บันไดขั้นสุดท้ายของวัดหรือโบสถ์
เป็นต้น ลายต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นลายมัดหมี่ที่ทอกันมาแต่ดั้งเดิม ปัจจุบันได้ถูกนามาประยุกต์ใหม่
หรือไม่ก็ไม่นิยมทากันแล้วมีรายละเอียดเกี่ยวกับลายและที่มา (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ, 2544 : 194-197)
ปัจจุบันหมู่บ้านทอผ้าไหมอาเภอนาโพธิ์ เป็นแหล่งทอผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ ได้รับ
ความสนับสนุนช่วยเหลือในด้านการพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานทั้งรูปแบบ วิธีการผลิต ลวดลาย การให้สี
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จากศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการทอผ้า
ไหมแทบทุกพื้นที่ของจังหวัด แต่มีการทากันมาก สามารถนาออกสู่ตลาดได้แก่ อาเภอนาโพธิ์ เป็นกลุ่ม
ทอผ้าไหมที่เข้มแข็ง ในท้องที่ซึ่ง มีชื่อเสียงมานานและยังคง ดาเนินการทอผ้ามัดหมี่อย่างต่อเนื่องและมี
ลักษณะลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอยู่ แต่ก็มีการพัฒนาลอกเลียนผสมผสานกันมากขึ้น
ลวดลายที่ใช้ในการทอยังเป็นลวดลายโบราณอยู่มาก คนโบราณตั้งชื่อลายผ้า จากสิ่งที่
มองเห็นอยู่รอบข้าง เช่น ลายเต่าน้อย ดูลักษณะลวดลายที่เมื่อทอขึ้นมารวมกลุ่มกันแล้วคล้ายลูกเต่า
ตัวเล็ก ๆ ลายขอหิ่งห้อย ดูแล้วเหมือนตัวหิ่งห้อยที่แขวนตัว กันลงมาเป็นพวงสี ลายหมากจับเพราะดู
ลายแล้วเหมือนจับ คู่กันไป นอกจากนี้ยัง มีลายผ้าประจาจังหวัด เรียกกันว่า ผ้าไหมหัวแดงเชิงแดง ใช้
ในงานบุญประจาปี ทอกัน มากที่อาเภอนาโพธิ์ (อริศรา. 2552 : 238)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า การมัดหมี่เป็นการผสมผสานลวดลาย ต่าง ๆ ทั้ง
ที่เป็นลายเลียนแบบธรรมชาติที่มนุษย์ สร้างขึ้นและลวดลายจากจินตนาการแต่ก็มีชื่อเรียกลวดลาย
มัดหมี่คงความเป็นเอกลักษณ์ ความงดงามของผ้ามัดหมี่เป็นความงามที่เกิดจากลวดลายต่าง ๆ ที่มี
เทคนิคการทอและการออกแบบลวดลายที่เกิดจากภูมิปัญญาของช่างทอและประสบการณ์สั่งสมจาก
บรรพบุรุษ อาจจะจะมัดตามแบบอย่างที่ สั่งสมและถ่ายทอดกันมา หรือ ต้องการอนุรักษ์เก็บลวดลาย
ของเดิมเอาไว้ บางลายอาจไม่ได้เก็บรักษาอาจจะสูญหายรวมทั้ง การประยุกต์กับธรรมชาติรอบตัว
นามาผสมผสานกับแนวคิดที่เกิดจากแรงบันดาลใจ จนทาให้เกิดการออกแบบลวดลาย ที่หลากหลาย
ซึ่งเป็นเสน่ห์ความงดงามอันวิจิตรบรรจงของผ้ามัดหมี่
3.3 องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สีของลวดลาย
ข้อมูลการใช้สีของลวดลาย
ลวดลายของผ้าเกิดจากการนาเส้นด้ายเส้นไหมนามามัด ใหม่ให้มีสีต่าง ๆ กัน นามาทอ
สลับ เส้นยืน เส้นด้ายพุ่ง สอดสลับด้วยวิธีสร้างสรรค์เกิดเป็นลวดลายผ้าตามแต่ที่ช่างทอจะออกแบบ
ลวดลายผ้ า ดัง นั้ น การใช้สี ย้ อ มจึ งมี ความส าคัญ ต่อ การตกแต่ งศิ ล ปะบนผื นผ้ า (ไพรัช รุ้ ง รุจิ เมฆ
บรรณาธิการ. ม.ป.ป : 117) สีเป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างงาน สีมีอิทธิพลต่อ จิตใจมนุษย์ ทา
ให้เกิดอารมณ์ และความรู้สึกต่าง ๆ จึง ทาให้ช่างทอหรือผู้ใช้สี จาเป็นต้องใช้หลักการเทคนิควิธีการต่าง
ๆ ที่ได้จาก การศึกษาค้นคว้าทดลอง หาแนวทางการใช้สีของลวดลาย เพื่อให้ ได้ผลงานที่เป็นสื่อสร้าง
ความประทับใจให้เกิดบนผืนผ้ามัดหมี่ที่มีสีสันสวยงามแปลกตาและน่าสนใจ
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ความหมายของสี
.
ฉัตรชัย อรรถปักษ์ (2552: 73) ได้ให้ความหมายของสี “สี” หมายถึง ปรากฏการณ์ที่
แสงส่องกระทบวัตถุแล้วสะท้อนคลื่นแสงบางส่วนเข้าตา เมื่อระบบประสาทตาประมวลผลจึง รับรู้ว่า
วัตถุนั้น มีขนาดรูปร่าง ลักษณะผิว และสีเป็นอย่างไร การที่เรามองเห็นวัตถุมีสีต่าง ๆ นั้น เกิดจากการที่
ผิวของ วัตถุมีคุณสมบัติ ในการดูดกลืนและสะท้อนคลื่นแสงได้แตกต่างกัน เช่น กลีบดอกทานตะวันจะ
สะท้อน เฉพาะคลื่นแสงที่ประสาทตาประมวลผลเป็นสีเหลืองเท่านั้น ส่วนผงถ่านไม่สะท้อนคลื่นแสง
ในช่วงคลื่น ที่ตามองเห็นออกมาเลยจริง เห็นเป็นสีดา เป็นต้น
มาโนช กงกะนันทน์ (2549: 106) ได้กล่าวถึง สีมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ ทาให้เกิด
ความรู้สึก ต่าง ๆ ดังนี้
สีน้าเงิน
สีเขียว
สีแดง

สามารถลดความตื่นเต้น และช่วยทาให้คนมีสมาธิ แต่ถ้ามีสีน้าเงินมาก
ก็จะเกิดความรู้สึกซึมเศร้าได้
เป็นสีในวรรณะเย็น จะสร้างความรู้สึก เย็นสบาย ใช้เป็นสีที่ช่วยผ่อน
คลายความเครียดได้
เป็นสีที่สร้างความตื่นเต้น และกระตุ้น สมอง สีแดงปานกลางแสดงความ
มีสุขภาพดี ความมีชีวิต ส่วนสีแดงจัดจะมีความหมายแฝงด้าน กามารมณ์
นอกจากนั้นสีแดงยังสร้างความรู้สึกรุนแรง มักจะใช้ในกรณี ที่เกี่ยวกับ
ความตื่นเต้น หรืออันตราย

สีม่วง
สีส้ม
สีน้าตาล

เป็นสีที่ปลอบโยน และช่วยลดความเครียด
เป็นสีที่เร้าความรู้สึก
ให้ความรู้สึก อบอุ่น ได้พักผ่อน แต่ควรใช้ร่วมกับสีส้ม เหลือง หรือสีทอง
เพราะถ้าใช้แต่เฉพาะสีน้าตาลเพียงสีเดียว อาจทาให้เกิดความรู้สึก หดหู่
ได้

สีเทา

ทาให้เย็น แต่สร้างความรู้สึก หม่นหมองได้เช่นเดียวกับสีน้าตาล ถ้าไม่ใช้
ร่วมกับ สีที่มีชีวิต อีกอย่างน้อยหนึ่งสี
ให้ความรู้สึก ร่าเริง โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ สีแดง เหลือง และส้ม

สีขาว
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การใช้สีตามวรรณะ
มนุษย์เราได้มีการศึกษาค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับสีมานานแล้ว เพื่อค้นหาคุณสมบัติที่
แท้จริง เพื่อนาสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มต้นจาก เมื่อประมาณปี คศ. 1731 เจ ซี ลี โบลน
(J.C.Le Blon) ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสี และได้กาหนดสีขั้ นต้น
เป็น แดง เหลือง และน้าเงิน แล้วนาสีทั้งสามมาจับคู่ผสมซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดสีต่างๆอีกมากมาย
(โกสุม สายใจ, 2540: 52) การค้นพบคุณสมบัติเกี่ยวกับสีนี้ ได้ถูกกาหนดเป็น หทฤษฎีสีห ขึ้นมา และ
ต่อมาได้มีผู้ น าหลั กทฤษฎีสี นี้ ไปศึกษา ค้นคว้าต่อ และได้ค้นพบคุณสมบัติของสี อีกหลายประการ
ด้วยกัน ซึ่งความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์ในงานด้านต่างๆได้อีก
มากมายตามมา คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบ่งที่ สีม่วง
กับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ทั้งสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ
1. วรรณะสีร้อน (WARM TONE) ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วง
แดงและสีม่วง สีใน วรรณะร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสี
แตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสีใด ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน้าตาล
หรือสีเทาอมทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน
2. วรรณะสีเย็น (COOL TONE) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้า
เงิน สีน้าเงิน สีม่วงน้าเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้าเงินและสีเ ขียวก็เป็นสีวรรณะเย็น
ดังเช่น สีเทา สีดา สีเขียวแก่ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น
ถ้าอยู่ในกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อนและถ้า อยู่ในกลุ่มสีวรรณะเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วย สี
เหลือง และสีม่วงจึงเป็นสีได้ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น
วงจรสี (Colour Wheel)
วงจรสี คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ เริ่มตั้งแต่ แม่สี 3 สี แล้วเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมา จน
ครบวงจร จะได้สีทั้งหมด 12 สี ซึ่งแบ่งสีเป็น 3 ขั้นคือ
1. สีขั้นที่ 1 (Primary Colour) คือ แม่สี 3 สี ได้แก่ สีแดง เหลือง และน้าเงิน
2. สีขั้นที่ 2 (Secondary Colour) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี
จะได้สีเพิ่มขึ้นอีก 3 สี
3. สีขั้นที่ 3 (Tertiary Colour) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี กับสี
ขั้นที่ 2 จะได้สีเพิ่มขึ้นอีก 6สี
4. สีกลาง (Neutral Colou) คือ สีที่เกิดการผสมสีทุกสี ในวงจรสี หรือ แม่สี 3 สี ผสมกัน
จะได้สีเทาแก่สีทั้ง 3ขั้น เมื่อนามาจัดอยู่เป็นวงจรจะได้ลักษณะเป็นวงล้อสี
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ภาพประกอบที่ 2.50 วงจรสี (Colour Wheel)
สีตรงข้าม หมายถึง สีที่อยู่ในตาแหน่งตรงข้ามกันในวงจรสี แล มีการตัดกันอย่าง
เด่นชัดซึ่งจะให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน หากนามาผสมกันจะได้สีกลาง (เทา) ซึ่งมีทั้งหมด 6 คู่ ได้แก่
- สีเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วง
- สีแดง ตรงข้ามกับ สีเขียว
- สีน้าเงิน ตรงข้ามกับ สีส้ม
- สีเขียวเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วงแดง
- สีส้มแดง ตรงข้ามกับ สีเขียวน้าเงิน
- สีม่วงน้าเงิน ตรงข้ามกับ สีส้มเหลือง
การใช้สีของไทย
การเรียกชื่อสีของไทย (2555: ออนไลน์) ชื่อสีของไทยในสมัย โบราณนิยมเรียก
เปรียบเทียบ กับสีตามธรรมชาติ เช่น
- สีตองอ่อน หรือสีเขียวอมเหลือง ว่าสีตองอ่อน คือ เอาไปเปรียบเทียบกับสีของ ใบตอง
หรือใบกล้วยใบอ่อน ๆ
- สีชมพู ว่า สีทับทิม โดยเอาไปเปรียบเทียบกับสีของเมล็ดในผลทับ ทิม
- สีเลือดนก เอาไปเปรียบกับสีเลือดของนก
- สีเลือดหมูเอาไปเปรียบกับ สีเลือดของหมู
- สีฟ้า เอาไปเปรียบกับ สีของท้องฟ้าที่สดใสปราศจากเมฆ เป็นต้น
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การใช้สีของผ้าไหมสีที่ใช้ย้อมผ้า
การย้อมสีเส้นไหม
การย้อมสีไหม แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สีธรรมชาติและสีสังเคราะห์
การย้อมสีธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ ผล
ลาต้น แก่น ต้นไม้และรากไม้ ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้าย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่นามาใช้ในการย้อมสี
สีสังเคราะห์หรือสีเคมี เป็นสีที่มีความบริสุทธิ์ของตัวสีมาก สามารถนาสีเหล่านั้นมาผสมให้
ได้สีตามที่ต้องการและปรับระดับความเข้มของสีได้ วิธีการย้อมทาได้ง่ายและสะดวก สีที่ย้อมได้จะมี
ความสดสวยและมีความทนทานของสีดี สีสังเคราะห์ที่นามาย้อมมีหลายประเภท แต่ละประเภทจะมี
คุณสมบัติของสีย้อม กรรมวิธีการย้อม คุณภาพสีย้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การนามาใช้ประโยชน์จะต้อง
ให้เหมาะสม

ภาพประกอบที่ 2.51 : ย้อมสีธรรมชาติให้สีอ่อนหวาน คงทน
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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ภาพประกอบที่ 2.52 : ย้อมสีสังเคราะห์ให้สีสดใส จัดจ้าน
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
สีที่ใช้ย้อมผ้า
ศิริ ผาสุก (2545: 240 - 254) กล่าวถึง การย้อมสีผสมไว้ดังนี้ เนื่องจากต้นไม้เราไม่
สามารถย้อมสีได้ทุก สีตามที่ต้องการ เช่น สีเขียว สีเทา สีกรมท่า ฯลฯ ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องใช้สีหลัก
ผสมกัน เช่น ถ้าต้องการสีเขียว ก็ย้อมเขหรือ ปะโหด เพื่อให้ได้สีเหลืองเสร็จแล้ว จึง เอาไปย้อมครามอีก
ครั้ ง หนึ่ ง ก็จ ะได้สี เขีย วในเรื่ องนี้ ถ้าหากท่านผู้ ที่มีความช านาญในเรื่องผสมสี ก็จะสามารถย้อมสี ที่
ต้องการได้โดยเอาแม่ สีจากต้นไม้แต่ละชนิดมาผสมกัน จากการศึกษาพบได้ดังนี้
1. แก่นขนุน
2. เปลือกประดู่
3. ใบสมอ
4. ใบสมอ
5. ใบสมอ
6. แก่นฝาง
7. งิ้วป่า
8. แก่นขนุน
9. แก่นยอป่า

ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม

คราม
คราม
คราม
แก่นฝาง
ครั่ง
คราม
คราม
แก่นมะยม
ครั่ง

ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี

เทาดา
เขียวอ่อน
เขียวขี้ม้า
น้าตาลแก
น้าตาล
ม่วง
กรมท่า
น้าตาลไหม้
ม่วง
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10. แก่นฝาง
11. แก่นขนนุ
12. แก่นมะยม
13. แก่นขนน
14. เปลือกสมอ
15. เปลือกจบก
16. เปลือกจบก
17. ครั่ง
18. แก่นขนนุ
19. ครั่ง
20. แก่นขนนุ
21. เปลือกจบก
22. แก่นขนนุ
23. เปลือกจบก
24. ครั่ง
25. ใบสมอ
26. ใบเหมือดแอ
27. เปลือก
มะพร้าวอ่อน
28. เปลือก
มะพร้าวอ่อน
29. ใบสมอ
30. ใบ
กัลปพฤกษ์

ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ผสม

ครั่ง
ใบหูกวาง
ใบสน
เปลือกกะท้อน
โคลน
เปลือกประดู่
เปลือกมะพร้าวอ่อน
เปลือกมะพร้าวอ่อน
เปลือกประดู่
เปลือกประดู่
ใบขี้เหล็ก
เปลือกนางคา
ใบเหมือดแอ
เปลือกอาราง
ใบเหมือดแอ
เปลือกอาราง
น้าสนิม
สนิม

ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ได้สี
ด้สี
ได้สี
ได้สี

ม่วง
เขียวอ่อน
เขียวอ่อน
เนือ้ อมเหลือง
เทาดา
น้าตาลอมชมพู
น้าตาลไหม้
สีเม็ดมะขาม
น้าตาลแดง
น้าตาลอมชมพู
เนื้ออมเขียว
เทาอมชมพู
เขียวไผ่
น้าตาล
เทา
เหลืองกากี
เขียวอ่อน
เทาอ่อน

ผสม

โคลน

ได้สี

เทาแก่

ได้สี
ได้สี

น้าตาลแดง
เขียวไพร

ผสม เปลือกนางคาผสมแกนฝาง
ผสม
ใบหกูวางผสมสนิม

ตารางที่ 2.1 : สีจากต้นไม้แต่ละชนิดมาผสมกัน
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ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จะมีทั้งการย้อมด้วยสีธรรมชาติ และสีสังเคราะห์หรือสีเคมี แต่ในระยะ
หลังจะนิยมย้อมด้วยสีธรรมชาติเนื่องจากจะได้รับความนิยมมากว่า ข้อสังเกตของผลิตภัณฑ์ที่ย้อมด้วยสี
ธรรมชาติและสีสังเคราะห์คือ การย้อมด้วยสี สังเคราะห์จะให้สีที่สดใสกว่าการย้อมด้วยสีธรรมชาติ สีที่
ย้อมด้วยสีธรรมชาติจะมีสีอ่อนแต่มีความคงทนต่อการตกสีมากกว่า วัสดุธรรมชาติที่ชาวบ้านนิยมนามา
ย้อมสีไหม ได้แก่
สีดาแต่สีไม่เข้าเท่า
การย้อมมะเกลือ
มะเกลือ
สีดา
เปลือกลูกมะพร้าวสด สีชมพูโอลด์โรส
เปลือกงิ้วผา
สีแดง สีชมพูอ่อน
ลูกกระบก
ตรึงเกลือได้สีดาเทา
เปลือกประดู่
ตรึงด้วยสารส้มได้สีน้าตาล คาแสด
สีแดงส้ม
เปลือกต้นเพกา สีเขียว
ใบข้าว
สีเขียว
ดินลูกรัง
สีแดงสนิม
ผลคูน
สีน้าตาล
ประโหด
สีเหลืองอ่อน
เข
สีเหลืองแก่
สีเหลืองอ่อน แต่ไม่นิยม
ขมิ้น
สีเหลือง
เหง้ายอป่า
เพราะย้อมแล้วคัน
ครั่ง
สีแดง
ขี้เถ้า, โคลน
สีเทา
สีเขียว แต่ต้องใช้ปริมาณเยอะ เส้นไหม 1 กิโลกรัม ต้องใช้ใบขี้เหล็ก
ใบขี้เหล็ก
ประมาณ 10 กิโลกรัม
ใบฝรั่ง

สีเขียว

เหง้ากล้วย

ตารางที่ 2.2 : วัสดุธรรมชาติที่ชาวบ้านนิยมนามาย้อมสีไหม
การย้อมสีเส้นไหม คือ กรรมวิธีทาให้ผ้าไหมมีสีต่าง ๆ โดยนาปอยหมี่ที่มัดหมี่เรียบร้อย
แล้วไปย้อมสีในน้าเดือด โดยสีย้อมไหมที่มีคุณภาพดี ถ้าหากต้องการให้ผ้าไหมมีหลาย ๆ สีเพิ่มขึ้น เมื่อ
ย้อมหมี่ด้วยสีย้อมไหมเรียบร้อยแล้ว จะต้องนาไป หโอบหมี่ห คือการใช้เชือกฟางเล็ก ๆ พันลาหมี่ตรง
ส่วนที่ยังไม่ถูกมัดหมี่ ตามแบบลายมัดหมี่ การโอบ (พัน) ต้องโอบ (พัน) ให้เชือกฟางแน่นที่สุด และ
หลาย ๆ รอบ นาหมี่ที่โอบหมี่เรียบร้อย แล้วไปล้างสีออกในน้าเดือด (จะล้างออกเฉพาะบริเวณที่ไม่ถูก
มัดหรือโอบเท่านั้น) โดยเติม หด่างเหม็นห (ผงด่างที่มีกลิ่นเหม็น) หมี่ส่วนที่โอบหรือมัดไว้ จะคงสีตามเดิม
ส่วนที่ไม่ถูกโอบหรือมัดจะถูกล้างออกเป็นสีขาว นาไปย้อมเป็นสีอื่นอีกครั้ งหนึ่งตามต้องการ บางสีเมื่อ
ย้อมและนาไปโอบ (พัน) เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนาไปล้างออก ใช้สีอื่นย้อมทับลงไปเลยก็ได้ เช่น ย้อมสี
ฟ้าหรือสีน้าเงินแล้ว ต้องการให้ผ้าไหมเป็นสีเขียว ต้องใช้สีเหลืองย้อมทับอีกทีหนึ่ง เป็นต้น
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ภาพประกอบที่ 2.53 : ปอยไหมมัดหมี่ พร้อมสาหรับการย้อมสี
ที่มา : https://www.qsds.go.th
การมัดหมี่ย้อมสังเคราะห์หรือสีเคมี ให้เริ่มต้นโดยการกาหนดสีของลวดลายที่ได้ออกแบบ
ไว้ อย่างเช่น ลวดลายที่ออกแบบไว้จะประกอบด้วยสีทั้งหมดจานวน 4 สี คือ สีเหลือง สีแดง สีขาว และ
สีน้าตาลแดง ให้เริ่มทาการมัดเก็บส่วนของลวดลายที่เป็นสีขาวทั้งหมด จากนั้นนาไปย้อมสีเหลือง และ
ทาการมัดเก็บสีเหลืองตามลวดลายที่ออกแบบไว้ ทาการย้อมทับสีเหลืองส่วนที่เปิดไว้ด้วยสีแดง ทา
การมัดเก็บส่ว นสีแดงที่ต้องการไว้ตามลวดลาย ส่ว นสีแดงที่เหลื อก็คือส่วนที่เป็นสีพื้นของผ้ามัดหมี่
จากนั้นให้นาหัวหมี่ไปต้มกับสารกันด่างเพื่อที่จะลดความเข้มของระดับสีแดงลง จากนั้นทาการย้อมสี
เทาทับ สี แดง ส่ ว นที่ เป็ น สี พื้ น ก็จ ะท าให้ สี พื้น เป็ นสี น้ าตาลแดง จากนั้ นนาหั ว หมี่ไ ปล้ า งน้ าสะอาด
จนกระทั่งแน่ใจว่าน้าสีออกหมดก็จะได้สีพื้นเป็นสีน้าตาลแดง นาหัวหมี่ที่มัดลวดลายและย้อมครบทั้ง 4
สีตามกาหนดแล้ว ไปตากผึ่งให้แห้ง จากนั้นให้ทาการแกะเชือกฟางส่วนที่เหลือออกทั้งหมด พร้อมทั้งใช้
มือทาการแยกเส้นไหมที่เกาะติดกันอันเนื่องมาจากการมัดและการย้อมสี ทาการกรอเส้นไหมเข้าหลอด
พร้อมทั้งเรียงหลอดตามลาดับที่กรอไว้ นาหลอดเส้นไหมที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไปใส่ในกระสวยเพื่อ
ทอต่อไป
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ภาพประกอบที่ 2.54 : การติดสีของเส้นไหม
ที่มา : https://www.qsds.go.th
ถ้าเส้นไหมไจเดียวกันมีเส้นไหมหลายขนาดทั้งเล็กและใหญ่ เส้นเล็กจะติดสีเข้มกว่าเส้น
ใหญ่ ไหมไจสุดท้ายส่วนใหญ่จะเส้นเล็ก เพราะสาวตอนใกล้จะเทหม้อแล้ว ฉะนั้นควรมีการคัดเลือกเส้น
ไหมก่อนนาเส้นไหมมาใช้ โดยการกวักเอาเฉพาะเส้นไหมให้มีขนาดเดียวกัน แบบนี้เมื่อนาไปย้อมจะ
ย้อมติดสีสม่าเสมอ นอกจากนั้นแล้วควรแช่เส้นไหมให้ชุ่มด้วยน้าด่างหรือน้าสะอาดก่อน จะช่วยให้ติดสี
ได้ดีและสม่าเสมอขึ้น

ภาพประกอบที่ 2.55 : เส้นไหมแห้งเมื่อย้อมแล้วจะติดสีไม่สม่าเสมอ ชาวบ้านเรียกว่าสีด่าง
ที่มา : https://www.qsds.go.th
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การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ หากต้องการเส้นไหมหลายสี จะย้อมสีเข้มก่อน ความ
พิเศษของการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ คือ เมื่อเส้นไหมย้อมติดสีหรือกินสีอิ่มแล้ว จะไม่ติดสีอื่น
นั่นคือ เมื่อเราย้อมหนึ่งสีได้ตามที่ต้องการแล้ว แก้มัดย้อมออก เพื่อย้อมสี ต่อไปในส่วนต่อไปตามแบบที่
วางไว้ สี ที่ย้ อมใหม่กับ สี ที่ย้ อมเส้ น ไหมเดิมจะไม่ กลื นหรือเลอะ หรือทาให้ สี ที่ย้อมก่อ นเปลี่ ยนสี ไ ป
การย้อมจึงไม่จะเป็นต้องโอบหรือมัดส่วนที่ย้อมไปแล้วไว้อีกจึงค่อยย้อมสีใหม่ ทาให้สามารถย้อมสีได้เร็ว
ขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่าสี ที่ย้อมไปแล้วจะเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเป็นสีเคมีถ้าต้องการย้อม 4 สี จะต้องทา
การมัดหมี่หรือโอบหมี่อย่างน้อย 5 รอบ จึงจะได้สีตามที่ต้องการ

ภาพประกอบที่ 2.56 : เส้นไหมย้อมครั่ง-เปลือกลูกมะพร้าวสด-โคลน
ที่มา : https://www.qsds.go.th

ภาพประกอบที่ 2.57 : เส้นไหมย้อมประโหด
ที่มา : https://www.qsds.go.th
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ภาพประกอบที่ 2.58 : เส้นไหมย้อมเปลือกลูกมะพร้าวสด
ที่มา : https://www.qsds.go.th

ภาพประกอบที่ 2.59 : เส้นไหมย้อมเปลือกต้นคูณ
ที่มา : https://www.qsds.go.th
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ภาพภาพประกอบที่ 2.60 : เส้นไหมย้อมเปลือกมะพร้าว-ครั่ง-ประโหด-ผลคูณ-เปลือกประดู่
ที่มา : https://www.qsds.go.th

ภาพประกอบที่ 2.61 : เส้นไหมย้อมเปลือกมะพร้าวสด-ครั่ง
ที่มา : https://www.qsds.go.th
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การย้ อมเส้ น ไหมใจหนึ่ ง ๆ ทั้งสี ธรรมชาติและสี เคมีนั้น ชาวบ้านจะไม่นิยมย้อมทากัน
เพราะสีย้อมจะไม่เข้ากัน เส้นไหมที่ย้อมแล้วจะเกิดรอยด่าง หรือสีเส้นไหมไม่สม่าเสมอ หากเลี่ยงไม่ได้
เมื่อทาการย้อมสีธรรมชาติแล้ว อยากได้สีเคมีอีกจะต้องใช้วิธีแต้มสีที่เส้นไหมนั้น ๆ

ภาพประกอบที่ 2.62 : เส้นไหมย้อมสีด้วยครั่ง
ที่มา : https://www.qsds.go.th
ความเชื่อ ที่เกี่ย วข้องกับการย้อมสีไหม ยกเว้น การย้อมสีด้วยครั่ง โดยมีความเชื่อว่า
ในขณะที่ย้อมเส้นไหมนั้นจะห้ามไม่ให้คนท้อง หญิงมีประจาเดือน คนผมสองสี (ผมหงอก) เดินผ่าน และ
วันที่ย้อมต้องไม่ใช่วันพระ เพราะเส้นไหมจะย้อมไม่ติดสี หรือติดสีย้อมไม่ได้ ซึ่งมีชาวบ้านบางรายได้
พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง ฉะนั้น ในขณะที่ทาการย้อมเส้นไหมด้วยครั่ง ชาวบ้านจะทาในสถานที่เงียบ ๆ
และห้ามบุคคลใดเดินผ่านหรือรบกวนโดยเด็ดขาด (ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ สานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ออนไลน์ http://www.lib.ubu.ac.th/localinformation/index.php)
4. กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การอนุรักษ์และส่งเสริม
ความหมายของการถ่ายทอดองค์ความรู้
ความหมายของการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ Knowledge Transfer : KT
Knowledge Transfer คือขั้นตอนหนึ่งของ knowledge management เป็นการเรียกกระบวนการ
แบ่งปันความรู้ถูกถ่ายทอดจากคนหนึ่ง ไปยังอีกคน กลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่ม หรือจะเป็นจากองค์กรหนึ่ง
ไปยังอีกองค์กร กล่าวคือเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ไปยังผู้ที่ต้องการความรู้ หรือการได้มาซึ่งความรู้
ของผู้ที่ต้องการความรู้
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ประเภทองค์ความรู้ แบ่งได้ เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. องค์ ค วามรู้ ที่ ส ามารถอธิ บ ายได้ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ซึ่ ง ท าความเข้ า ใจได้ จ ากการฟั ง
การอธิบาย การอ่าน และนาไปใช้ปฏิบัติ โดยจัดไว้อย่างมีแบบแผนมีโครงสร้างและอธิบายกระบวนการ
วิธี ขั้นตอนที่สามารถนาไปใช้ได้
2. องค์ความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายได้หรืออธิบายได้ยาก เป็นองค์ความรู้ที่อธิบายได้ยากหรือ
ในบางครั้งไม่สามารถอธิบายว่าเกิดความรู้ เหล่านั้นได้อย่างไร ไม่มีแบบแผน โครงสร้างแน่ชัด มักเกิด
ขึ้นกับตัวบุคคล ผลของการถ่ายทอดขึ้นอยู่กับผู้ถ่ายทอดและผู้รับเป็นสาคัญ
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยที่
ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ ที่ฝั งอยู่ ในคน เป็นความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ พรสวรรค์ห รือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่า ยทอดออกมา
เป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์
บางครั้งจึงเรียกว่า เป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่างๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
การจัดการความรู้ประกอบด้วย กระบวนการหลักๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ใหม่ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้าย คือ การเรียนรู้และเพื่อให้มีการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนาไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้
กระบวนการทอผ้าเป็นกระบวนการทางภูมิปัญญาที่เกิด จากการเรียนรู้ที่พัฒนาจนได้องค์
ความรู้ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่
เป็นทุนทางสังคมในการพึ่งพาตนเองได้
แนวทางและกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ง ชาติ ให้ความหมายของการสืบทอด หมายถึง
การที่คนรุ่นหนึ่งสร้างสรรค์ สั่งสม และถ่ายทอดความรู้ความคิดความสามารถ ตลอดจนผลิตผลจาก
ความรู้ ความคิด ความสามารถนั้น ๆ ต่อ ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อความต่อ เนื่องและเจริญก้าวหน้าของ
เผ่าพันธุ์ (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ . 2535: 6-9 ; อ้างอิงจาก คนางค์ ช่อชู. 2547 :
24)
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การถ่ายทอดภูมิปัญญา สมิธ (Smith. 1982 : 92; อ้างอิงจาก รวิสุดา อมตะพิงกูล . 2552 :
64) เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่จาเป็นต้องเรียนในโรงเรียนเสมอไป ยังมีรูป แบบอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้
อีกมาก เช่น การเรียนรู้โดยบังเอิญ (Ramdom or Incidental learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self
– directed learning) การเรียนรู้จากกลุ่ม (Collaborative learning) แต่วิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ รูปแบบ
เหล่านี้ จะต้องอาศัย กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนเป็นสาคัญ
แนวคิดการสืบทอดภูมิปัญญาว่า เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมจากบรรพชนในอดีตจน ถึง
ปัจจุบัน และได้เสนอการสืบทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีโดยกระบวนการดาเนินงาน 3 ลักษณะ คือ
1. การปฏิบัติงานในชีวิตประจาวัน (Daily life) เป็นการถ่ายทอดวิธีการ ปัญญาและ
การปฏิบัติงานโดยอาศัย ประสบการณ์ที่สั่งสมสืบทอดในชีวิตประจาวันจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน
2. การศึกษาเล่าเรียน (Education training) เป็นการจดเป็นตารา ท่องจาฝึกหัดและ
จัดทาเครื่องมือใช้เองโดยมี ผู้สอน คือ ครู ผู้รับการถ่ายทอดคือ นักเรียน
3. การรับความรู้จากภูมิปัญญาจากสังคมภายนอก เป็นการรับรู้รูปแบบวิธีการ จากสื่อ
ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือ อินเตอร์เน็ต (กรมศิลปากร. 2542 : 160 ; อ้างอิงจาก คนางค์ ช่อชู.
2547: 24)
ภูมิปั ญญาชาวบ้ านหรื อภู มิปัญญาท้องถิ่นกับการศึ กษาหรือการเรียนรู้ตามอัธ ยาศั ย มี
ลักษณะการเรียนรู้ที่หลากหลายที่สะสม เรียนรู้ สืบสาน สืบทอด สั่งสมมายาวนาน อย่างต่อเนื่องจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน จากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลังมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิ มของชาวบ้านไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ การทามาหากินร่วมกัน ในชุมชน
การปฏิบัติทางศาสนา พิธีกรรมและประเพณี เมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กันจึงมีการร่วมมือกัน หลายฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ส่วนท้อ งถิ่น ชาวบ้านชุมชน ให้หันมาอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ประยุกต์ ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อนที่จะสูญ หายไป ด้วยการส่ งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาหรือ
การ เรียนรู้ตามอัธยาศัยจากภูมิ ปัญญาชาวบ้าน (รวิสุดา อมตะพิงกูล. 2552 : 69)
นอกจากนี้การถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญา เป็น วิธีการดาเนินการในทางปฏิบัติ ซึ่งผู้
เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนแต่ต้องเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่าง “แม่นยา” ความ
แม่นยาเกิดจากการที่ไม่มี “คู่มือ” หากแต่ส่วนใหญ่มาจาก การบอก การสอน มาจากความจา และมา
จากการปฏิบัติ จริงที่สืบทอด กันมาหลายชั่วอายุ คน ซึ่งหากไม่มีความแม่นยาแล้ว สิ่งที่ถ่ายทอดก็จะ
ผิ ด เพี้ ย นไป จนกระทั่ง สู ญ เสี ย สิ่ ง ที่ เป็ นแก่น หรือ สาระที่ แท้ จริ ง ไปในที่ สุ ด การถ่ ายทอดภูมิ ปัญ ญา
ดังกล่าวนี้เป็นการถ่ายทอดในลักษณะ ที่เต็มไปด้วย “จิตวิญญาณ” เป็นบรรยากาศที่ทาให้ได้สัมผัสถึง
ภูมิปัญญา ซึ่งไมได้หมายถึงแต่เพียงตัวเนื้อพิธีกรรมรูปแบบภายนอกอย่างเดียว แต่รวมไปถึงสิ่งที่มอง ไม่
เห็น หูไม่ได้ยินแต่ “ใจ” สัมผัสได้ (นิคม ชมภูหลง. 2548 : 49)
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รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา
รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญานั้นได้มีผู้ให้ความรู้ไว้ดังนี้
วิชิต นันทสุวรรณ (2534) แบ่งลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 3 ลักษณะ คือ
1. การถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างวัย ในแต่ละชุมชนจะมีบุคคลที่ ต่างวัยอย่างน้อยที่สุด
4 วัย คือ วัยเด็ก วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ซึ่งแต่ละวัยจะมีความรู้และประสบการณ์ให้แก่ กัน
2. การเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับสถาบันต่างๆ ภายในหมู่บ้านถึงแม้ว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จะเกิดจากการสรุปประสบการณ์ของคน และสถาบันที่มีการสั่งสมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญานั้น คือ สถาบันครอบครัว และวัด นอกจากนั้น ประเพณี พิธีกรรม มีส่วนเสริมสร้างและช่วย
ทาให้ภูมิปัญญาคงอยู่ทั้งสิ้น
3. การเรียนรู้เชิงประจักษ์ ภูมิปัญญานี้เกิดจากการรับรู้ ได้เห็น ได้เข้าใจ ได้สะสมการ
ปฏิบัติ ได้ประสบการณ์จากการทามาหากิน การบวชเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประสบการณ์
เช่นนี้นาไปสู่การก่อให้เกิดภูมิปัญญาชาวบ้านในตัวชาวบ้านทุกคน โดยใช้สติปัญญา ของตนสั่งสมความรู้
และประสบการณ์ เพื่อการดารงชีพตลอด และถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ง ไปสู่คน อีกรุ่นหนึ่งตลอดมา ด้วย
วิธีการที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยอาศัยศรัทธา
ทางศาสนา ความเชื่อถือผีสางต่างๆ รวมทั้งความเชื่อบรรพบุรุษ เป็นพื้นฐานในการถ่ายทอดเรียนรู้สั่งสม
ต่อกันมา จากบรรพบุรุษในอดีตถึกลูกหลานในปัจจุบัน
สามารถ จันทร์สูรย์ (2534) ได้จาแนกวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 2 วิธีคือ
1. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก เด็กโดยทั่วไปมีความสนใจในช่วงเวลาสั่นในสิ่งที่ ใกล้
ตัว ซึ่งแตกต่างจากผู้ ใหญ่ กิจ กรรมการถ่ายทอด ต้องง่ายไม่ซับซ้อนสนุกสนานและดึงดูดใจ เช่น
การละเล่น การเล่านิทาน การลองทา (ตามตัวอย่าง) การเล่นปริศนาคาทาย เป็นต้น วิธีการ เหล่านี้เป็น
การสร้างเสริมนิสัยและ บุคลิกภาพ ที่สังคมปรารถนา ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นจริยธรรมที่ เป็นสิ่งที่ควรทา
และไม่ควรทา
2. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆ มา
พอสมควรแล้ว และเป็นวัยทางาน วิธีการถ่ายทอดทาได้หลายรูปแบบ เช่น วิธีการบอกเล่าโดยตรง หรือ
การบอกเล่าโดยผ่านพิธีสู่ขวัญ พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตามขนมธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่น
ต่าง ๆ
ปฐม นิคมานนท์ (2539 ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การค้นหาความรู้และระบบการถ่ายทอด
ความรู้ในชุมชนชนบทไทย” พบว่า สามารถจาแนกการถ่ายทอดความรู้ ได้ 5 รูปแบบที่สาคัญคือ
1. การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพในหมู่บ้านที่แทบทุกครัวเรือน
ทาเหมือน ๆ กัน และเป็นอาชีพรองหรืออาชีพเสริมจากการทานา ทาไร่ เช่น ตีเหล็ก การทาเครื่องปั้น
ดินเผา งานจั กรสาน งานเครื่องทองเหลือง ทอผ้า และงานหัตถกรรมทั่วไป อาชีพและความชานาญ
เหล่านี้สมาชิกในชุมชนทุกคนในคลุกคลี และมีความคุ้นเคยมาแต่เด็ก ทุกคนจึง ได้เรียนรู้และได้รับ
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การถ่ายทอดมาเหมือนๆกัน เป็นไปโดยอัตโนมัติภายใต้สภาพการดารงชีวิต ประจาวัน มีการเรียนรู้และ
การสืบทอดความรู้สืบต่อมาเป็นเวลาช้านาน
2. การสื บทอดภายในครัว เรือน เป็นการถ่ายทอดที่มีลั กษณะเฉพาะกล่ าวคือ เป็น
ความสามารถเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะครอบครัว เช่น ความสามารถในการรักษาโรค งานช่างศิลป์ งาน
ช่างฝีมือต่างๆ ความสามารถด้านดนตรี การขับร้อง การแสดง เป็นต้น ความรู้เหล่านี้จะมี การถ่ายทอด
เฉพาะภายในครอบครัวและเครือญาติ บางอย่างมีการหวงแหน และเป็นความลับใน สายตระกูล
3. การฝึกจากผู้รู้ผู้ชานาญเฉพาะอย่าง เป็นการสอนที่ผู้สนใจไปขอรับการถ่ายทอดวิชา
ความรู้จากผู้รู้อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติหรืออาจเป็นผู้อยู่ในหรือนอกชุมชนก็ได้ ซึ่งมีการ ถ่ายทอดโดย
3.1 ไปอยู่เป็นลูกมือฝึกงานอาจได้รับค่าแรงหรือไม่ได้ค่าแรงแต่ได้ความรู้ตอบแทน
3.2 ไปของเรียนโดยเสียค่าเล่าเรียนภายในชุมชน
3.3 มีการรวมกลุ่มกันเรียนภายในชุมชน
3.4 เจ้าหน้าที่จากองค์กรภายนอกมาจัดสอนให้
4. การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเกิดขึ้นโดยการคิดค้น ดัดแปลงและพัฒนาขึ้นมา
ด้วยตนเอง แล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานหรือผู้สนใจการเรียนด้วยตนเองนี้เกิดขึ้นจาก
4.1 ชอบสิ่งนั้นมาตั้งแต่เด็ก
4.2 เห็นตัวอย่างคนอื่นทาแล้วสนใจ พยายามเลียนแบบและฝึกฝนจนชานาญ
4.3 มีผู้ชี้แนะในเบื้องต้น แล้วมาฝึกฝนและคิดค้นด้วยตนเอง จนมีความ ชานาญ
5. ความรู้ความชานาญที่เ กิดจากความบังเอิญ หรือสิ่งลึกลับมีความรู้บางอย่าง เกิดขึ้น
โดยตนเองไม่ได้สนใจหรือไม่คิดมาก่อน เป็นต้นว่า มีวิญญาณ หรืออานาจลึกลับมาเข้าสิง มาบอก กล่าว
ทาให้มีความสามารถในการรักษาโรค หรือ ความสามารถในการท านายทายทักได้ แม้ไม่ใช่ เป็น
การเรียนรู้ตามความหมายในทางวิชาการทั่วไป แต่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ประชาชนได้รับ ประสบการณ์เกิด
ความรู้บางอย่างที่ยังไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้
อัจฉรา โพธิยานนท์ (2539) ได้อธิบายถึงลักษณะการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถสรุปได้ดังนี้ การเรียนรู้จาแนกได้ 2 มิติ คือ การเรียนรู้ระหว่างบุคคล และมิติการเรียนรู้
ภายในบุคคล และการเรียนรู้ระหว่างบุคคลนั้น เป็นการถ่ายทอดความรู้ ค่านิยม ความชานาญใน
ลักษณะ ข่าวสาร ข้อมูล ระหว่างคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือาอาจเป็นการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ งไปสู่
อีกรุ่นหนึ่ง ส่ วนการเรียนรู้ภายในบุคคลนั้นเป็นการนาเอาข่าวสารข้อมูลหรือความรู้ ความสามารถ
ค่านิยม ความชานาญที่เก็บ เกี่ยวได้จากภายนอกของบุคคลหนึ่งมาพิจารณา โดยผ่านกระบวนการ
โต้แย้ง และการใช้เหตุผล เพื่อหาข้อสรุปเพื่อตนเอง จะได้ตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธ การเรียนรู้มี
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ เช่น การถ่ายทอดความรู้ภายในสถาบัน
ครอบครัว ที่ให้ความรู้ด้านวิชาชีพ จริยธรรม และศีลธรรม ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ส่วนการเรียนรู้อย่าง

106

เป็ น ทางการเริ่ มในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว ได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ ตั้ง
โรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เป็นโรงเรียนตามแบบตะวันตก
ไพพรรณ เกียรติโชคชัย (2541) ได้แบ่งลักษณะการถ่ายทอดได้ 3 แบบ คือ
1. การถ่ายทอดแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ การบอกเล่าให้ฟังต่อ ๆ กันมา
ลักษณะของการบอกเล่ามี 3 ลักษณะ คือ
1.1 การบอกเล่าโดยตรง เช่น การอบรมสั่งสอนกิริยามารยาท การสั่งสอน วิชาชีพ
การสั่งสอนหนังสือ เป็นต้น
1.2 การบอกเล่าโดยผ่านพิธีกรรม ตามความเชื่อเช่น พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและพิธีสู่ขวัญ เป็นต้น ในพิธีกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะมีคาสอนแทรก
อยู่ซึ่งเป็นลักษณะการเชื่อมโยงประสบการณ์
1.3 การบันเทิงได้แก่ ลิเก ลาตัด โนรา หนังตะลุง หมอลาและคาร้อง เป็นต้น เนื้อร้อง
ของคาร้องต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 40 คติธรรมคาสอน
ของศาสนา การเมืองการปกครอง การประกอบอาชีพ การรักษาโรคพื้นบ้าน ตลอดจนการปฏิบัติตน
ตามจารีตประเพณีต่างๆ
2. การถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษร ในอดีตจะใช้วิธีจดหรือเขียนใส่ในใบลานหรือ สมุด
ข่อยที่ชาวภาคใต้เรียกว่า บุดดา บุดขาว บางแห่งใช้วิธีจารึกในแผ่นหินอย่างศิลาจารึก เป็นต้น
3. การถ่ายทอดแบบผ่านสื่อมวลชน เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของสิ่งที่ตีพิมพ์ทุกประเภทสื่ออิเล็คทรอนิคส์ และสื่อโทรคมนาคม ต่าง ๆ
เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ เป็นต้น
Magaret Meat, 1954 (อ้างถึงใน มล.สันติสุข กฤดากร, 2541) ได้แบ่งการถ่ายทอด
ความรู้ในชุมชนออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1. การบอกเล่าต่อกันมาในสังคมดั้งเดิมของชนกลุ่มหนึ่งๆ การถ่ายทอดโดยการบอกเล่า
จากผู้สูงอายุกว่าไปสู่สมาชิกของกลุ่ม เช่น บรรพบุรุษเล่าสู่ลูกหลาน
2. การเรียนรู้หรือการได้รับการถ่ายทอด จากคนรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นเพื่อนกันอาจ
เรียนรู้มาพอ ๆ กัน
3. การที่คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถดีกว่าเป็นผู้ถ่ายทอดให้ ซึ่งผู้ใหญ่อาจเรียนจาก
ลูกหลาน ซึ่งเป็ น คนรุ่ น ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถสอนได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ หรือ
ประสบการณ์ดั้งเดิมของประชาชนในท้องถิ่น ที่ได้รับ การถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ หรือ
การถ่ายทอดโดยสถาบันต่างๆ ในชุมชน เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการปกครอง
ท้องถิ่น เศรษฐกิจและวัฒนธรรม การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้านสืบทอดต่อกัน
มาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงคนรุ่น ปัจจุบัน และในอนาคต ก็ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งสามารถสืบทอดไม่
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เฉพาะแต่เพียงชุมชน เดียวกัน แต่ยังถ่ายโยงข้ามชุมชนและข้ามชาติได้ด้วย ซึ่งมักเรียกว่า เครือข่าย
การเรียนรู้ของคน และชุมชน
สรุปได้ว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญามีลักษณะหลากลายรูปแบบ เป็นการเรียนรู้ในวิถีชีวิต เป็น
การถ่ายทอดกันเองภายในครอบครัว โดยยายสอนแม่ แม่สอนลูก และลูกสอนหลาน วิธีการสอน ใช้
ปากต่อปากและจกผ้าให้ดู ผู้รับการถ่ายทอดต้องจดจา จากการทาให้เห็นเป็นแบบอย่างจากพ่อ แม่
การบอกวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ การให้ปฏิบัติ จริง การทาให้ ดูเป็นตัว อย่า งแล้ วนาไปปฏิบัติจริง
การทางานร่วมกัน ถ่ายทอดให้เป็นกระบวนการที่ทาให้เกิดการ เรียนรู้และเป็นการสืบทอดความรู้ที่เป็น
ภู มิ ปั ญ ญาที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งกั น ในชุ ม ชนที่ เ กิ ด การเรี ย นรู้ จ ากรุ่ น หนึ่ ง สู่ อี ก รุ่ น หนึ่ ง ที่ น า
ประสบการณ์ที่หลากหลาย สั่งสม สืบสาน สืบทอดมายาวนานอย่าง ต่อเนื่องจากบรรพบุ รุษตั้ง แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ การศึกษาหรือการเรียนรู้การจัด
แหล่งเรียนรู้และบุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคคลได้เรียนรู้ตาม ความสนใจ และโอกาสได้เหมาะสมกับสภาพ
ของชุม ชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้และนาไปสู่ความเข้มแข้งของชุ มชนเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน
สืบทอดภูมิปัญญา พื้นบ้านอัน ทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป
แนวทางการจัดการองค์ความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การใช้ภูมิปัญญาทองถิ่นในการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น
คาว่า”ภูมิปัญญาท้องถิ่น”(local wisdom) หรือ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” (popular
wisdom) หรือ “ภูมิปัญญาไทย”(Thai wisdom) เป็นคาที่รู้จักกันในวงการศึกษามานานพอสมควร
แล้ว แต่ความจริงในการกล่าวถึงได้เกิดขึ้นในบางระยะ ๆ และไม่ได้นามาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ
ของประเทศได้เต็มที่นัก ในด้านการศึกษาได้มีการตื่นตัวครั้งหนึ่ง เมื่อแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ในหมวดที่ 4 ได้กล่าวถึงแนวทางจัดการศึกษา ในส่วนของเนื้อหาสาระ
และกระบวนการเรียนการสอน ข้อ 9 ที่ว่า ให้นาความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยในศาสตร์
สาขาต่ า งๆรวมทั้ ง จากแหล่ ง วิ ท ยากร อื่ น ๆเช่ น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วั ด ห้ อ งสมุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สื่อมวลชน เป็นต้น นามาพิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอน จากนั้นภูมิปัญญาก็ยังมิได้รับ
การหยิบยกให้เห็นความสาคัญมากนัก จนกระทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้มีการกาหนดไว้ในมาตรา 6 ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งส่วนหนึ่งของมาตรา
23 ที่ระบุว่า กระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆรวมทั้งส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อัน
เป็นสากลที่ต้องเรียนรู้ด้วนตนเองอย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545 :
5-6 ,13)
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ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย
ความสาคัญของภูมิปัญญาไทยในกฎหมายรัฐธรรมนูญ จากการทบทวนบทเรียนของการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมา ได้ ข้อสรุปว่า การพัฒนาประเทศไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย
เท่าที่ควร ทาให้เกิดปัญหาและภาวะวิกฤตนานาประการ การพัฒนาคน หรือการจัดการศึกษาโดยรวม
เป็นไปตามแนวทางของตะวันตก ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรมในการดาเนินวิถีชีวิต ของคน
เอเชียเป็นสาคัญ ฉะนั้นเพื่อให้การพัฒนาคนหรือการจัด การศึกษาให้แก่คนในชาติต่อแต่นี้ไปได้รับการ
แก้ไขและพัฒนาคน ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยและชนชาติเอเชีย เป็นหลัก ทุกฝ่าย
จึงเห็นตรงกันว่า การนาเอาภูมิปัญญาและ ภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมไว้ในบ้านเมืองตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน มาใช้เป็นพื้นฐานสาคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาคน หรือใน การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ่งสาคัญ
และจาเป็นต้องนามาใช้ใน การพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครอง
ประเทศ ได้ให้ความสาคัญ กับภูมิปัญญาโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บัญญัติไว้ใน หลายมาตรา
ถึงแนวทางการส่งเสริม สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
หมวด 3 เผยแพร่ ส่งเสริมให้ประชาชนคานึงถึงสิทธิใน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมวด 4 ให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ ตามสาระบัญญัติ ตามมาตรา 73 “บุคคลมีหน้าที่
พิทักษ์ ป้องกันและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น”
หมวด 5 ในส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม เน้นค่านิยมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะในส่วนที่ 7 ซึ่งเป็นแนวนโยบาย ด้าน
เศรษฐกิจ ตามมาตรา 84 ใน (6) บัญญัติว่า ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิต สินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ
หมวด 14 มาตรา 289 เน้นบทบาทและอานาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การบารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ความสาคัญของภูมิปัญญาไทยในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัติเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ภูมิปัญญาไทยไว้ใน 5 มาตรา ดังนี้ หมวด 1 มาตรา 7 บัญญัติว่า
“ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย” หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามีสาระบัญญัติไว้ในมาตรา
ต่างๆ ดังนี้
มาตรา 23 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญ กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แต่ละ ระดับการศึกษาในเรื่อง (3) ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา”
มาตรา 27 บัญญัติว่า “ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ จัดทาสาระของหลักสูตรภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นสมาชิกที่ดี ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ”
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มาตรา 29 บัญญัติว่า “ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบัน ประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของ ชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้
ชุมชนมีการ จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จัก เลือกสรรหาภูมิปัญญา
และวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง ชุมชน”
หมวด 7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีสาระ บัญญัติตามมาตรา 57 บัญญัติว่า
“ให้หน่วยงานทางการศึกษา ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนา
ประสบการณ์ความรอบรู้ ความชานาญ และภูมิปัญญา ท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษา และยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา”
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว จะเห็นได้ว่า ในกฎหมายทั้งสองฉบับนั้นมีสาระบัญญัติที่สาคัญ เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การเรียนการสอน เป็นการนาคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการ
พื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา หรือขนมธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและจริยธรรม ที่
แสดงออกถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบโรงเรียน มี 3 ลักษณะ คือ
1. คน
2. แนวคิดชาวบ้าน
3. ผลงานชาวบ้าน
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถดาเนินการได้ 2 วิธี
คือ
1. การเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
2. การนานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้หรือสถานประกอบการของภูมิปัญญาท้องถิ่น
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน โรงเรียน ครูผู้สอนหรือผู้ที่
รับผิดชอบจะต้องศึกษาและจัดทารายละเอียด ข้อมูลในการจัดทา โดยมีขั้นตอนที่สาคัญ คือ
1. ศึกษาหลักสูตรแม่บทหรือหลักสูตรแกนกลาง

110

2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่น
การนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีแนวทางดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรู้
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. จัดทาแผนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
4. ขอความร่วมมือกับชุมชนและตัววิทยากรท้องถิ่น
5. เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้ หรือนานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้
6. ทาการวัด ประเมินผล
7. รายงานผล สรุปผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
ข้อดีในการนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง ทาให้เกิดประสบการณ์ตรง
2. ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อชุมชน และกระบวนการเรียนรู้
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผู้เรียนเกิดความรักท้องถิ่นและเกิดความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่น
โดยสรุ ป คื อ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาไทย และการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ น า
ประสบการณ์ความรอบรู้และความชานาญจากบุคคลภูมิปัญญาใน ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัด
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้หน่วยงาน ทาง
การศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนทุกภาคส่วน เช่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ ฯลฯ ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัด
การศึกษา โดยนาประสบการณ์ความรอบรู้ความชานาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้
เพื่อให้เกิด ประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา”
แนวทางการส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2549) ได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การทอผ้าไหมไทยไว้ว่า แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยหลัก ๆ ดังนี้
1. ประเทศไทยมีวัตถุดิบคุณภาพดีพอใช้ในระดับหนึ่งแต่ราคาผ้าสูงเกินไป การบังคับซื้อ
โดยระบบสัดส่วนต้องยกเลิกหรือหากจาเป็นต้องคงไว้ จะต้องเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุด ต้องให้โอกาส
เกษตรกรซึ่งปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และสาวเส้นเข้ามาทอในระบบสัดส่วนด้วย ส่วนภาษีนาเข้าหากรัฐต้อง
เก็บภาษีเส้นไหมขอให้เก็บน้อยที่สุด เพื่อให้ต้นทุนวัตถุดิบมีราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้
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2. พัฒนาด้านบุคลากร โดยเน้นที่ผ้าไหมทอมือ ซึ่งจะเป็นมรดกสืบทอดไปอีกยาวนาน รัฐ
ควรที่จะบรรจุหลักสูตรการผลิตผ้าไหมในโรงเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาด้านบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดการสูญเสียทั้งระบบ
4. พัฒนาด้านเทคโนโลยี ใช้วิธีการสมัยใหม่ เพื่อปรับปรุงคุณภาพพันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม
การสาวไหม การตีเกลียวและการทอผ้า
5. พัฒนารูปแบบสินค้าและการตลาด โดยเน้นที่แฟชั่น และผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับ
รสนิยมของลูกค้า มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าผ้าไหมอย่างต่อเนื่อง
เหตุที่ประเทศไทยเสียเปรียบอินเดียในตลาดผ้าไหมในยุโรป เพราะด้านการตลาดและราคา
สินค้าแพงกว่า นอกจากนั้นอินเดียยังมีการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดอีกด้วย ดังนั้นในเรื่อง
การพัฒนาระบบการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของประเทศ เป็นสิ่งจาเป็นที่องค์กรภาครัฐ และ
เอกชนจะต้องเร่งพัฒนาหารูปแบบ เพื่อผลักดันให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมไหมไทยในการแข่งขัน
กับตลาดโลก ซึ่งสมาคมไหมไทยได้เสนอแนวทางการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมว่าควร
มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตไหมทั้งระบบโดยให้มี
- การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีแผนใหม่ในการผลิตไหม
- การเพิ่มผลผลิตหม่อนต่อหน่วยพื้นที่
- การปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพเส้นไหม
- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเอกชนโดยเฉพาะโรงสาวไหม
กลยุทธ์การสร้างโอกาสของไหมไทยในตลาดโลก
จากปัญหาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ใน
การส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการตลาดไหมไทยนั้น กรมส่งเสริมการส่งออกได้จัดจ้างคณะผู้เชี่ยวชาญ
จากบริษัท Mitor Textile Consultaney Service ประเทศอิตาลี เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผ้าผืน
ไทยสู่ตลาดโลก ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้นาเสนอแนวทางยุทธ์ศาสตร์
ไหมไทยในตลาดโลก จากมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการสิ่งทอของโลก โดยได้วิเคราะห์โอกาสของ
ไหมไทยในตลาดโลกพร้อมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ดังนี้
ลักษณะตลาดของไหม
ได้แบ่งลักษณะตลาดของไหมออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. ตลาดแบบอุตสาหกรรม
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2. ตลาดแบบหัตศิลป์
การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันสาหรับสินค้าแบบอุตสาหกรรม คือ
1. ลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3. มีการพัฒนาเทคโนโลยี
4. มีการสื่อสารกับผู้บริโภคและรู้ถึงขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบ
5. มีการทางานด้านการตลาดที่ไม่ทิ้งของเดิม
6. ต้องวิเคราะห์ตนเอง ศึกษาจุดอ่อน / จุดแข็ง มองตลาดว่าทาได้หรือไม่
แต่ถ้าเป็นสินค้าประเภท หัตถกรรม คือ ต้องสร้างความแตกต่างเป็นหนึ่งไม่เหมือนใคร
ลูกค้า จะไม่ได้พิจารณาแต่เรื่องราคาเท่านั้น การสร้างความแตกต่าง จะช่วยให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่สินค้าได้ ผลิตภัณฑ์ไหมไทยควรเน้นคุณภาพ รูปแบบดีไซด์ ทาสินค้าแฟชั่นให้มากขึ้น โดยให้มีเนื้อหา
มีการวิจัย และพัฒนาสินค้าสร้างแนวคิด และเพิ่มศักยภาพของสินค้าซึ่งผู้ผลิตไหมสามารถทาได้
เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร
การสร้างความแตกต่าง
1. เส้นใยมีการทาตีเกลียวเส้นไหม
2. มี design ของผ้า
3. การย้อมไหมให้สวยงาม ใช้สีและเส้นด้ายที่มีคุณภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีการย้อมให้
มีคุณภาพสูง ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ ลดต้นทุน มีความรวดเร็วในการผลิต มีความยืดหยุ่น
4. การสร้างเส้นไหมเหลืองของไทยให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เมื่อนาไปทอเป็นผ้า
ผืนควรจะมีลักษณะผ้าไหมที่มีเส้นปมเยอะมี Textured ผ้าไหมที่มคี วามลื่นและเงามัน ผ้าไหมที่มีเส้น
เรียบหรือใช้เทคโนโลยีให้เกิดความยับมาก ๆ จะเห็นได้ว่าแบรนด์ ดัง ๆ ของโลกจะนาผ้าไหมไปใช้
เนื่องจากต้องการสร้างความแตกต่างๆจากสินค้าที่เป็น mass และการตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคในตลาดแฟชั่น ยังต้องคานึงถึงสี น้าหนัก รูปลักษณะและสัมผัสอีกด้วย นอกจากนี้คณะ
ผู้เชี่ยวชาญยังได้วิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นสาหรับ Spring / Summer 2007 ในแนวอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม ดังนี้
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แนวอุตสาหกรรม
1. สี pastel ใช้กับ tafta design ลาย สี เส้น ให้เกิดความโดดเด่น ผ้าที่ทอแบบแน่น
มากๆ ผสมผสานเส้นด้ายตีเกลียว และผสมดิ้นโลหะแทรกเข้าไปเพื่อสร้างเอกลักษณ์
2. การย้อมเส้น มี design เล็กๆ ที่เกิดในตัวเส้น ซึ่งผู้ผลิตของไทยมีการทาอยู่บ้างแล้ว
3. ผ้าที่มีความทิ้งตัว มีน้าหนักผ้า ต้องการให้มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น
4. ผ้าผสม Lycra
5. สัมผัสที่จัดให้มี volume
6. ความโปร่งใส บาง twist แบบใหม่ ๆ ให้ทับซ้อนกันมาก ๆ บิดเกลียวให้ต่างไปจาก
ของเดิมมีสัมผัสด้าน ๆบ้างเล็กน้อย
7. แสงต้องใช้ใยธรรมชาติ สะท้อนแสง เล่น reflect บนตัวผ้า ด้ายผสม wool
cashmere ลินินบาง ๆ ทอคู่กับเส้นไหม
8. Design และพิมพ์ลาย เรียบง่าย ทะเล summer สีและลายที่สะท้อนให้เห็นความเป็น
summer ลายเล็ก ๆ ละเอียด ดอกไม้เล็ก ๆ โบราณ สีน้า ลายเส้นวาด
9. สี pastel มาแรง เนื่องจากมีความด้าน มีปูน poster มาเคลือบผ้าไว้
10. สีที่ขัดแย้ง โทนสีเย็นหรือสีกลาง ๆ ธรรมชาติหรือโทนสีเย็นผสมผสานสีแรง ๆ
11. สีแร่ธาตุ โลหะ ดินที่เพิ่งไถเสร็จใหม่ ๆ ดินเหนียว ผสมผสานกับแสงสีอ่อน
แนวหัตถกรรม
12. ผู้บริโภคต้องการให้ตัวเองแตกต่าง งานหัตถกรรมต้องสื่อให้เป็นผ้าแฟชั่น ผ้าพันคอ
ต้องทาให้สีเป็นแฟชั่น ไม่ทางานซ้า ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เอกลักษณ์ คือ เป็นงานที่ไม่ซ้า มี
ความเป็นหนึ่ง (unique)
13. เส้นใยหนาขึ้น มีสี 2-3 สีใช้เล่นสีในการผลิต
14. แบบมีปมกับไหมป่า นามาสร้างลายได้น่าสนใจ
15. ถ่ายทอดชีวิต วัฒนธรรม สื่อสารกับผู้ซื้อให้ได้ มีการวาดลวดลายด้วยมือรูปแบบสินค้า
จากไหมในตลาด
.
ผลิตภัณฑ์เดิม
.
ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ เน็คไท เสื้อผ้า ผ้าผืน ปลอกหมอน พรม กระเป๋า ผลิตภัณฑ์ใหม่
ครีมประทินผิวที่สกัดจากเส้นไหม เฟอร์นิเจอร์ที่นาผ้าไหมมาอัดระหว่างแผ่นไฟเบอร์กลาส แล้วดัดงอ
เป็นเก้าอี้หรือเป็นพื้นโต๊ะ ซึ่งจะมีลวดลายตามผ้าไหม สเปรย์ที่ใช้ฉีดที่ขาจะเป็นลวด ลายติดผิวดูเหมือน
ใส่ถุงน่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บจากผ้าไหมนิตติ้ง หรือไหมยืดที่ใช้เทคโนโลยีการทอ แบบใหม่
ชุดชั้นในเคลือบผ้าไหม และเคลือบกลิ่นในระดับนาโนเทคโนโลยี ที่นอนเด็กอ่อนและผ้าห่มที่มีการนา
เส้นใยไหมมาปนและนามายัดแทนเส้นใยสังเคราะห์
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.
โดยสรุปผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย นับเป็นสินค้าที่น่าสนใจประเภทหนึ่ง ที่หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรหันมาสนับสนุ นอย่างจริงจังต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการผลิต
ที่ควรทาการศึกษาวิ จัย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่นามาซึ่งการผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพ ด้านต้นทุนที่
ไม่สูงจนเกินไป รวมถึงช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจต่อความ
เคลื่อนไหวของตลาดลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสนองตอบความต้อ งการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องอีกทั้ง
ควรเน้นการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าเป็นสาคัญด้วย ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามลดต้นทุน ใน
การผลิตลง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดระดับต่าง ๆ ถึงแม้ว่าการผลิต
ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จะยังมีปัญหาในหลายด้าน แต่อุตสาหกรรมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไป เนื่องจากไทยมีความสามารถในการผลิตลักษณะที่ครบวงจรอีกทั้งความ
ต้องการผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม มีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
นิยมซื้อไปฝากเพื่อนฝูง ญาติมิตรในบ้า นเมืองตนเอง และกลุ่มผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้นอก
เหนือจากจะมีรายได้ของการจาหน่ายสินค้าดังกล่าวในรูปเงินตราต่างประเทศแล้ว ยังส่งผลให้แรงงาน
ในชนบทซึ่งมีจานวนมากมีโอกาสในการหารายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยดังนั้นผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
จึงเป็นสินค้าที่น่าสนใจประเภทหนึ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรหันมาสนับสนุน
อย่ างจริ งจั งและต่อเนื่ อง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ตลอดจนเพื่อ
ความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไหม และผลิตภัณฑ์ไหมไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วีร ะศักดิ์ จุ ล ดาลั ยและคณะ (2549) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นวัฒนธรรมการทอผ้าของชุมชนไทยโส้ อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริ บ ทด้านวัฒ นธรรมการทอผ้ า กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า และแนวทาง
การนาภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชนไทยโส้มาพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม โดย
ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ พบว่า ในช่วงระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมาการปลูกฝ้าย ปลูกครามและการปลูก
หม่อน เลี้ยงไหม ได้เริ่มเลือนหายไปจากชุมชนไทยโส้ เนื่องจากการขยายพื้นที่ในการทานา การสร้างที่
พักอาศัยที่มากขึ้นอันเนื่องมาจากจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเพณี “ลงข่วงเข็นฝ้าย” ได้
เลือนหายไปจากชุมชนไทยโส้พร้อม ๆ กัน ประกอบกับ การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวกมากขึ้น จึงทา
ให้มีพ่อค้า นาเส้นฝ้ายจากโรงงาน เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมเคมี รวมทั้งการนาผ้าทอจากโรงงานเข้ามา
จาหน่ายในชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชาวไทยโส้มี ทางเลือกในการนาเส้นใยสังเคราะห์ และสีย้อมเคมีมา
เป็นวัตถุดิบมาทดแทน เส้นฝ้ายเข็นและสีย้อมธรรมชาติ ทาให้ขาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการผลิต
เส้นฝ้ายเข็น ประกอบกับครอบครัวคนไทยโส้ในปัจจุบัน หลังจากผ่านกิจกรรมในการทาวิจัย ชาวไทยโส้
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ตาบลโพนจาน เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการทอผ้าไทโส้ และได้มีการจัดตั้ง
“พิพิธ ภัณฑ์ผ้ าทอไทยโส้ ” ณ วัดโพนทรายมีการนาความรู้ภูมิปัญญาด้านการออกแบบลายผ้ าและ
กระบวนการทอผ้าไทยโส้ มาเป็นบทเรียนผ่านสื่อสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านโพนจาน
รวมทั้งนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมาสร้างคุณค่าเพิ่มเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ ของกลุ่มสตรีทอผ้า
ไทยโส้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตาบลโพนจานและองค์การบริหารส่วนตาบลโพนจาน
กานดา เต๊ะขันหมาก (2554 ) กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่
ของผู้ทรงภูมิปัญญาไทพวนบ้านหินปัก อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบท
ของชุม ชนในมิ ติทุน ทางสั งคมวัฒ นธรรมของบ้า นหิ นปัก ที่ส่ งผลถึง ภูมิปั ญญาการทอผ้ ามัด หมี่ และ
กระบวน การเรียนรู้ พัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า พบว่า บริบทของชุมชนในมิติทุนทางสังคม
วัฒนธรรมของบ้านหินปักที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ได้แก่ฐานเศรษฐกิจของชุมชน (ทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ ศักยภาพและเทคโนโลยีภายนอก ภูมิปัญญาชาวบ้าน สุขภาวะชุมชน และ
ปั จ จั ย และข้ อ จ ากั ด อื่ น ๆ) และทุ น ทางวั ฒ นธรรม (วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมการท างาน
วัฒนธรรมการผลิต/การบริโภค จิตสานึกของคน/ท้องถิ่น/สาธารณะ จริ ยธรรม/ธรรมาภิบาลและวิถี
วัฒนธรรมเชิงรูปธรรม) กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา โดยวิธีการเรียนรู้ผ่านระบบครอบครัวและชุมชน
วิธีการพัฒนาคือ การสาธิต สั่งสอน บอกเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับจากราชการ ลองผิดลองถูก
ผลของการพัฒนา เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ้ ามัดหมี่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน การสร้าง
งาน สร้างรายได้ กลุ่มทอผ้าเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียง
ประจักษ์ ภูมิมนา (2553 : 183) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาหั ตกรรมผาทอยกมุกของ
ชาวไท-ยวน ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไหจังหวัดสระบุรี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาวิเคราะหหัตถกรรมผา
ทอยกมุกของชาวไท-ยวน ตาบลตนตาล อาเภอเสาไห จังหวัดสระบุรีโดยศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิต ลวดลาย การใชสี การพัฒนาผลิตภัณฑการถายทอดองคความรูและการบริหารจัดการ ประชากร
และ กลุ มตัวอยางที่ใช คือ หัตถกรรมผาทอยกมุกชาวไท-ยวน ตาบลต้นตาล อาเภอ เสาไหจังหวัด
สระบุรี ที่มีลวดลายแตกตางกัน จากผาทอยกมุกแบบ 2-12 ตะกอจานวน 100 ผืน ผลการวิจัยพบวา
หัตกรรม ผาทอยกมุกของชาวไท-ยวน ตาบลตนตาล อาเภอเสาไหจังหวัด สระบุรีเปนผาทอที่สะทอนให
เห็นเอกลักษณของกลุมชาติพันธุไท-ยวนที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาของบรรพบุรุษในทอง
ถิ่นที่ถายทอดการทอผาสืบตอกันมาเพื่อใชเปนเครื่องนุงหม สรุปผลจากการศึกษาชิ้นงานหัตกรรมผาทอ
ยกมุกของชาวไท-ยวน ตาบลต้นตาล อาเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี มีกระบวนการทอแยกประเภทไดตาม
ตะกอตั้งแต 2-12 ตะกอ และมีการตั้งชื่อลาย ตามลักษณะที่พบเห็นจากธรรมชาติ โครงสรางของ
ลวดลายมีทั้งแบบดั้งเดิม และแบบปจจุบัน สีที่ใชสวนใหญเปนสีวรรณะเย็น สีวรรณะรอน สีสามเสา
และสีกลมกลืน มีการใชสีจากธรรมชาติลวดลาย ที่พบมากที่สุดคือ ลายดอกพิกุล ลายดอกจัน และลาย
เม็ดพริกไทยและมีการการพัฒนาผลิตภัณฑอยู 5 ประเภท คือผาซิ่น ยามหรือถุงผา สไบ ผาแถบริ้วและ
เสื้อผาสตรีสาเร็จรูป การถายทอดความรูมีการถายทอดความรู ดานการทอผายกมุก โดยใชบริเวณที่ตั้ง
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กลุมเปนแหลงเรียนรูในทองถิ่นและใชเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการจัดเก็บผาทอโบราณไวที่
หอวัฒนธรรมพื้นบานไท-ยวน สระบุรี เพื่อเปนแหลงเรียนรูมีการสอนการทอผาใหแกผูสนใจในหมูบาน
วิธีการถายทอดจะใชวิธีจัดการเรียนรูใหนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยให้ผู้ทอผ้า เปนผูสอน
ในที่ตั้งกลุ ม โดยอาศัยผู ทอซึ่งเปนทรัพยากรในทองถิ่นเปนวิทยากร การบริหารจัดการมีการบริหาร
จัดการโดยเลือกดาเนินการในลักษณะเปดสูชุมชน มีเปาหมาย เพื่อสนองตอปจจัยดารงชีวิตขั้นพื้นฐาน
ดวยการเลือกทอผาสาหรับใชสอยในชีวิตประจาวันและคานึงถึงหลักความประหยัด
นัชรี จิระนคร. (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่อง : กรณีศึกษากลุ มทอผายกทอง “จันทรโสมา”
จังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดังนี้ ลักษณะที่ปรากฏเดนชัดของผา คือ การแบงองคประกอบ
ลวดลาย และการใชสีที่ออกแบบขึ้นใหม จากพื้นฐานของงานทอแบบราชสานัก สยามโบราณ และใช
รูปแบบศิลปกรรมไทยชั้นสูง โดยใชเสนไหมนอยซึ่งเปน ลักษณะเฉพาะของผาไหมสุรินทรและไหมทอง
ที่ตองสั่งซื้อจากประเทศอินเดียไมตางจากในสมัยโบราณ พบวาลวดลายผามีความถูกตองสมบูรณตาม
แบบกระบวนลายไทย ทั้งนี้เนื่องจากผูออกแบบ วีรธรรม ตระกูลเงินไทยมีพื้นฐานการศึกษาโดยตรงดาน
จิตรกรรมไทย ทาใหสามารถออกแบบงานขึ้ นมาใหม่ ภายใต้กรอบประเพณีและแบบแผนดั้งเดิมได
อยางลงตัว การใชสี พบวาใชแมสีหลัก 3 สีโดยการยอมสีธรรมชาติจากวัสดุย อมเพียง 5 ชนิด ซึ่งเปน
วัสดุยอมที่หาไดในทองถิ่นและไมเปน พิษตอสิ่งแวดลอม ดวยเทคนิคกระบวนการแบบพื้นบานดั้งเดิม
ไดแก รังครั่งยอมสีแดง เปลือกไมประโหดยอมสีเหลืองมะนาว (Lemon Yellow) แตสวนใหญนิยมใช
ยอมสีเขียวโดยนาไปยอมทับดวย คราม แกนไมแกแล ยอมสีเหลืองทอง (Yellow Cambodge) เปลือก
ผลทับทิมยอมสีเหลืองดิน (Yellow Orche) และตนคราม ยอมสีน้าเงิน นอกจากนั้นยังพบวาสีที่ปรากฏ
อยู ในผาไหมยกทองของกลุ มทอผายกทอง “จันทร โสมา” จังหวัดสุรินทรเปนการใชสีที่พบไดใน
ศิลปกรรมไทยชั้นสูงแขนงอื่น ๆ ดวย เทคนิคกระบวนการทอ เปนการทอผายกทองที่ ออกแบบลวดลาย
อยางซับซอนตามแบบศิลปกรรม ชั้นสูงของไทย ดวยกี่ทอมือแบบพื้นบานดั้งเดิม ทั้งนี้ พบวาลวดลาย
ที่ใชมีผลอยางยิ่งตอการเลือกใชเทคนิคใน การทอ สามารถกลาวไดวาเทคนิคทุกเทคนิคที่ กลุมทอผายก
ทอง “จันทร โสมา” ใชนั้น ในสมัยโบราณมีอยู แลว ทั้งนี้หลักสาคัญในการสรางลวดลายของผายก
ซึ่งทาใหเกิดลวดลายยกนูนขึ้นเหนือผืนผา คือ การเสริมเสนพุ ง พิเศษ ซึ่งสามารถเลือกใชเสนไหม
ธรรมชาติย อมสีตาง ๆ ตามตองการหรือเลือกใชเสนไหมทอง และยังพบวามี การสราง ลวดลายดวย
การเสริมเส้นพุ่งพิเศษทั้งชนิดที่เสริมเขาไปยาวตลอดหนาผาและชนิดที่เสริมเขาไปเปนชวง เปนจังหวะ
ไดแก การใชเทคนิคจกและเกาะ เปนตน เปนการนามาผสมผสานกับเทคนิคกระบวนการและเครื่องมือ
ทอผาแบบพื้นบานของตน เพื่อให้ผลงานบรรลุถึงความงามตามที่ออกแบบไว การถายทอดความรู พบ
วายังคงมีกระบวนการถายทอดความรูในหมูเครือญาติและมีการแลกเปลี่ยน ความรูจากผู้ใหญ่สูเด็กใน
หมูช างทอบาง แต่ส่วนใหญ่เปนการถ่ายทอดความรู จากหัวหนากลุ มสู สมาชิกในกลุ ม ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่
กล่าวไดวา กล่มผูออกแบบไดเรียนรูจากชางทอ คือ กระบวนการยอมสี
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อรณิชชา ทศตา. (2557) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทอผ้า
ไหม อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า 1. เทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีวิธีการ ถ่ายทอดได้หลายทางโดยใช้เทคนิคการสาธิต การปฏิบัติจริง
การบอกเล่า เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยการ ทาให้ดูพร้อมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน วิธีการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือทา การลองผิด ลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้เป็นพลวัตร จนเกิด
การสั่งสมและพัฒนาความรู้การทอผ้า ไหม อยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และกลุ่ม
เป้าหมายที่จะรับการถ่ายทอด 2. กระบวนการผลิตผ้าไหม แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ การปลูกหม่อน
การเลี้ยงไหม การทาเส้น ใย การมัดหมี่การย้อมหมี่ และการทอผ้าไหม ส่วนการพัฒนาผ้าไหมให้ เป็น
สินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีกระบวนการพัฒนา 5 ประการ คือ 1) การพัฒนาบุคคลด้าน
การเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการ กลุ่ม 2) การพัฒนาเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ในการผลิต 3) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และคุณภาพของเส้ น ไหม 4) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ มีคุณภาพ 5)
การพัฒนา การตลาดเพื่อส่งเสริมภูมิ ปัญญาพื้นบ้านในเชิงธุรกิจ 3. แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน พบว่า 1) ควรมีการ สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อส่งเสริม
กลุ่มทอผ้าไหมให้มีความยั่งยืนและควรมีการสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2) การจัดหลักสูตรการทอ
ผ้าให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อให้สถาบันที่เกี่ยวข้อง ช่วยสืบสานและสืบทอดเพื่อบรรจุเป็นหนึ่งใน
หลักสูตรการเรียนการสอน 3) ควรส่งเสริมการบันทึก ลวดลายผ้าไหม เพื่อเป็นหลักฐานและถ่ายทอด
ภูมิปัญญาอันล้าค่าของบรรพบุรุษ
ธีรพงษ์ วสัตดิลก (2546 : 88-94) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาตลาด ผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จังหวัดบุรีรัมย์สู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทอนิค พบว่า รูปแบบการพัฒนาต้องมีการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ต้องมีการวางแผนเพื่อพัฒนาผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมเกี่ยวกับ
คุณภาพของ เนื้อผ้าที่สม่าเสมอ ลวดลาย สีสัน รวมทั้งต้องมีการรับประกันคุณภาพด้วยด้านราคา
กาหนดราคาผ้า ไหมและผลิตภัณฑ์ไหม คือ คุณภาพของเส้นไหม ฝีมือ และความประณีตในการทอ
รวมทั้งต้องมีการ ลดราคาให้กับผู้ซื้อโดยเป็นราคาที่ต่ากว่าร้านค้าปกติด้านการ จาหน่าย ภาวะการค้า
ของตลาด ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศยังมีความต้องการอยู่มาก กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย คือตลาดต่างประเทศและตลาดกรุงเทพ ฯ และปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาธุรกิจผ้า
ไหมและ ผลิตภัณฑ์ไหม ด้านธุรกิจการผลิต ต้องมีการออกแบบการผลิตด้านลวดลาย และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งมีการวางแผนการผลิตด้านการพัฒนาลวดลาย สีที่ใช้ย้อมต้องเป็นสีผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติเส้น ไหมที่ใช้ทอผ้าต้องเป็นเส้นไหมจากการเลี้ยงไหมพื้นเมือง การผลิตสินค้าต้องเป็นไปอย่าง
มี ประสิทธิภาพ
ลออ ไชยโยธา (2551) ได้ศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมชุมชนตาบลโคกจาน อาเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า เป็นจารีตประเพณี วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสู่รุ่น
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ลูกหลาน สืบต่อไปการสืบทอดและพัฒนาการของการทอผ้าไหม โดยวิธีการสอนกันเองในชุมชน จาก
ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ สู่ลูกหลาน เป็นการเรียนรู้กันภายในชุมชน
สมโชค เฉตระการ (2552 : 191-192 ) ที่ได้ศึกษาแนวทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของ
การพัฒ นาอาชีพทอผ้ าไหมตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิ ตภัณฑ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ผลการวิ จั ย พบว่ า หลั ก ในการถ่ า ยทอดความรู้ แ ละประสบการณ์ โดยใช้ วิ ธี ก ารสอน
ภาคทฤษฎีด้วยการบอก อธิบายให้ท่องจา ให้ดูตัวอย่างของจริง และเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการปฏิบัติ
จริงที่กลุ่มอาชีพในชุมชนลักษณะดังกล่าวเป็นข้อกาหนดทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็น
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ส่วนการถ่ายทอดความรู้ในระดับกลุ่มอาชีพเป็นการ พัฒนา
ศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าในชุมชนที่ต้องคานึงถึงกลุ่มอาชีพ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการ เรียนรู้โดยมี
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กาหนด จึงสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพ ในชุมชนได้
สุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2560) ได้ศึกษา การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไทย : กรณีศึกษาผ้าทอลายโบราณ พบว่าประเด็นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอลายโบราณสู่เชิงพาณิชย์ จากการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นการสร้างคุณค่าทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ (ProductValue) พบว่า มี 5 แนวทาง คือ 1) ปรับลดจานวนลวดลายบนผืนผ้า จากเดิมให้
เหลือ 3 ลาย 5 ลาย และ 7 ลาย บนผ้าผืนเดียวกันเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วในการทอ 2) ปรับวิธี
การผลิตจากวัตถุดิบเดิม ด้วยผ้าทอที่ใช้ สี สังเคราะห์เป็นผ้าฝ้ายหรือไหมใช้ สี ธรรมชาติ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอดั้งเดิม 3) พัฒนาผ้าทอลายเดียวให้ เป็นลายใหม่ คือ ลายดอกผักแว่น และลาย
หอปราสาท เพื่อนามาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือลายภูผาไชย เป็นลวดลายที่พัฒนามาจากลายหอ
ปราสาท ลายดอกผักไซ่ ได้ พัฒนามาจากลายดอกผักแว่น 4) พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้ลายผ้าที่
ได้ พัฒนาจากลายโบราณเดิม มาทาเป็นหมอนอิงโซฟา ที่ใส่ไอแพท เป็นต้น คือ ลายภูผาไชย และลาย
ผักไซ่ 5) สร้างโลโก้ ให้ กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้จดจาได้ โดยการสร้างตราสัญลักษณ์
(โลโก้) ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่ได้
มาริสสา อินทรเกิด (2560). ได้ศึกษาการอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดง
ของชุมชนบ้านหัวสะพาน อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
วิธีป รากฏการณ์วิท ยา มุ่งศึกษาเกี่ย วกับการทอผ้ าไหมมั ดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนบ้านหั ว สะพาน
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าไหม
2) การอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าไหม มัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนบ้านหัวสะพาน ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้แก่ ผู้ทอผ้าไหมจานวน 5 คน ผู้นา กลุ่มสตรีทอผ้าไหม จานวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้านหัวสะพาน 1 คน ใช้
วิธีการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม ถอดเทปจาก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลงานวิจัยแบบพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาของการทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชน บ้านหัวสะพาน
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ใช้หลายวิธีร่วมกันทั้งการบอกเล่า การบันทึกลงในกระดาษลายเส้ นกราฟ การสาธิตและลงมือปฏิบัติ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน การอนุรักษ์และสืบสานของ ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนมี
ความสามารถในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ มีผู้ที่มีความรู้และฝีมือในการทอผ้าเพื่อสืบทอดรุ่นต่อรุ่น และ
ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมชุมชน ตาบลโคกจาน อาเภออุทุมพรพิสัย
จังหวัดศรีสะเกษ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาการทอผ้ามีอ งค์ความรู้ที่ความสาคัญยิ่ง ใน
การที่จะสืบสาน อนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นที่
มีคุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้และเสริมสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชนรวมถึงการพัฒนาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ท้องถิ่นและชาติไทย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาองค์ค วามรู้ การอนุรั กษ์ การส่ งเสริ มและการเพิ่ม คุณค่าการทอผ้ า ไหมหาง
กระรอกคู่ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการศึกษาเพื่อการได้มาขององค์
ความรู้ กระบวนการผลิ ต ลั ก ษณะลวดลาย ลั ก ษณะการใช้ สี รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวน
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ก ารทอผ้ า ไหมหางกระรอกคู่ตี น แดง และแนวทางการน าเอาองค์ ค วามรู้
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชน ผู้วิจัยได้มีวิธีการดาเนินการและขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สาคัญคือ
1. ปราชญ์ ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ในอาเภอ
นาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 กลุ่ม สาคัญคือ
1. ปราชญ์ ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ในอาเภอนาโพธิ์
และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้จากการสุ่มแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) จานวนไม่
น้อยกว่า 15 คน โดย 1) เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนาโพธิ์และพุทไธสงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่น้อย
กว่า 30 ปี 2) เป็นผู้รู้เรื่องราวการทอผ้า องค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลาย ลักษณะการใช้
สี รูปแบบผลิตภัณฑ์ 3) เป็นกลุ่มสมาชิกการทอผ้าไหมอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
4) เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการวิจัยในครั้งนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก)
2. ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้
จากการสุ่มแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) จานวนไม่น้อยกว่า 10 คน นี้ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก)
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3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่และมีมูลค่าเพิ่ม ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการในการหารูปแบบการส่งเสริมและการสร้างมูลค่าเพิ่มประกอบด้วย 2 กลุ่ม
สาคัญคือ
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ได้แก่ ปราชญ์ / ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นา
กลุ่มทอผ้า (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ในอาเภอนาโพธิ์
กลุ่มที่ 2 กลุม่ ส่วนราชการ ได้แก่ พัฒนาชุมชน / วัฒนธรรมอาเภอ / เทศบาล / องค์การ
บริหารส่วนตาบล และส่วนราชการอื่น ๆ ในอาเภอนาโพธิ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยจะประยุกต์ใช้การศึกษาภาคสนาม (field study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
บริบ ทของชุมชนในมิติทุนทางสั งคม / วัฒนธรรมของกลุ่มการทอผ้ าไหม อาเภอนาโพธิ์และอาเภอ
พุทไธสง ที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และกระบวนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การส่งเสริมและ
การเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยวิธีการดังนี้
1. การสารวจชุมชน (community survey) โดยใช้เครื่องมือสาคัญ คือ แผนที่เดินดิน ผัง
เครือญาติ เป็นต้น ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของชุมชนในมิติทุนทางสังคม / วัฒนธรรมของชาวนาโพธิ์
และพุทไธสง ที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของ
ชุมชนในมิติทุนทางสังคม/วัฒนธรรมของชุมชนชาวนาโพธิ์และพุทไธสง ที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง และกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหาง
กระรอกคู่ตีนแดง จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informant) ซึ่งได้แก่ ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม
ชาวนาโพธิ์และพุทไธสงปราชญ์ / ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น และข้อมูลบริบทของชุมชนในมิติทุนทาง
สังคม/วัฒนธรรมของนาโพธิ์ ที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้า ไหมจากปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้านผู้นาท้องถิ่น
(ทั้งที่เป็นผู้ทาทางการและผู้นาทางธรรมชาติ)
2.1 การสร้างความคุ้นเคย ด้วยการที่ผู้วิจัยมีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัด บุรีรัมย์และเป็น
ครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ จึงได้รู้ถึงศักยภาพการทอผ้าไหมของหมู่บ้านต่างๆ และที่ตั้งของกลุ่ม
ทอผ้าต่างๆ และรู้จักกับผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมอย่างดีและได้ทาความคุ้นเคยกลุ่มทอผ้ากลุ่ม
ต่าง ในพื้นที่ เมื่อผู้วิจัยเดินทางไปพบได้แนะนาตัวเองกับปราชญ์ / ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น และผู้ทรง
ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ไหม แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์ของการการวิจัย พร้อมกับขออนุญาตชม
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการทอผ้าไหม และได้ดาเนินการลักษณะนี้กับผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการทอผ้า ไหม
คนอื่น ๆ ที่ได้รับการแนะนาให้เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จากนั้นได้นัดหมายการสัมภาษณ์
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ก่อนการสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่งทาให้คุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้น และการศึกษาในพื้นที่แต่ละครั้ง
จะแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญาถึงแม้จะสัมภาษณ์ไปแล้ว
เพื่อพูดคุยและเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วย
2.2. การเริ่มการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้แนะนาตัวเองอีกครั้งเพื่อทวนความจากับปราชญ์ /ผู้รู้
ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญา ที่เคยแนะนาตัวเองไปแล้วในครั้งแรกเมื่อไร ที่ไหน จากนั้นได้
ดาเนินการสัมภาษณ์พร้อมกับขออนุญาตบันทึกเสียงและถ่ายภาพประกอบเก็บรายละเอียดให้ได้ม าก
ที่สุดและไว้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง มีปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิปัญญาบางคน
ตื่นเต้นกับการบันทึกเสียง ผู้วิจัยได้แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลทั้งหมดจะใช้เพื่อประโยชน์ทางการวิจัยเท่านั้น
และเนื่องจากการจดบันทึกของผู้วิจัยอาจจะทาให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
2.3 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ทาความเข้าใจกับประเด็นการสัมภาษณ์มาก่อนอย่างชัดเจน
จึงทาให้การสัมภาษณ์เป็นไปในลักษณะการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ขณะดาเนินการสัมภาษณ์ได้จด
บันทึกใจความสาคัญในแต่ละประเด็นไว้ และผู้วิจัยได้ทบทวนข้อมูลสาคัญเพื่อเป็นการตรวจสอบกับผู้ให้
ข้อมูลอีกครั้งเมื่อจบแต่ละประเด็น (collective summarization) เมื่อแน่ใจว่า ได้ข้อมูลชัดเจนและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ในแต่ละประเด็นแล้วจึงยุติประเด็นนั้น แล้วดาเนินการสัมภาษณ์ในประเด็นอื่นต่อไป
จนครบถ้วนทุกประเด็นตามกรอบการสัมภาษณ์ที่กาหนดไว้
2.4 การจบการสัมภาษณ์ เมื่อได้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประเด็นแล้วผู้วิจัยได้
กล่าวขอบคุณ และขอชมผลงานการทอผ้าไหม พร้อมกับขออนุญาตถ่ายภาพเพื่ อประกอบการวิจัยใน
ครั้งนี้ ก่อนลากลับได้กล่าวขอบคุณอีกครั้งประกอบกับการพูดเปิดกว้าง ๆ ไว้เพื่อขอกลับมาอีกครั้งเมื่อมี
ปัญหาเรื่องข้อมูลและเยี่ยมเยียนต่อไป
3. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation) ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลใช้เก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของชุมชนในมิติทุนทางสังคม / วัฒนธรรมของชาวนาโพธิ์และพุทไธสง
ที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ า
ไหม ตลอดจนข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าไหม เช่น การประกวดผ้าไหม ผลงานของผู้ทรงภูมิปัญญาและ
การเข้าร่วมงานหรือการออกร้านจาหน่ายและกลุ่มทอผ้าเป็นต้น
3.1 กิจกรรมของชุมชนที่แสดงออกถึงทุนทางสังคม/วัฒนธรรมของบ้านนาโพธิ์ ที่ส่งผล
ถึงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม กิจกรรมการทอผ้ามัดหมี่และที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้มีการบันทึกสิ่งที่พบเห็น
ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวข้องกับผู้ทรงภูมิปัญญาและได้เก็บข้อมูลโดยการสังเกตนับตั้งแต่การสร้าง
ความคุ้นเคย จนกระทั่งการสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ
ที่ผู้ทรงภูมิปัญญาเข้าร่วม เช่น กิจกรรมประจาวันได้สังเกตผู้ทรงภูมิปัญญาทากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
การมัดหมี่ การย้อมสี การทอผ้าไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมัดหมี่ การจาหน่ายผ้าไหม เป็นต้น
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3.2 การปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน เช่น การพูดคุยและการช่วย
เหลือกันของคนในครอบครัว การช่วยเหลือให้คาปรึกษาในการมัดหมี่ ให้หยิบยืมลายหมี่ ซึ่งสะท้อน
ความเอื้อเฟื้อต่อกัน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้ามัดหมี่ระหว่างกัน เป็นต้น ส่วนผลงาน
บางคนสามารถพบเห็นผลงานขณะทอ และเห็นจากทาเนียบผู้ได้รับรางวัลที่กลุ่มทอผ้ ามัดไหมชาวนา
โพธิ์และพุทไธสง เป็นต้น
3.3 การเรียนรู้และสืบทอดการทอผ้าไหม ผู้วิจัยจะสังเกตการเรียนรู้และสืบทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมของชาวนาโพธิ์และพุทไธสง
4. การประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของ
ชุมชนในมิติทุนทางสังคม / วัฒนธรรมของชาวนาโพธิ์และพุทไธสง และกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและ
สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมชาวนาโพธิ์และพุทไธสง จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informant) ที่เป็น
ปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น
5. การศึกษาจากเอกสาร (documentary research) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง กับกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา ทั้งเอกสารที่เป็นทางการ คือ รายงานผลการ
ดาเนินงาน เอกสารเผยแพร่ สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ และข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปของชาวนาโพธิ์
และพุทไธสง และเอกสารที่ไม่เป็นทางการต่าง ๆ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ใช้กรอบแนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกในประเด็นเกี่ยว
กับบริบทของชุมชนในมิติทุนทางสังคม/วัฒนธรรมของ ชาวนาโพธิ์และพุทไธสง ส่งผลถึงภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมและกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญา การทอผ้าไหม ของผู้ทรงภูมิปัญญา
ชาวนาโพธิ์และพุทไธสง ตลอดจนบริบทของชุมชน โดยผู้วิจัยใช้วิธีจดบันทึกเนื้อหาที่สาคัญๆ ไว้เป็น
แนวทาง ขณะเดียวกันก็ขออนุญาตบันทึกเสียงไว้ ด้วย เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ในแต่ละประเด็นได้มีการ
ทบทวนและสรุปผลการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ทรง ภูมิปัญญาได้ยืนยันความชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลทุกครั้ง (collective summarization) นอกจากนั้นจะได้ใช้แบบบันทึกการสังเกต
เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม และ ผลงานของผู้ทรงภูมิปัญญา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบบันทึกปลายเปิด
คือ สามารถบันทึกรายละเอียด ของข้อมูล โดยได้กาหนดหัวข้อครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยเช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ ดังนี้
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กรอบแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก/การประชุมกลุ่ม
บริ บ ทของชุ ม ชนในมิ ติ ทุ น ทางสั ง คมของนาโพธิ์ แ ละพุ ท ไธสง ที่ ส่ ง ผลถึ ง ภู มิ ปั ญ ญา
กระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
คาถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้ น เพราะผู้ให้ข้อมูลเป็น
ชาวบ้าน ในการถามจริงๆ อาจจะเปลี่ยนไปตามภูมิหลังหรือประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์บางครั้ง
คาถามอาจไม่เป็นทางการแต่จะเป็นในรูปแบบของการพูดคุย และอธิบายให้ง่ายจนผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจ
ได้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ผู้วิจัยกาหนดแนวคาถามใน
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดังนี้
หมวดที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น
1.1 ให้บอกชื่อ อายุ ที่อยู่ การศึกษา และสถานะทางสังคม เป็นต้น
1.2 ให้เล่าประวัติชีวิต ปู-่ ย่า ตา-ยาย พ่อ-แม่ พี่น้องและตัวเอง
หมวดที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับบริบทของชุมชนในมิติทุนทางสังคมของชาวนาโพธิ์และ
พุทไธสง ที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม โดยให้ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าถึงลักษณะของหมู่บ้านในอดีต
จนถึงปัจจุบันเท่าที่จาได้ หรือ เคยได้ยินได้ฟังจากบรรพบุรุษ เช่น ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ เป็นต้น โดย
2.1 ให้เล่าถึงบริบทของชุมชนที่เป็นฐานเศรษฐกิจของชุมชนของอาเภอนาโพธิ์
และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นคาถามตามกรอบการวิจัย ดังนี้
1) ทรัพยากรบุคคล
2) ทรัพยากรธรรมชาติ
3) ศักยภาพและเทคโนโลยีจากภายนอก
4) ภูมิปัญญาชาวบ้าน
5) สุขภาวะชุมชน
6) ปัจจัยและข้อจากัดอื่นๆ
2.2 ทุนทางวัฒนธรรมชาวนาโพธิ์และพุทไธสง ซึง่ ประกอบด้วยประเด็นคาถาม
ตามกรอบการวิจัย ดังนี้
1) วัฒนธรรมการเรียนรู้
2) วัฒนธรรมการทางาน
3) วัฒนธรรมการผลิต/บริโภค
4) จิตสานึกของคน/ท้องถิ่น/สาธารณะ
5) จริยธรรม/ธรรมาภิบาล
6) วิถีวัฒนธรรมเชิงรูปธรรม
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กรอบแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก/การประชุมกลุ่ม
บริบทองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การส่งเสริม การเพิ่มคุณค่าการทอผ้า
ไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
คาถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น เพราะผู้ให้ข้อมูลเป็น
ชาวบ้านในการถามจริงๆ อาจจะเปลี่ยนไปตามภูมิหลังหรือประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์บางครั้ง
คาถามอาจไม่เป็นทางการแต่จะเป็นในรูปแบบของการพูดคุย และอธิบายให้ง่ายจนผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจ
ได้การสั มภาษณ์แบบเจาะลึกจึ งต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ผู้วิจัยกาหนดแนวคาถามใน
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดังนี้
หมวดที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น
- ให้บอกชื่อ อายุ ที่อยู่ การศึกษา และสถานะทางสังคม เป็นต้น
- ให้เล่าประวัติชีวิต ปู-่ ย่า ตา-ยาย พ่อ-แม่ พี่น้องและตัวเอง
หมวดที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ พัฒนาและ
สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่ าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดงของผู้
ทรงภูมิปัญญาอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง
- ให้เล่าถึงการเรียนรู้และสืบทอดการทอผ้าไหมเป็นจากอดีตมาถึงทุกวันนี้ ใคร
เป็นคนสอน มีคนในครอบครัว เช่น แม่ ย่า ยายทอผ้าเป็นหรือไม่
- ให้เล่าว่าการทอผ้าไหมเพื่อไว้ใช้เอง หรือขาย
- ให้เล่าถึงช่วงเวลาที่นิยมทอผ้าไหม
- ให้เล่าว่าเมื่อเรียนรู้การทอผ้าไหมได้แล้ว ได้มีการพัฒนาการทอผ้าไหม
อย่างไรบ้าง เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ ลวดลาย การย้อม สี เป็นต้น หรือการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยการ
ฝึกอบรมจากองค์กร หรือผ่านหน่วยงานของภาครัฐ หรือการศึกษาดูงานบ้างหรือไม่ ที่ ใดบ้าง
- ให้เล่าว่าการสืบทอดการทอผ้าไหม ได้ถ่ายทอดการทอผ้าด้วยวิธีใด ให้ใคร
บ้าง
หมวดที่ 3 ผลที่เกิดขึ้นจากการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
- ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มผู้ทอผ้าไหมหรือไม่ เล่าความเป็นมาของกลุ่ม
นอกจากนี้มกี ลุ่มอาชีพอื่นๆ หรือไม่ ถ้ามีก็ให้เล่าถึงกลุ่มอาชีพอื่นด้วย
- การได้รับรางวัลเกี่ยวกับผ้า ให้บอกรางวัลประเภทใด ได้รับเมื่อใด รางวัลที่
ได้รับทาให้ชีวิตเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร
- ให้เล่าปัญหาการทอผ้าไหมของชาวนาโพธิ์และพุทธสง และแนวทางแก้ไขที่
อยากจะให้เกิดขึ้นกับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
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การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่า
กรอบแนวทางการส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
(ในบริบทกลุ่มผ้าไหมนาโพธิ์)
บริบทของชุมชนในมิติทุนทางสังคมของนาโพธิ์ การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่า
การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
แนวทางการนาผลิตภัณฑ์ การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แก่ชุมชนการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตงานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การส่งเสริม และการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหม ได้แก่ วิธีการส่งเสริมและแนวทาง
การสร้างคุณค่าและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีมูลค่าเพิ่ม ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางการ ในการหารูปแบบการส่งเสริมและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบด้วย
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สาคัญคือ
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ได้แก่ ปราชญ์ / ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น
ผู้นากลุ่มทอผ้า (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ในอาเภอนาโพธิ์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มส่วนราชการ ได้แก่ พัฒนาชุมชน/ วัฒนธรรมอาเภอ /เทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตาบล และส่วนราชการอื่น ๆ ในอาเภอนาโพธิ์
วิธีการดาเนินการส่งเสริมและรูปแบบการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมตีนแดง ผู้วิจัยได้
แบ่งขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
ขั้นตอน 1 การสนทนากลุ่ม (Focus group) ใช้ประเด็นการสนทนากลุ่ม โดยการ
สนทนาในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางการการส่งเสริมและรูปแบบการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมตีนแดง
นาเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาร่วมกันวิเคราะห์ ซึ่งบุคคลที่ร่วมสนทนากลุ่ม
ดังนี้ ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ได้แก่ ปราชญ์ / ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น ผู้นากลุ่มทอผ้า (ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ในอาเภอนาโพธิ์ จานวน 10 คน และกลุ่มส่วนราชการ ได้แก่ พัฒนา
ชุมชน วัฒนธรรมอาเภอ /เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล และส่วนราชการอื่น ๆ ในอาเภอนาโพธิ์
จานวน 10 คน และกาหนดประเด็นการสนทนากลุ่มเป็น 3 หัวข้อ คือ
1. แนวทางส่งเสริมและรูปแบบการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
2. วิธีการส่งเสริมและรูปแบบการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมตีนแดง
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มที่ได้
ขั้นตอน 2 จัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ได้ 1) แนวทางส่งเสริมและรูปแบบการเพิ่มคุณค่า
การทอผ้าไหมตีนแดง 2) วิธีการส่งเสริมและรูปแบบการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมตีนแดง 3) ผลิตภัณฑ์
ที่ได้ ซึ่งบุคคลที่ร่วมอบรมสัมมนา ดังนี้ ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ได้แก่ ปราชญ์ / ผู้รู้ชาวบ้าน
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ผู้นาท้องถิ่น ผู้นากลุ่มทอผ้า (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ในอาเภอนาโพธิ์ จานวน 10 คน
และบุคลากรส่วนราชการ ได้แก่ พัฒนาชุมชน/วัฒนธรรมอาเภอ /เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล /
ผู้บริหารโรงเรียน และส่วนราชการอื่น ๆ ในอาเภอนาโพธิ์ จานวน 10 คน โดยมีประเด็นในการสัมมนา
ดังนี้
1. รูปแบบ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในทางบวกเกี่ยวกับเรื่องความประณีต ละเอียดอ่อน
ลวดลายสวยงาม สะท้อนศิลปวัฒนธรรม แสดงภูมิปัญญาชาวบ้าน การผสมผสานสีที่เหมาะสม แต่เรื่อง
ความหลากหลายและความทันสมัย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย
2. ด้านคุณภาพ เรื่องความทนทานในการใช้ ความสะดวกในการใช้ สีคงทน สีไม่ตก
ผู้บริโภคส่วนหนึ่งยังไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะข้าราชการมีความเห็นในเชิงลบมากกว่ากลุ่มเอกชน
3. ด้านการตลาด ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยากให้มีสถานที่จาหน่ายเพิ่มขึ้น สามารถหาซื้อได้
ง่าย เรื่องราคากลุ่มเอกชนเห็นว่าผ้าไทยมีราคาสูงมากกว่าความคิดเห็นของข้าราชการ
4. ด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ : เรื่องการส่ งเสริมพัฒ นาผ้าไทยให้ ส่งออก
ต่างประเทศมากขึ้น การส่งเสริมการใช้ผ้าไทยสามารถอนุรักษ์ศิลปะผ้าไทยได้ การส่งเสริมด้านการผลิต
และการใช้มากขึ้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดว่าดีแล้ว แต่อยากให้มีการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย และ
การจัดนิทรรศการ/จาหน่ายมากขึ้น
ในสภาวะตลาดการแข่งขันของผ้าไหมมีแนวโน้มของการแข่งขันที่สูงขึ้นและตลาดของผ้า
ไหมอยู่ในอัตราเติบโตสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการสนับสนุนของภาครัฐบาลในการให้ข้าราชการมีการแต่ง
ชุดที่ทาจากผ้าไทย ทาให้ตลาดมีอุปสงค์เพิ่มขึ้น และยังมีการสนับสนุน “โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่ง
ตาบล” จากภาครัฐ ทาให้ชาบ้านได้มีรายได้เพิ่ม และพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ใหม่ของผ้าได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
คู่แข่งทางตรง ผ้าไหมทอมือจากกลุ่มต่าง ๆ คู่แข่งทางอ้อม ได้แก่ ผ้าไหมทุกชนิดที่ทอด้ว ยเครื่องจักร
และผ้าใย สังเคราะห์ทุกชนิด เช่น ผ้าไนล่อน ผ้าลินิน ผ้าชีฟอง เป็นต้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มผ้าไหมผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product)
เป็นประโยชน์พนื้ ฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือบ้านนาโพธิ์ มีสีสันสวยงาม สร้างภาพพจน์ให้
ผู้สวมใส่ดูดี มีรสนิยม
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible Product)
1. ผ้าไหมคุณภาพ (Quality) เนื่องจากผ้าไหมที่บ้านอ่างเตยเป็นผ้าทอด้วยมือ ทาให้ผ้ามี
เนื้อแน่นพอเหมาะ เก็บรักษาไว้ได้นาน
2. รูปร่างลักษณะ (Feature) มีขนาด 2 หลา / 4 หลา เน้นผ้าสีเด่นเป็นหลักและยัง
สามารถทอได้อีกหลายหลากสีตามความต้องการของผู้บริโภค
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3. รูปแบบ (Style) เน้นผ้าลายหางกระรอกคู่ตีนแดง ลายอัลปรม ลายโฮล ลายลูกแก้ว
กระเนียวลายริ้วเป็นทางยาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเพื่อมาเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นเมือง (ซึ่งมาจาก
ประวัติดั้งเดิมของผ้าไหมบุรีรัมย์) โดยจะออกแบบเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ จะออกแบบเฉพาะบริเวณ
ชายผ้า และจะออกแบบเป็นลายผ้าทั้งผืน
4. การบรรจุหีบห่อ (Packaging) เป็นกล่องกระดาษรีไซเคิล มีหูหิ้วในตัว เจาะตรงกลาง
ด้านหน้ากล่องติดพลาสติกใส เพื่อให้เห็นผืนผ้า มีการพิมพ์โลโก้ สโลแกนด้านหลังกล่องที่อยู่ผู้ผลิต
โทรศัพท์ติดต่อและข้อเสนอแนะในการดูแลรักษาผ้าด้านหลังกล่อง
5. ตราสินค้า (Brand name) เป็นตราสินค้าลักษณะเดียวกันกับผ้าฝ้าย
สโลแกน (slogan) “ ผ้าไหมแท้ทอมือ สวย เรียบหรู ดูดี มีราคา”
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expect Product)
เป็นคุณสมบัติที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับจากการบริโภค คือได้มีความพึงพอใจกับลวดลาย
ผ้า ได้ Packaging ที่สวยงามดูดี ตามสโลแกน “ ผ้าไหมแท้ทอมือ สวย เรียบหรู ดูดี มีราคา”
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ (Potential Product)
การพัฒนาลักษณะใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง เพื่อสนองตอบตาม
ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะพัฒนาเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ
1. เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเราจะพัฒนาการออกแบบลายผ้า เป็นลายผ้าที่มีความ
ร่วมสมัย เหมาะสม มีเอกลักษณ์ แบรนด์สินค้าที่มีมาตรฐาน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจาก
ส่ว นราชการและหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อง รวมทั้งการนาผลิ ตภัณฑ์มาแปรรูปเป็นสิ นค้าอื่น ๆ ที่ส ร้ าง
มูลค่าเพิ่มได้เช่น เนคไทด์ กระเป๋า ผ้ าคลุมไหล่ หมวก รวมถึงการตัดเย็บเป็นชุดสาเร็จต่าง ๆ พร้อม
จาหน่าย
2. ด้าน Packaging เราจะออกแบบเป็นกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหูหิ้ว บริเวณตรง
กลางกล่ องด้านหน้ ามีพลาสติกใส เพื่อให้ เห็ นเนื้อผ้ าและลายผ้า ส่ วนด้านล่างจะมีตัว หนังสือแสดง
ลักษณะ บุคลิกของคนตามลายราศีของผ้า และส่วนด้านหลังของกล่องจะมีวิธีดูแลรักษา และข้อควร
ระวังของผ้าไหมอีกด้วย
Packaging หรือ บรรจุภัณฑ์นั้น คือสิ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้ แต่
ผู้ประกอบการนั้นมองว่าการพัฒนาหรือทา Packaging ที่ดีนั้นเป็นการเพิ่มต้นทุนและผลักภาระให้กับ
ผู้บริโภค สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการอาจคิดไม่ถึง นั่นก็คือ Packaging สามารถทาการตลาดแทนเราได้
สื่อสารแทนเราได้ และมีประโยชน์อีกมากมาย เพราะบรรจุภัณฑ์คือการใช้แนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
ออกแบบวัสดุที่นามาใช้บรรจุสินค้าให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่เราผลิตขึ้นมา สะดวกต่อการเก็บ
รักษาและขนส่ง
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.
1. ปกป้องและป้องกัน (Protect) สินค้าภายในบรรจุภัณฑ์เราจาเป็นต้องมีแพคเกจจิ้งที่ดี
สามารถปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดความชารุด เสียหาย และทาให้สินค้าภายในคงสภาพเดิมมาก
ที่สุด เสียหายน้อยที่สุด
.
2. สื่อสารและให้ข้อมูล (Inform) ข้อมูลที่ชัดเจน เด่นชัด จะช่วยให้เป็นหนึ่งในช่องทาง
การตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้น เช่น ชื่อสินค้า ผลิตจากที่ใด ส่วนประกอบ วันหมดอายุ ข้อมูลทางด้าน
โภชนาการ เป็นต้น
3. ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) สินค้าชนิดใหม่นั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการที่
จะทาให้สินค้าโดดเด่นและหยิบจับสินค้าของเรานั้น แพคเกจจิ้งนั้นมีอิทธิพลอย่างมหาศาล เพราะถ้า
แพคเกจจิ้งสวยงาม ก็อาจเป็นแรงดึงดูดใจให้ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น วัสดุ รูปร่าง ขนาด และที่สาคัญต้องดี
และมีคุณภาพเพื่อเกิดการใช้ซ้าและบอกต่อ
.
4. เพิ่มกาไร (Profit) และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) นอกจากการทาหน้าที่ปกป้อง
สินค้าให้คงอยู่สภาพเดิมจากโรงงานแล้ว อีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราได้ บางครั้ง
การสร้างเอกลักาณ์ให้กับสินค้า แพคเกจจิ้งสวยก็อาจทาให้ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าข้างในนั้นเป็นสินค้าอะไร
แต่ซื้อเพราะแพคเกจจิ้ง และสามารถนาไปเป็นของฝากได้ สิ่งนี้ทาให้เห็นว่าแพคเกจจิ้งก็ช่วยเพิ่มกาไรให้
เราได้เช่นกัน
.
5.โปรโมชั่น (Promotion)
.
ข้อนี้เป็นข้อดีของการตลาด เพราะแพคเกจจิ้ งสวยสามารถถูกสร้างขึ้นตามเทศกาลหรือวัน
ส าคัญได้ เช่น วัน ปี ใหม่ วัน สงกรานต์ โดยอาจจัดเป็นรวมสิ นค้าหลายๆ ชนิดเข้าด้ว ยกันและสร้า ง
แพคเกจจิ้งขึ้นเพือ่ ให้ดึงดูดใจ มอบส่วนลดและสร้างยอดขายให้สูงขึ้นในแต่ละเทศกาล

ภาพประกอบที่ 3.1 : ตัวอย่างการออกแบบการบรรจุผลิตภัณฑ์ (Packaging)
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3. การตรวจสอบข้อมูล
เพื่อให้มั่นใจว่าในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบ
สามเส้า (triangulation) (Denzin, 1970) ซึ่งสุภางค์ จันทวานิช (2531, หน้า 128) ได้ เสนอไว้ โดย
อาศัยวิธีการดังนี้
3.1 ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) โดยการสอบแหล่งของข้อมูล
แหล่งที่มาที่ใช้พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา สถานที่ และบุคคล ที่ต่างกัน ต้องได้ข้อมูลที่
ตรงกัน โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามหลายครั้งในเวลาที่ต่างกัน
3.2 ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) ที่ใช้
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีในเรื่องเดียวกันด้วยวิธีการต่างกัน อันได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์
เจาะลึก การศึกษาเอกสาร นอกจากนี้ยังตรวจสอบข้อมูลแบบสรุปสะสม(collective summarization)
โดยเมื่อ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญาหรือให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ข้อมูลจบในแต่ละประเด็นแล้ว ผู้วิจัย
ได้ทบทวนประเด็นโดยการถามย้อนกลับอีกรอบเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องแม่นตรงของ
ข้อมูลระหว่างผู้ให้ข้อมูลและผู้วิจัยอีกครั้งหนึ่ง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้จาแนกประเด็นการสัมภาษณ์อย่างเป็น ระบบ
และได้จดประเด็นสาคัญๆ เป็นแนวทางในการตรวจสอบเมื่อจบประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อความสะดวก
ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้ดาเนินการไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วนาเสนอเชิงพรรณนา
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content Analysis) การวิเคราะห์เนื้อหาแบบสร้าง
ข้อสรุป โดยการจาแนกชนิดข้อมูล (typological analysis) ตามวัตถุประสงค์และกรอบการวิจัย โดย
จาแนกเป็นบริบทของชุมชนในมิติทุนทางสังคม/วัฒนธรรมของชาวนาโพธิ์และพุทไธสง ที่ส่งผลต่อองค์
ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการอนุรักษ์ พัฒนา
และ สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่า ของผู้ทรงภูมิปัญญาอาเภอนาโพธิ์
และอาเภอพุทไธสงโดย จาแนกวิเคราะห์ข้อมูลชนิดง่าย ๆ ก่อน แยกวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น
แล้วพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูล อธิบายถึงความสัมพันธ์และสาเหตุของปรากฏการณ์แ ละแยกแยะ
ข้อมูล ตามกรอบของการวิจัยเป็นหลัก ดังนี้
4.1 ข้อมูล เกี่ย วกับ บริบทของชุมชนในมิติทุนทางสั งคม/วัฒ นธรรมของชาวอาเภอ
นาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลให้ภูมิปัญญา
การทอผ้าไหมดารงอยู่ถึงปัจจุบัน ได้แก่
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4.1.1 ฐานเศรษฐกิจของ ซึง่ อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรบุคคล 2) ทรัพยากรธรรมชาติ 3) ศักยภาพและเทคโนโลยีจากภายนอก
4) ภูมิปัญญาชาวบ้าน 5) สุขภาวะชุมชน และ 6) ปัจจัยและข้อจากัดอื่นๆ
4.1.2 ทุนทางวัฒนธรรมชาวอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมการเรียนรู้ 2) วัฒนธรรมการทางาน 3) วัฒนธรรมการผลิต/บริโภค
4) จิตสานึกของคน/ท้องถิ่น/สาธารณะ 5) จริยธรรม/ธรรมาภิบาล และ 6) วิถีวัฒนธรรมเชิงรูปธรรม
4.2 กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ มูลเหตุจูงใจให้เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ผู้สอนการทอผ้า
เนื้อหาที่เรียนรู้
4.3 การพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ วิธีการพัฒนา ผลของการพัฒนา รางวัลที่
ได้รับเกี่ยวกับผ้าไหม
4.4 การสืบทอด ได้แก่ มูลเหตุจูงใจให้สืบทอด วิธีการสืบทอด ผู้รับการสืบทอด
เนื้อหาที่สืบทอด
4.5 การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง ได้ผ้าไหมหาง
กระรอกคู่ตีนแดงที่มี คุณสมบัติที่ลูกค้าคาดหวังว่า จะได้รับจากการบริโภค คือได้ มีความพึงพอใจกับ
ลวดลายผ้า ได้ Packaging ที่สวยงามดูดี ตามสโลแกน “ผ้าไหมแท้ทอมือ สวย เรียบหรู ดูดี มีราคา”
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการวิจัย
การศึก ษาองค์ค วามรู้ การอนุ รัก ษ์ การส่ ง เสริ ม และการเพิ่ ม คุณ ค่ าการทอผ้ า ไหมหาง
กระรอกคู่ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการศึกษาเพื่อการได้มาของ
องค์ ความรู้ กระบวนการผลิ ต ลั ก ษณะลวดลาย ลั ก ษณะการใช้สี รูป แบบผลิ ต ภัณฑ์ และกระบวน
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ก ารทอผ้ า ไหมหางกระรอกคู่ตี น แดง และแนวทางการน าเอาองค์ ค วามรู้
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการดาเนินวิจัยเป็นขั้นตอนดังนี้
1. องค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลายผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
2. กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
4. การเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง

องค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลายผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
จังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งทุกปีและมีการจัดทาเสื้อเพื่อใช้ในงาน
ดังกล่าวทุกปีเช่นกัน โดยเสื้อที่จัดทาขึ้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปี ไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ส่งผล
ต่อกลุ่มผู้ผ ลิต ผู้ประกอบการ ในการสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดความต่อเนื่อง โดยปัจจุบันจังหวัด
บุรีรัมย์มีผ้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังได้ถูกใช้เป็นผ้าเอกลักษณ์ประจาจังหวัดอยู่
สองประเภท ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนแดงและผ้าหางกระรอกคู่ ดังนั้นเพื่อให้จังหวัดบุรีรัมย์มีผ้าที่แสดงถึง
เอกลักษณ์และมีความเป็นหนึ่งเดียว (Unique) รวมทั้งสามารถสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัดไว้
จึงได้ดาเนินโครงการพัฒนาผ้าลายเอกลักษณ์จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นเพื่อสร้างสรรค์ผ้าเอกลักษณ์ ของจังหวัด
ขึ้น โดยชื่อว่า ผ้าลายหางกระรอกคู่ตีนแดง โดยเกิดจากการผสมผสานระหว่าง อัตลักษณ์ของทั้ง ผ้าซิ่น
ตีนแดงและผ้าหางกระรอกคู่ ให้เกิดความสวยงามเหมาะสม แก่การเป็นผ้าเอกลักษณ์ประจาจังหวัด
สามารถใช้ได้ในงานประเพณีและงานสาคัญต่าง ๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยตามนโยบาย
ของรัฐบาล
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมหางกระรอก ลวดลายของผ้ าทอที่มีลักษณะเนื้อผ้าที่มีความเหลือบสี เห็นเป็น
ลายเส้นเล็ก ๆ ในตัว ซึ่งมองดูแล้ว มีริ้วลายเล็ก ๆ ที่เกิดจากไหมควบสี ต่าง ๆ สวยงามแลดูนุ่มฟูราวกับ
ขนหางกระรอก ที่สลับกับการทอไหมสีพื้น ตัดกับแถบสีแดงซึ่งเป็นจุดเด่นของผ้าซิ่นตีนแดง และเนื้อผ้า
มีความมันวาวยิ่งกว่าผ้าชนิดอื่น เหมาะสาหรับตัดเป็นเสื้อผ้าสาหรับทั้งบุรุษและสตรี ปัจจุบันมีการ
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ประยุกต์สีสันและลวดลายจากเดิมมาก เช่น สีเหลือง ชมพู เขียว ฟ้า โทนสีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โทนสีหินทรายที่ก่อสร้างปราสาทพนมรุ้ง ผ้ าลายเอกลักษณ์หางกระรอกคู่ตีนแดง
(สีพื้นสีเขียว)
.

ภาพประกอบ 4.1 ลักษณะของผ้าหางกระรอกคู่ตีนแดง
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.

ภาพประกอบ 4.2 ลักษณะของผ้าไหมหางกระรอกโบราณและหางกระรอกคู่
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
กระบวนการผลิต
การศึกษาองค์ความรู้กระบวนการผลิตผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง จากการสัมภาษณ์ผู้
ทอผ้าหลายท่านพบว่า ผู้ผลิตผ้าไหมได้รับความรู้ด้านการผลิตผ้าไหมจากการถ่ายทอดจากภูมิปัญญา
จากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน แม่ พ่อ ญาติพี่น้อง เมื่อว่างจากงานพ่อแม่จะสอนลูกหลานให้รู้จักทอผ้าไว้ใช้
เอง จากการพูด คุยกับนางทองดี อุ้มไธสง ได้เล่าว่า สมัยปู่ย่าตายาย การทอผ้าเป็นหน้าที่สาคัญของ
ผู้หญิง ตามธรรมเนียมโบราณลูกสาวที่ถึงวัยจะมีคู่ครอง ญาติผู้ใหญ่มักจะมองหาคู่ไว้ให้ โดยถ้าหญิงสาว
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นอกจากกริยามารยาทงดงาม ขยันขันแข็งแล้ว ที่สาคัญจะต้องทอผ้าเป็นถึงจะออกเรือนได้ ถ้าบ้านไหน
มีลูกสาวจึงต้องสอนทอผ้าให้เป็น แต่ถ้าผู้หญิงคนไหนทอผ้าไม่เป็นทางญาติฝ่ายชายก็ไม่เลือกมาเป็น
สะใภ้ ดังนั้นทาให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องเรี ยนรู้และฝึกหัดการทอผ้าให้เป็น (ทองดี อุ้มไธสง : 2560 :
สัมภาษณ์) หลังจากนั้นเมื่อลูกหลานทอผ้าเป็นแล้วก็จะสอนในกระบวนการขั้นตอนอื่น ๆ ในขั้นตอนการ
ผลิต เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การเตรียมเส้นไหมรวมทั้งการฝึกมัดลายต่าง ๆ
การทอผ้าในอดีต
การทอผ้าไหมในสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นการทอเพื่อใช้สอยในชีวิตประจาวัน เช่น ใช้ในงาน
พิธี งานประเพณี ตลอดจนงานบุญต่าง ๆ ตามเทศกาล หรือจะทอเพื่อเก็บสะสมเป็นมรดกตกทอดให้
ลูกหลาน ในงานพิธีต่าง ๆ ของชาวบ้าน เช่น งานแต่งงานในภาคอีสาน ของในงานแต่งจะต้องมีผ้าไหม
โดยฝ่ ายเจ้ าสาวจะต้องมีผ้ าไหม ที่ช าวบ้านเรียกว่า “เครื่องสมมา” ส าหรับรับไหว้ญาติผู้ใหญ่ฝ่ าย
เจ้าบ่าว ซึ่งผ้าไหมถือว่ามีคุณค่าสมศักดิ์ศรีให้แก่ญาติฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นการแสดงความตอบแทนและเพื่อ
แสดงความขอบคุณ ในการทอผ้าในอดีตส่วนใหญ่นิยมทอผ้าหลังจากการทานาทาไร่เสร็จแล้ว หรื อใน
ยามว่างและเป็นการทอเพื่อใช้เอง
การเตรียมเส้นไหมและการทอผ้าไหม
ในอดีตการทอผ้าไหมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องใช้สอยในครัวเรือนกรรมวิธีในการทอ
ผ้าไหม กระบวนการผลิตเริ่มต้นตั้งแต่การปลูก หม่อนเลี้ยงไหม จนกระทั่งถึงการ ทอผ้าไหมเป็นผืนผ้า
ใช้กันเอง มีกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมดังนี้
1. การปลูกหม่อน หม่อนที่ใช้ในการเลี้ยงตัวไหมส่วนใหญ่นิยมปลูกอยู่ในบริเวณบ้านหรือ
สวนหลังบ้าน

ภาพประกอบ 4.3 การปลูกหม่อน
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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2. การเลี้ยงไหม ซึ่งมีขั้นตอนในการเลี้ยงที่ละเอียดอ่อน ผู้เลี่ยงต้องมีความอดทนและดูแล
อย่างใกล้ชิด พันธ์ไหมที่เลี่ยงนิยมเลี้ยงพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ไหมจะชิวิธีการขอหรือแลกเปลี่ยนกัน ไม่นิยม
ซื้อขาย

ภาพประกอบ 4.4 การเลี้ยงไหม
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
3. การสาวไหม
การดึงเส้นใยออกจากรังไหมโดยการนารังไหมหลาย ๆ รังไปต้ม เพื่อละลายกาวที่ผนึก
เส้นใยไว้ออกจากกัน แล้วดึงเอาเส้นใยออกมาตามกรรมวิธีการสาวไหม เส้นไหมที่ได้ตามกรรมวิธีการทอ
ผ้าเป็น 2 ชนิด คือ เส้นไหมพุ่ง (warp) และ เส้นไหมยืน (weft)
3.1 เส้นไหมพุ่ง เป็นเส้นไหมที่สาวด้วยมือเป็นส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 3 ชนิด ดังนี้
3.1.1 เส้นไหมหนึ่งหรือเส้นไหมยอด
3.1.1 เส้นไหมสองหรือเส้นไหมสาว
3.1.1 เส้นไหมสาม
นอกจากนี้ยังมีเส้นไหมพุ่งซึ่งสาวด้วยเครื่องจักร เรียกเส้นไหมชนิดนี้ว่า ดูเปี้ย
(dupion) หมายถึงเส้นไหมที่สาวมาจากรังไหมเสีย เช่น รังแฝด รังหลวม ฯลฯ เป็นต้น เมื่อเทียบกับ
เส้นไหมพุ่งที่สาวด้วยมือจะใกล้เคียงกับไหมสอหรือไหมสาว
3.2 เส้นไหมยืน เป็นเส้นไหมที่มีความละเอียด ความยืดตัวและความเหนียวได้
มาตรฐาน การสาวไหมเส้นยืนส่วนมากจะได้จากการสาวจากเครื่องจักร
กรรมวิธีในการสาวไหม มีอยู่ 2 วิธี คือ
1. การสาวเส้นไหมพุ่งด้วยมือแบบพื้นบ้าน
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับสาวเส้นไหม
- เครื่องสาวไหม ประกอบด้วยรอกและมูเล่
- หม้อดิน หรือหม้ออลูมิเนียม หรือหม้อเคลือบ สาหรับใส่น้าต้มรังไหม
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-

เตาไฟ สาหรับตั้งหม้อต้มรังไหม
ไม้คีบ สาหรับเกลี่ยรังไหมและเส้นใยไหม
กระด้ง สาหรับใส่รังไหม
ถังน้า สาหรับใส่เติมน้าลงในหม้อต้มรังไหม

ภาพประกอบ 4.5 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับสาวเส้นไหม
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
วิธีการสาวไหม
ต้มน้าให้ร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส นารังไหมลงไปต้มทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที เวลา
ต้มต้องหมั่นเขี่ยเพื่อให้รังไหมสุกทั่วกัน แล้วเอาไม้คีบเกลี่ยรังไหมเบาๆ เส้นไหมจะติดไม้ขึ้นมาใช้มือรวบ
เส้นไหมจากไม้ดึงมารวมสาวเป็นไหมใหญ่ก่อน ไหมนี้จะเป็นไหมชั้นนอกหรือปุยไหม เมื่อสาวไหมใหญ่
เสร็จให้ตักรังไหมออกมาพักไว้ก่อนแล้วเติมรังไหมใหม่ลงไป ระหว่างการสาวหมั่นคอยเติมน้าเย็นลงเป็น
ระยะ ๆ เพื่อไม่ให้น้าเดือดมาก ไหมที่ได้จากการสาวครั้งแรก เรียกว่า ไหมชั้น 3 หรือไหมชั้นนอก หรือ
ไหมใหญ่ หรือไหมหัว
ขั้นต่อไปก็คือการสาวไหมชั้นในต่อจากการสาวไหมชั้ น 3 จะให้ขนาดเส้นมีความเล็กหรือ
ใหญ่อยู่ที่ปริมาณจานวนรังที่ต้ม และต้องเติมรังไหมให้มีปริมาณคงเดิมเพื่อให้เส้นไหมมีความสม่าเสมอ
สิ่งสาคัญคือเส้นไหมจะต้องมีเกลียว 4-8 เกลียวต่อ 1 นิ้ว รังไหมที่สาวเส้นออกหมดแล้วจะเหลือเป็นเยื่อ
บางๆ ห่อหุ้มดักแด้ ผู้สาวก็ต้องตักออก ไหมที่สาวได้นี้เรียกว่า ไหมชั้น 1 หรือไหมน้อย หรือไหมยอด
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อีกวิธีหนึ่ง คือ การสาวไหมรวมกันทั้งหมด โดยไม่แยกไหมชั้นนอกและชั้นใน ซึ่งผู้สาวที่
ชานาญจะสาวได้เส้นไหมที่สม่าเสมอ ดีเกือบเท่าไหมชั้น 1 การสาวไหมแบบนี้เรียก ไหมสาวรวม หรือ
ไหมชั้น 2 (หรือไหมสาวเลย) แต่ไหมชนิดนี้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะเมื่อนามาทอเป็นผ้าจะได้
ผ้าไหมที่ไม่สวยงามเท่าไหมชั้น 1
หลังจากสาวไหมเสร็จแล้วก็ทาเป็นเข็ด (เป็นใจ) โดยแยกชนิดต่าง ๆ ของเส้นไหม เช่น ไหม
ใหญ่ ไหมสาวเลยหรือไหมยอด โดยใช้เครื่องทาเข็ด ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “เหล่ง” เหล่งที่ใช้ก็ควรใช้ขนาด
มาตรฐาน คื อ เส้ น รอบวง 150 เซนติ เมตร และไหมแต่ ล ะเข็ ดควรมี น้าหนั ก ประมาณ 100 กรั ม
การสาวเส้นไหมยืนด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
เส้นไหมยืนที่ได้มีความละเอียด ความยืดตัว และความหนาแน่นได้มาตรฐาน แต่รังไหมที่
ใช้เป็นวัตถุดิบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- สาวออกได้ง่ายไม่ขาดบ่อย มีเศษไหมน้อยและให้ปริมาณเส้นใยสูง
- มีความหนาบางของรังไหมที่สม่าเสมอตลอดทั้งรัง
- ได้เส้นไหมยืนที่มีคุณภาพดี
วิธีการสาวไหม
การเตรียมรังไหม ต้องมีการคัดเลือกรังที่มีคุณภาพดีและเลวเพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพ
สม่าเสมอต้มรังไหมก็เพื่อให้เส้นใยไหมคลายตัวออกอย่างเป็น ทาให้อ่อนตัว ดึงเส้นใยออกได้ง่าย การ
สาวเส้ น ยื น ต้องทาการหาเลื่ อ นเส้ น ใยให้ ได้ ก่อนจึงจะน าเข้ าเครื่อ งสาว (ในรัง ปกติ 1 รั งจะมีเ งื่อ น
อยู่ 1 เส้นเท่านั้น) และการสาวไหมเส้นยืนจะต้องกาหนดของเส้นไหมอยู่ที่ 21 ดีเนียร์ แล้วนามาควบ
เป็น 3 เส้น แล้วนาเส้นไหมที่สาวได้มาเข้าเครื่องกรอ เข็ดหนึ่งจะหนัก 130 กรัม ซึ่งเส้นไหมที่ได้นี้
เรียกว่าไหมดิบ

ภาพประกอบ 4.6 การสาวเส้นไหม
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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4. ตีเกลียวเส้นไหม
การตีเกลียวไหมจะช่วยทาให้ผ้าที่จะทอมีความหนา หลังจากเอาไหมสองไหมสามออก ใช้
ไม้คีบลักษณะคล้ายไม้พาย มีร่องกลางสาหรับคีบ เกลี่ยรังไหมกดให้เส้นไหมตีเกลียวแน่นดูเล็ก ต้อง
ระมัดระวังและต้องอาศัยความชานาญ และมีเทคนิคในการทาให้รังที่ต้มเกาะกันเป็นเส้นตามขนาดที่
ต้องการ ทาให้เส้นไหมพันหรือไขว้กันหลาย ๆ รอบ แล้วพักไว้ในกระบุงต่อ จากนั้นจะนามากรอเข้า
“กง” แล้วนาไปหมุนเข้า “อัก” เพื่อตรวจหาปุ่มปม หรือตัดแต่งเส้นไหมที่ไม่เท่ากันออก จึงเอาเข้า
เครื่องปั่นเพื่อให้เส้นไหมแน่นขึ้น ก่อนที่จะหมุนเข้ากงอีกครั้ง เพื่อรวมเป็นไจ ซึ่งหนึ่งไจจะต้องหมุนกง
80 รอบ เรียกว่า “ ไหมดิบ ”
เส้น ไหมดิบที่ได้จะต้องทาการชุบให้อ่อนตัว โดยนาไปชุบน้าสบู่อ่อนๆ ประมาณ 15-20
นาที แล้วนาไปสลัดและผึ่งลมให้แห้ง โดยหมั่นกระตุกให้เส้นไหมแยกตัวเพื่อนาไปเข้าระวิงได้จากนั้นก็
กรอเส้นไหมเข้าหลอดๆ ละเส้น แล้วดึงปลายไหมแต่ละหลอดเข้าไปรวมกัน ม้วนเข้าหลอดควบตาม
ขนาดที่ต้องการ จากนั้นก็นาไปตีเกลียวประมาณ 330 รอบ ต่อความยาว 1 เมตร จากนั้นก็นาไหมไป
นึ่งหรื อลวก เพื่อป้องกัน มิให้ เกลีย วเส้ นไหมหมุนกลับ หลั งจากนั้นก็จะชุบน้าเย็นแล้ว กรอเข้าระวิง
เรียกว่า “ ทาเข็ด ” ซึ่งจะทาให้เกลียวอยู่ตัว

ภาพประกอบ 4.7 การตีเกลียวเส้นไหม
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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5. การฟอกย้อมไหม
การฟอกเพื่อให้เส้นไหมนิ่มและกลายเป็นสีขาวหรือสีเหลือง เพื่อช่วยให้การย้อมติด
ง่ายขึ้น นาไปฟอกน้าด่าง ปัจจุบันใช้ผงด่างสาเร็จรูป ทาให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการฟอกย้อม
1) การเตรียมไจไหม
2) การฟอกกาว มี 2 วิธี คือ การลอกกาวไหมด้วยด่างสารเคมีและด่างสาร
ธรรมชาติ
3) การเลือกวัสดุย้อมสี
4) สารช่วยย้อม
5) การย้อมสี มี 2 วิธี คือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ และสีสังเคราะห์หรือสีเคมี
6. การมัดหมี่หรือมัดลาย เป็นการเก็บลวดลายและสีเดิมไว้ ในบริเวณที่ถูกมัดจะไม่ติดสี
เมื่อนาไปย้อมสี การมัดหมี่ เป็นการทาลวดลายของผืนผ้า โดยการใช้วัสดุกันน้ามัดกลุ่มเส้นฝ้ายเป็น
ลวดลายตามต้องการ ก่อนน าฝ้ายย้อมน้าสี เมื่อแก้วัสดุกันน้าออกจึงเกิดสี แตกต่างกัน ถ้าต้องการ
เพียง 2 สี จะแก้วัส ดุมัดฝ้ ายเพีย งครั้งเดียว หากต้องการหลายสีจะมีการแก้มัดวัสดุหลายครั้ง ก่อน
มัดหมี่ ต้องค้นหมี่ก่อน โดยการนาเส้นฝ้ายพันรอบหลักหมี่ 1 คู่ นับจานวนเส้นฝ้ายให้สัมพันธ์กับลายหมี่
ที่จะมัด จากนั้นจึงทาการมัดหมี่กลุ่มเส้นฝ้ายในหลักหมี่ ตามลวดลายหมี่ที่ต้องการ เมื่อถอดฝ้ายมัดหมี่
ออกจากหลักหมี่ นาไปย้อมสี บิดให้หมาดแล้วจึงแก้ปอมัดหมี่ออก ทาให้เกิดลวดลายตรงที่แก้ปอออก
นาฝ้ายที่แก้ปอมัดแล้วนี้ไปพันรอบหลอดไม้ไผ่เรียกว่า การปั่นหลอด ร้อยหลอดฝ้ายตามลาดับก่อน-หลัง
เก็บไว้อย่างดีระวังไม่ให้ถูกรบกวนจนเชือกร้อยขาด ฝ้ายมัดหมี่ในหลอดฝ้ายใช้เป็นเส้นพุ่งในการทอ

ภาพประกอบ 4.8 การมัดหมี่หรือมัดลาย
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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7. การกรอเส้นไหม เมื่อย้อมผ้าเสร็จ จะตัดเชือ กที่มัดออก แล้ วนาเส้นไหมมากรอใส่
หลอด

ภาพประกอบ 4.9 การกรอเส้นไหม
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
8. การทอผ้ า ไหม ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยก่ อ นที่ จ ะออกมาเป็ น ผ้ า ผื น คื อ การทอผ้ า ไหมจะ
ประกอบไปด้วยเส้นไหม 2 ชุด คือชุดแรกเป็น “เส้นไหมยืน” จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดกับกี่ทอ
(เครื่องทอ) หรือแกนม้วนด้านยืน อีกชุดหนึ่งคือ “เส้นไหมพุ่ง” จะถูกกรอเข้ากระสวย เพื่อให้กระสวย
เป็นตัวนาเส้นด้ายพุ่งสอดขัดเส้นด้ายยืนเป็นมุมฉาก ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้า การสอด
ด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้าน แล้วจึงวกกลับมา จะทาให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสอง
ด้าน ส่วนลวดลายของผ้านั้นขึ้นอยู่กับการวางลายผ้าตามแบบของผู้ทอที่ได้ทาการมัดหมี่ไว้
อุปกรณ์และเครื่องมือในการทอผ้า
1. เครื่องมือสาหรับการทอผ้าไหม เรียกว่า กีพ่ ื้นบ้าน โครงหูก หรือโครงกี่ ประกอบด้วย
เสา 4 ต้น มีรางหูก หรือรางกี่ 4 ด้าน ทั้งด้านบน และด้านล่าง เสาแต่ละด้านมีไม้ยึดติดกันเป็นแบบ
ดั้งเดิม
2. ฟืม หรือ ฟันหวี มีฟันเป็นซี่ คล้ายหวี ใช้สาหรับสอดเส้นไหมยืน เพื่อจัดเส้นไหมให้อยู่
ห่างกัน และใช้กระทบไหมเส้นพุ่งให้สานขัดกับไหมเส้นยืนที่อัดแน่นเป็นเนื้อผ้า
3. เขาหูก หรือตะกอ คือ เชือกทาด้วยด้ายไนลอน ที่ร้อยคล้องไหมยืน เพื่อแบ่งเส้นไหม
เป็นหมวดหมู่ที่ต้องการ เมื่อยกหูก หรือตะกอขึ้น ก็จะดึงเส้นไหมยืนเปิดเป็นช่อง สามารถพุ่งกระสวย
เข้าไปให้เส้นไหมพุ่งสานขัดกับเส้นไหมยืนได้ เวลาสอดเส้นไหมยืนต้องสอดสลับกันไปเส้นหนึ่งเว้นเส้น
หนึ่ง และมีเชือกผูกเขาหูกแขวนไว้กับโครงกี่ด้านบนสามารถเลื่อนไปมาได้ ส่วนด้านล่างผูกเชือกติดกับ
คานเหยียบ เมื่อต้องการดึงแยกเส้นไหมให้เป็นช่องจะใช้เท้าเหยียบที่คานเหยียบทาให้เขาหูกเลื่อนขึ้น –
ลง เกิดเป็นช่องสาหรับใส่เส้นไหมพุ่ง
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4. กระสวย ใช้บรรจุหลอดเส้นไหมพุ่ง มีหลายแบบ อาจจะทาจากไม้ไผ่ ไม้เนื้ อแข็ง หรือ
พลาสติกให้มีน้าหนักพอประมาณจะได้ไม่พลิกเวลาพุ่งกระสวย มีความลื่น และไม่มีเสี้ยน ขนาดกว้าง
ประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร เจาะรูตรงกลาง ทาปลายทั้งสองด้านให้งอน
เล็กน้อย เพื่อให้ลอดผ่านเส้นไหมยืนได้ง่ายขึ้น

ภาพประกอบ 4.10 การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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ภาพประกอบ 4.11 การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง ศูนย์ทอผ้าไหมไทยบ้านสนวนนอก
ที่มา : อารดา พลอาษา. 2560.
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องค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลาย
การศึกษาลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ของศูนย์หัตถกรรมอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทธไธสง
ความหลากหลายของลวดลายจะแบ่งออก 2 ลักษณะคือ ลายโบราณ ลวดลายปัจจุบัน
1. ลายโบราณ
เป็นลายมัดหมีพื้นบ้านที่ได้รับการสืบทอดตามแบบโบราณ ต้นแบบลายจะสืบทอดกันมา
แต่โบราณ มีที่มาแตกต่างกันไป จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอาชีพทอผ้าใน
ท้องถิ่น พบว่า การเรียกชื่อ ลายหรือการจัดกลุ่ม ของลายจะมีต้นแบบของการคิดลายมาจากรูปทรง
เรขาคณิตและจากธรรมชาติ เช่นส่วนของต้นพืช ส่วนของสัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ในท้องถิ่นและใน
ครัวเรือน
การตั้งชื่อลายโบราณ
ในการเรียกลายโบราณ จะคิดจากจินตนาการ หรือสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน จะมา
จากสัตว์หรือพืช เช่น ลายแมงมุม ลายแมงสีเสียด ลายดอกแก้ว ฯลฯ (สะอาด ศิลป์ประกอบ. 2560 :
สัมภาษณ์) แต่เดิมเป็นการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนต่อมาชาวบ้านหันมาผลิตเพื่อส่งขาย ทาให้ลวดลาย
เปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านกลัวว่าลวดลายโบราณดั้งเดิมจะสูญหายไป จึงหันมาอนุรักษ์ ลวดลายดั้งเดิม
เอาไว้ และรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าขึ้นมา (จานง กุลไธสง. 2560 : สัมภาษณ์)
ลวดลายโบราณบางอย่างก็สูญหายไปเพราะขาดการสืบทอดและไม่มีคนสนใจ ปัจจุบัน
การทอผ้าลายโบราณค่อนข้างหายาก ส่ว นใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุมากแล้ว ผู้ สูงอายุหรือภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่ออกแบบหรือเป็นผู้ที่คิดค้นลายขึ้นมา จะมีความภาคภูมิใจในการทา เป็นคุณค่าทางจิตใจ
เนื่องจากใช้เวลาในการคิดค้นเป็นเวลานาน บางครั้งทั้งชีวิต (ถาวร แผ้วไธสง. 2560 : สัมภาษณ์)
ปัจจุบันลวดลายโบราณบางลาย บางส่วนยังคงมีการอนุรักษ์ไว้
จากการศึกษาเรื่องลายโบราณ ที่ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้ และยังคงมีการทออยู่ในปัจจุบัน
พบว่า ชื่อลายที่จัดอยู่ในกลุ่มของลายโบราณแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มลายเรขาคณิต
1) ลายโคม เกิดจากการมัดหมี่ที่มัดตั้งแต่ 5 ลา 7 ลา 9 ลา 17 ลา จะเรียก ลายโคม
ห้า โคมเจ็ด โคมเก้า โคมสิบเจ็ด

144

ภาพประกอบ 4.12 ลายโคมห้า
ที่มา : นางมณี ช่อไธสง. อายุ 62 ปี, 2560.

2) ลายขอ เกิดจากการมัดหมี่ 49 ลา โดยการมัดให้เกิดเป็นรูปตะขอ มีลักษณะแตกต่าง
กันออกไปตามความคิดของช่าง เช่นลายขอซองพลู ลายขอแคม้า ลายขอจักรพรรดิ ลายขอสนับมือ
ลายขอแถวสนพุ่ม

ภาพประกอบ 4.13 ลายขอซองพลู
ที่มา : นางเพ็ญพักตร์ ฉ่าไธสง. อายุ 46 ปี, 2560.
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3) ลายดาวล้อมเดือน เกิดจากการมัดหมี่ 25 ลา 49 ลา โดยมัดให้เกิดเป็นรูปเหมือนกับ
ดาว เช่นและเดือน

ภาพประกอบ 4.14 ลายดาวล้อมเดือน
ที่มา : นางมณี ช่อไธสง. อายุ 62 ปี, 2560.
4) ลายตาข่าย เกิดจากการมัดหมี่ 55 ลา เช่น ลายตาข่ายโคมแถวห้า ลายตาข่ายโคมห้า
กลาง

ภาพประกอบ 4.15 ลายตาข่าย
ที่มา : นางถาวร แผ้วไธสง. อายุ 57 ปี, 2560.
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1.2 กลุ่มลายพืช
1) ลายบักจับ เกิดจากการมัดหมี่ 25 ลา ลักษณะคล้ายดอกกระจับ

ภาพประกอบ 4.16 ลายดอกกระจับ
ที่มา : นางวิไรวรรณ ร่อเป้า. อายุ 35 ปี, 2560.
2) ลายบักหวาย เป็นลักษณะลวดลายเป็นรูปวงกลมคล้ายลูกหวาย

ภาพประกอบ 4.17 ลายบักหวาย
ที่มา : นางวิไรวรรณ ร่อเป้า. อายุ 35 ปี, 2560.
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3) ลายใบโพธิ์ เป็นลวดลายที่ประยุกต์มาจากรูปใบโพธิ์ ลักษณะลวดลายบรรจุอยู่
ในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมด้านบนมีลักษณะคลายรูปหัวใจ และมีเส้นตรงต่อขึ้นตรงปลาย ทาให้
มองดูคล้ายรูปใบโพธิ์

ภาพประกอบ 4.18 ลายใบโพธิ์
ที่มา : นางวิไรวรรณ ร่อเป้า. อายุ 35 ปี, 2560.
10.3 กลุ่มลายสัตว์
1) ลายปลาลูกคอก (ลูกปลาช่อน) รูปแบบมาจากลักษณะของปลาลูกคอก หรือ
ปลาช่อนที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูง ซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ภาพประกอบ 4.19 ลายปลาลูกคอก
ที่มา : นางวิไรวรรณ ร่อเป้า. อายุ 35 ปี, 2560.
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2) ลายม้าน้าใหญ่ รูปแบบเป็นการประยุกต์มาจากตัวม้าน้า ที่มีลักษณะคล้ายกับ
อักษรตัว S หันหน้าเข้าหากันส่วนหางชนกัน

ภาพประกอบ 4.20 ลายม้าน้าใหญ่
ที่มา : นางวิไรวรรณ ร่อเป้า. อายุ 35 ปี, 2560.
3) ลายแมงมุม มีลักษณะคล้ายตัวแมงมุม มีลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตรง
ข้างจะมีเส้นเฉียงออกมาทั้งซ้ายขวา มองดูมีลักษณะคล้ายแมงมุม

ภาพประกอบ 4.21 ลายแมงมุม
ที่มา : นางบุญตี ดาวไธสง. อายุ 50 ปี, 2560.
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4) ลายหมี่งูเหลือม ลวดลายมาจากลายบนตัวงูเหลือม มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูนซ้อนกันอยู่สองชั้น ด้านนอกจะมีเส้นขั้นอยู่ 2 เส้นมีลักษณะเป็นเส้นขนานเป็นตัวเชื่อมลาย

ภาพประกอบ 4.22 ลายหมี่งูเหลือม
ที่มา : นางถาวร แผ้วไธสง. อายุ 58 ปี, 2560.
5) ลายหมี่หัวเสือ มีต้นแบบมาจากหัวเสือ เป็นการแกะมาจากหมอนอิง มีลักษณะ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมุมบนเป็นรูปหัวใจกลับหัว

ภาพประกอบ 4.23 ลายหมี่หัวเสือ
ที่มา : นางประคอง ภาษะฐิติ. อายุ 70 ปี, 2560.
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6) ลายขอปลาหมึก ประยุกต์ดัดแปลงมาจากรูปแบบของสัตว์น้าและลวดลายขอต่าง ๆ
โครงสร้างการจัดเรียงและการต่อลายคล้ายหนวดปลาหมึก

ภาพประกอบ 4.24 ลายขอปลาหมึก
ที่มา : นางสมร สุรีกร. อายุ 77 ปี, 2560.
1.4 ลายสิ่งของเครื่องใช้
1) ลายกุญแจจีน เกิดจากการมัดหมี่ 33 ลา โดยการมัดให้เกิดเป็นรูปเหมือนกุญแจ
ลวดลายเป็นเครื่องหมายบวก (+) ตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขาของเครื่องหมายบวกทั้งสองมีส่วนโค้ง
ต่อออกมาทั้งทางด้นบนและด้านล่างเรียงร้อยต่อกันไป การจัดวางลวดลายจะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูน

ภาพประกอบ 4.25 ลายกุญแจจีน
ที่มา : นางแสงเดือน ออมไธสง. อายุ 43 ปี, 2560.
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2) ลายสมอเรือเก็บตีนดาว รูปแบบประยุกต์มาจากสอของเรือ ลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ตรงกลางสี่เหลี่ยมจะมีเส้นขนานสองเส้นตรงปลายเป็นสามเหลี่ยมคล้ายลูกศร
ชี้ลง

ภาพประกอบ 4.26 ลายสมอเรือเก็บตีนดาว
ที่มา : นางประคอง ภาสะฐิติ. อายุ 70 ปี, 2560.
3) ลายแข่วเลื่อยหรือบันไดสวรรค์ เกิดจากการมัดหมี่ 49 ลา 69 ลา ลักษณะ
การมัดเหมือนโคมเก้าและลายขอ ลวดลายจะถูกบรรจุอยู่ในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีลักษณะเหมือน
ขั้นบันได

ภาพประกอบ 4.27 ลายแข่วเลื่อยหรือบันไดสวรรค์
ที่มา : นางทองดี อุ้มไธสง. อายุ 70 ปี, 2560.
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2. ลวดลายประยุกต์ผ้าทอปัจจุบัน
การทอผ้ าในปั จ จุ บันมีการเปลี่ ยนแปลง ทั้งลวดลายและสี ที่ทอ จึ งทาตามความ
ต้ อ งการของตลาด ของผู้ ที่ ต้ อ งการสั่ ง ซื้ อ หรื อ บริ ษั ท เป็ น ผู้ ก าหนด ท าให้ ล วดลายดั้ ง เดิ ม ที่ มี อ ยู่ มี
การเปลี่ ย นแปลง แต่การประดิ ษฐ์ คิดค้ นหรือ การพัฒ นาลายขึ้นมาใหม่นั้ นยังคงใช้ล ายดั้งเดิมและ
สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของลายประยุกต์ใหม่
จากการศึกษาชื่อลายของกลุ่มทอผ้าไหมอาเภอนาโพธิ์ทั้ง พบว่า ลายที่จัดยู่ในกลุ่ม
ลายประยุกต์ แบ่งเป็น 7 กลุ่มได้แก่
1) ลายประยุกต์ที่มาจากลายโบราณ
ไม่มีกฎเกณฑ์การกาหนดตายตัวว่าประยุกต์มาจากอะไร ได้แก่ ลายหมี่ขอกอไผ่ ลาย
หมี่ขอหลง
ลายหมี่ขอหลง รูปแบบ โบราณ มีต้นแบบมาจากขอเกี่ยวต่าง ๆ แต่เนื่องจากมัดไป
มัดมาหลาย ๆ ขอ หันไปคนละทิศละทางเวลามัด ทาให้ผู้มัดสับสนหลงลืม จึงได้ชื่อว่า ลายหมี่ขอหลง

ภาพประกอบ 4.28 ลายหมี่ขอหลง
ที่มา : นางแสงเดือน ออมไธสง. อายุ 43 ปี, 2560.
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ลายหมี่ขอกอไผ่ รูปแบบมาจากต้นไผ่
ลายหลัก ลายกอไผ่จะอยู่ด้านล่างสุดของแถว ลักษณะจะเป็นรูปเส้นตรงแนวตั้งเรียง
ต่อกันในแนวนอนจะมีความยาวลดหลั่นกันลงไป ตรงกลางยาวที่สุดปลายเส้นตรงมีเส้นเฉียงต่ออยู่ ตรง
ปลายเส้นเฉียงมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนติดอยู่ ซึ่งจะครอบรูปกอไผ่สามลาสองคู่ เอียงชนกัน ด้านล่างมี
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มองภาพรวมจะคล้ายตัว W

ภาพประกอบ 4.29 ลายหมี่ขอกอไผ่
ที่มา : นางแสงเดือน ออมไธสง. อายุ 43 ปี, 2560.
2) ลายพืช ได้แก่ ลายดอกไม้ ลายหมี่กอตะไคร้
ลายดอกไม้ รูปแบบประยุกต์ ลายหลักบรรจุอยู่ในเส้นขนานแนวตั้ง ภายในเป็น
รูปเส้นโค้งสองเส้นวางชิดกันเป็นรูปตัวยู เหนือขึ้นไปเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูน 4 รูปเรียงต่อกัน
ลักษณะคล้ายรูปดอกไม้

ภาพประกอบ 4.30 ลายดอกไม้
ที่มา : นางบุญตี ดาวไธสง. อายุ 50 ปี, 2560.

154

ลายหมี่กอตะไคร้ รูปแบบลายโบราณ มีต้นแบบมาจากกอตะไคร้
ลายหลัก ลวดลายถูกบรรจุอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภายในจะแบ่งลาย
ออกเป็น มุมล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเล็ก ๆ ถัดขึ้นไปเป็นรูปอักษร V วางซ้อนกันอย่างเป็น
ระบบลักษณะคล้ายกอตะไคร้ ด้านล่างส่วนที่เป็นตีนซิ่นเป็นเส้นหยักฟันปลาวางเรียงซ้อนกันและมีเส้น
ตางวางดิ่งในแนวตั้งระหว่างช่องอย่างสวยงาม

ภาพประกอบ 4.31 ลายหมี่กอตะไคร้
ที่มา : นางสมจิต ลุนไธสง อายุ 57 ปี, 2560.
3) ลายสัตว์ ได้แก่ ลายหมี่คั่นข้อนาคน้อย ลายหมี่หัวเสือ
ลายหมี่คั่นข้อนาคน้อย รูปแบบประยุกต์มาจากบันไดโบสถ์ในสมัยโบราณ ซึ่งมัก
ประดิษฐ์เป็นตัวนาค โดยหางนาคจะทอดลงมาจากตัวโบสถ์ การจัดวาง นาลวดลายมาเรียงต่อกันใน
แนวเส้นตรง โดยการต่อลวดลายในลักษณะแนวนอน

ภาพประกอบ 4.32 ลายหมี่คั่นข้อนาคน้อย
ที่มา : นางวิไลวรรณ ร่อเป้า. อายุ 35 ปี, 2560.
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ลายหมี่หัวเสือ รูปแบบ ลายโบราณดัดแปลงจากรูปของหัวเสือ
ลายหลัก ลวดลายถูกบรรจุอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภายในจะแบ่งลาย
ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเล็ก ๆ วางเรียงกันอยู่อย่างสมมาตร ลักษณะการใช้สีตรงข้ามกัน
ได้แก่ แดง เหลือง เขียวมีสีขาวประกอบ

ภาพประกอบ 4.33 ลายหมี่หัวเสือ
ที่มา : นางเสงี่ยม คาสมวงษา. อายุ 73 ปี, 2560.
4) ลายสิ่งของเครื่องใช้ ได้แก่ ลายโทรศัพท์ ลายขอสายการบิน ลายกงเพชร
ลายโทรศัพท์ รูปแบบประยุกต์ เป็นลายที่ถูกบรรจุในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็น
รูปหูโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นเส้นโค้งปลายทั้งสองข้างมีรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ติดอยู่ การจัดวางนาลวดลาย
มาเรียงต่อกันในแนวเส้นตรง โดยการต่อลวดลายในลักษณะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ภาพประกอบ 4.34 ลายโทรศัพท์
ที่มา : นางวิไลวรรณ ร่อเป้า. อายุ 35 ปี, 2560.
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ลายขอสายการบิน
รูปแบบ ประยุกต์ จากสัญลักษณ์ของสายการบินไทยมาผสมผสานกับลายขอ
ลายหลัก เป็นลายที่ถูกบรรจุในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแนวเฉียง ลวดลายที่บรรจุ
อยู่ภายในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน จะมีลักษณะคล้ายกับรูปสัญลักษณ์ของการบินไทยอยู่ตรงส่วนมุม
บนสุด

ภาพประกอบ 4.35 ลายขอสายการบิน
ที่มา : นางสาเนียง อิงไธสง. อายุ 59 ปี, 2560.
ลายกงเพชร
รูปแบบ ประยุกต์
ลายหลัก เป็นลายที่คล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ไม่มีเส้นขอบวางเรียงต่อกัน มุม
บน-ล่าง คล้ายเลข ๓ ไทย วางคว่าและหงาย การจัดวางจะนาลวดลายมาเรียงต่อในในแนวเส้นตรง โดย
การต่อลายในแนวนอน การใช้สี เป็นสีในวรรณะร้อน แดง เหลือง เขียว ชมพูและมีสีขาวประกอบ

ภาพประกอบ 4.36 ลายกงเพชร
ที่มา : นางบุญตรี ดาวไทยสง. อายุ 48 ปี, 2560.
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5) ลายตัวเลข ตัวอักษร ได้แก่ ลายขอสระแอ
ลายขอสระแอ เป็นลายประยุกต์มาจากสระในภาษาไทย คือ สระแอ ลายหลัก
ลักษณะลวดลายจะเหมือนรูป สระ แ- หันหลังชนกัน และจะมีรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเรียงต่อกัน การ
จัดวาง นาลวดลายมาเรียงต่อกันในแนวเส้นตรง โดยการต่อลวดลายในลักษณะแนวนอน

ภาพประกอบ 4.37 ลายสระแอ
ที่มา : นางสาเนียง อิงไธสง. อายุ 61 ปี, 2560.
6) ลายเลียนแบบธรรมชาติ ได้แก่ ลายน้าไหล ลายดาวล้อมเดือน
ลายน้าไหล
รูปแบบ ประยุกต์ ดัดแปลงมาจากการไหลของแม่น้าลาคลอง
ลายหลัก เป็นลวดลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงในแนวตั้ง
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะวางซ้อนกัน 3 รูป ลดหลั่นขนาดกันลงไป การจัดวาง นาลวดลายมาต่อกัน
ในแนวเส้นตรงแนวตั้ง

ภาพประกอบ 4.38 ลายน้าไหล
ที่มา : นางเพ็ญพักต์ ฉ่าไธสง. อายุ 47 ปี, 2560.
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ลายดาวล้อมเดือน
รูปแบบ ลายโบราณ มีต้นแบบมาจากดวงจันทร์และดวงดาว
ลายหลัก ลวดลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดเล็กวางเรียงต่อกัน และจะมีรู
เครื่องหมาย + เรียงต่อกันเป็นเส้นเฉียงรอบรูปสี่เหลี่ยมอยู่ภายใน การจัดวางเรียงต่อกันเป็นแนวเฉียง
ทาให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปใหญ่เรียงต่อกันในแนวเส้นตรง การใช้สีจะเป็นสีในวรรณะร้อน

ภาพประกอบ 4.39 ลายดาวล้อมเดือน
ที่มา : นางแสงเดือน ออมไธสง. อายุ 50 ปี, 2560.
7) ลายเบ็ดเตล็ด เช่น ลายหมี่เต่าน้อย
ลายหมี่เต่าน้อย รูปแบบ โบราณต้นแบบลวดลายมาจากลักษณะของเต่า
ลักษณะลวดลายเป็นรูปวงกลมเรียงต่อกันเป็นเส้นตรงแนวนอน ลักษณะของวงกลมจะมีเส้นตรงยื่น
ออกมาด้านบนและด้านล่าง เชื่อมต่อระหว่างลวดลายทั้งผืน มีลักษณะคล้ายหัวและหางเต่า การจัดวาง
นาลวดลายมาเรียงต่อกันเป็นเส้นตรง โดยการต่อลวดลายในลักษณะแนวนอน

ภาพประกอบ 4.40 ลายหมี่เต่าน้อย
ที่มา : นางประคอง ภาสะฐิติ. อายุ 70 ปี, 2560.
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กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
การถ่ายทอดองค์ความรู้
การถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ การสืบทอดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาจากครอบครัวและชุมชน
ที่เกิดการเรียนรู้จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง ที่นาประสบการณ์อันหลากหลาย ที่สั่งสม สืบสาน สืบทอดกันมา
ยาวนานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากบรรพบุ รุ ษ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ที่ มี ค วามลึ ก ซึ้ ง ผู ก พั น เชื่ อ มโยง
แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้เพื่อให้มีการอนุ รักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดองค์ความรู้ อันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอัน
ทรงคุณค่าด้วยการส่ งเสริมสนั บสนุนให้ มีการศึกษาเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนที่สามารถ
พึง่ ตนเองและนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
เทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของของกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดหลากหลายทางมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ รุ่นสู่รุ่น
จากแม่มายังลูก แม่จะสอนลูกหลานให้รู้จักการทอผ้าไว้ใช้เอง ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงในชุมชนนี้ ทอผ้าได้
ทุกครัวเรือน การถ่ายทอดความรู้ผ่านการสาธิต และการบอกเล่า รวมทั้ง การลงมือปฏิบัติของ คน
ภายในครัวเรือนในแต่ละบ้านที่มีลูกสาว แม่จะเป็นผู้สอนลูกให้ทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงตามลวดลาย
โบราณที่มีการสืบทอดกันมาแต่รุ่นบรรพบุรุษ หรือเป็นลวดลายที่คิดขึ้นมาเองด้วยลายประยุกต์สมัยใหม่
ของคนในครัวเรือนนั้นๆ และมีการนามาบอกต่อกัน หรือนาความรู้และลายที่ได้คิดค้นขึ้นมานั้นมาบอก
เล่าถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในชุมชน หรือภายในศูนย์การเรียนรู้ โดยมากแล้วจะเน้น
ไป ที่การสาธิตและการจดจาลวดลาย (ประคอง ภาสะฐิติ, 2560 : สัมภาษณ์)
ในอดีตชาวบ้านนาโพธิ์แร้นแค้นยากจน ไม่มีข้าว น้าเป็นของหายาก ต้องเดินทาง ไปหา
ตาน้า ไปรอกันเป็นวันกว่าจะได้น้ามากิน ส่วนข้าวต้องเดินทางไปขอจากต่างหมู่บ้าน จนชาวนาโพธิ์เป็น
ที่รู้จักในนามหมู่บ้านขอทาน แต่เมื่อปี 2516 ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ (ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว)
กองเลขานุการในพระองค์ และท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ นางสนองพระโอษฐ์ ราชเลขานุการใน
พระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เข้ามาร่วมสนับสนุนชาวบ้าน หลังเข้าสู่โครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นาภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ที่เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า 5 ทศวรรษ สร้างสรรค์ผืนผ้าจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่รู้จัก
ในนาม “ผ้าไหมบ้านนาโพธิ์” เมื่อลูกหลานทอผ้า เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนตามภูมิปัญญาที่ได้ถ่ายทอด
มาจากรุ่นสู่รุ่นแล้ว ก็จะมีการสอนให้ผลิตอย่างมี คุณภาพ มีความสวยงาม และต้องมีการควบคุมตั้งแต่
คุณภาพของเส้นไหม เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพ ที่ดีตั้งแต่ต้นน้า การปลูกหม่อนเพื่อนาไปเลี้ยงตัวไหม
เองของคนในชุมชน โดยมีแปลงเพาะปลูกหม่อน ในชุมชุน เพื่อให้ใบหม่อนที่นามาใช้เลี้ยงตัวไหมไม่มี
การใช้สารเคมี เพื่อให้หนอนไหมผลิตเส้นใยที่มี คุณภาพ การเลือกใช้สีที่มีการใช้สีย้อมจากธรรมชาติไม่
ว่าจะเป็นฝักคูน หรือแก่นขนุนที่นามาย้อมเพื่อให้ ผ้าไหมมีสีธรรมชาติ สาหรับผู้บริโภคในบางกลุ่มที่ไม่
ต้องการผ้าที่ทอจากสีจากเคมี ซึ่งทางกลุ่มสามารถ ตั้งราคาต่อผืนเพิ่มขึ้นได้อีกจากผ้าที่ทอจากสีเคมี ใบ
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หม่อนจากไร่ นอกจากจะนาไปเลี้ยงตัวไหมแล้ว ชุมชนยังสามารถนาไปจาหน่ายให้กับโรงงานที่ทาการ
รับซื้อโดยตรงกับทางกลุ่มเพื่อส่งออกเป็นชา ใบหม่อนออร์แกนิค นอกเหนือจากการทอผ้าซึ่งเป็นการ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีระบบการจัดการที่ดีทั้ง ต้นน้าไปจนถึงปลายน้า (ประคอง ภาสะฐิติ, 2560 :
สัมภาษณ์)
การจดจาลวดลายแต่ละลายทั้งลายโบราณและลายประยุกต์นั้นเป็นทุนมนุษย์ของแต่ละ
บุคคล ซึ่งอาจสูญหายได้ ดังนั้น นอกจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นจากการบอกเล่าและลง
มือ ปฏิบัติจริงแล้วการเก็บความรู้อีกหนึ่งวิธีคือการเก็บลวดลายผ้าบนกระดาษกราฟซึ่งจัดทาเป็นเล่ม
เพื่อให้ คนในชุมชนได้ศึกษา โดยเป็นการเก็บรายละเอียดทั้งสีและลวดลายลงในตารางกระดาษกราฟ
อย่าง ละเอียด
การออกแบบและการการรายละเอียดของลวดลายในการทอผ้ าได้มี การบันทึกและได้
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการศึกษา ดังเช่น
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ภาพประกอบ 4.41 การบันทึกการออกแบบลวดลายในการทอผ้าลงกระดาษ
ที่มา : นางอารดา พลอาษา, 2560.
ที่สาคัญนอกเหนือจากการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าไหม ยังเป็นการหลอม
รวมซึ่งความเชื่อ และความผูกพันของคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยเหตุที่ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
นิยมสวมใส่เฉพาะงานพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญประเพณี พิธีการ การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหม ผ่านการเรียนการสอนในโรงเรียนบริเวณนั้น จึงนับได้ว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าไหม
หางกระรอกคูต่ ีนแดง เพื่อเป็นการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังในลักษณะของปราชญ์ชาวบ้านโดยความร่วมมือ
ของ โรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (นางสาเริง โกติรัมย์, 2560 : สัมภาษณ์)
จากการศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง พบว่ามี
วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบการถ่ายทอดภายในชุมชน ดังนี้
1.1 โดยบรรพบุรุษเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน จากพี่สู่น้ อง และจากเครือญาติเป็น
การถ่ายทอดการเรี ย นรู้ จ ากวิถีชี วิต โดยการสอน การฝึ กหั ดให้ ท า การบอก การลงมือ ปฏิบัติ จาก
ประสบการณ์ การสังเกต และส่วนหนึ่งจากการเห็นแบบอย่างจากการทางานอยู่เป็นประจาจนเกิดความ
เคยชิน ซาบซึ้งและอยากทดลองทา โดยระยะแรกอาจเริ่มทางานจากส่ วนง่าย ๆ เช่น การกรอไหม
การหัดมัดหมี่ การย้อมไหม จนถึงการทอผ้า
1.2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่ม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ การพัฒนาฝีมือใน
การมัดผ้าไหมมัดหมี่ การย้อมไหม และเทคนิคการทอผ้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นการเรียนรู้ตั้งแต่
พื้นฐานการเรียนรู้ขั้นชานาญการและการเรียนรู้ขั้นประกอบอาชีพ
1.3 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากส่วนราชการในพื้นที่ให้มีความรู้ เรื่องการปรับปรุง
และพัฒนาลวดลายผ้า การย้อมสี วิธีการทอผ้าให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด
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2. รูปแบบการถ่ายทอดภายในให้กับบุคคลภายนอกชุมชน
2.1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มผ้าไหมอื่น ๆ
2.2 เป็นศูนย์เรียนรู้ ในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมทอผ้าไหม เป็นสถานที่ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา แหล่งเรียนรู้ ทัศนะศึกษาดูงาน และการท่องเที่ยวของจังหวัด
2.3 เป็นศูนย์กลางในการสาธิตวิธีการทอผ้าไหมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
นักท่องเที่ยวที่สนใจ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการผลิตผ้าไหมอย่างต่อเนื่อง
2.4 โรงเรียนและครูเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน
2.5 เป็นสถานประกอบการฝึกงานของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

การส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
ผลการศึกษาผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง พบว่า การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง นั้น ควรเกิดจาก ความร่วมมือและการประสานงานอย่างจริงจังระหว่าง
หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสถานศึกษาต่าง ๆ ในการ ฟื้นฟูและสร้างความ
เจริญเติบโตที่มั่นคงให้กับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง อีกทั้ง ต้องสร้างเอกลักษณ์ที่
โดดเด่นให้กับ ให้กับภูมิปัญญาการทอผ้า จะได้คงอยู่กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและดารงอยู่เป็น มรดก
แก่ลูกหลาน ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง ในทุกด้าน ตั้งแต่กระบวนการ ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
จนถึงกระบวนการทอผ้า โดยผู้สืบทอดความรู้เรื่องการทอผ้าไหม เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ให้ความ สนใจ
มาเรียนรู้ด้วยความสมัครใจของตนเอง ปราชญ์หรือครู ภูมิปัญญาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยการใช้
วิธีการบอกเล่า และ การทา ให้ดูเป็นแบบอย่าง และให้เยาวชนได้จดจากันแล้วปฏิบัติ ตามหรือบางส่วน
อาจมีการจดวิธีการ / กระบวนการประดิษฐ์ไว้อย่างคร่าว ๆ มีการถ่ายทอดจากประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่
รุ่นน้อง ปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นโดยการสร้างอุดมการณ์เพื่อนา ไปสู่การอนุรักษ์การทอผ้า
2. ปัจจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้เข้ามาทาการ ศึกษาและให้ความสนใจกับการทอ
ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง เมื่อมีการจัดกิจกรรม ภายนอกสถานที่หรือจะเป็นการเข้ามาศึกษา ชุมชน
รอบด้าน ต่างให้ความสาคัญเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย ที่เป็นผลมาจากการสรรสร้าง
ของบรรพบุรุษและผู้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย เป็นการเห็นพ้องถึงสิ่งดีงามที่ตรงกัน จึงเกิด
เป็นแนวคิดในการอนุรักษ์และสืบทอด เพื่อเป็นประโยชน์ แก่รุ่นต่อไปได้เรียนรู้โดยพยายามจั ดเผยแพร่
ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยวัดเป็นผู้กระทาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาร่วมสนับสนุน และเผยแพร่
ความรู้ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ปัจจุบันการให้ ความสนใจในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเป็นที่สนใจแก่
บุคคลทั่วไป
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ปัญหาในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะผ้า
การศึกษา สารวจปัญหาต่าง ๆ พบว่า ยังมีปัญหาในการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ผ้าไหม
หางกระรอกคู่ตีนแดง
1. ศิลปหัตถกรรมในหลายๆ ท้องถิ่นยังถูกละเลย การผลิตศิลปหัตถกรรมกระจัดกระจาย
อยู่ทั่วไป ไม่มีแหล่งรวมในบางท้องถิ่น
2. ขาดการกระตุ้นหรือประกวดให้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพมากๆ ขึ้น
3. ผู้มีฝีมือเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอย่างอื่น
4. ไม่รักษาคุณภาพให้สม่าเสมอ เมื่อผ้าทอมือขายดีจะผลิตผ้าที่ด้อยฝีมือมาขายแทน
ช่างทอก็มีคุณภาพด้อยลง และมีจานวนน้อยลงเรื่อย ๆ
5. ช่างฝีมือคุณภาพดีมักทางานได้ช้าขายยาก เพราะต้องขายราคาแพงให้คุ้มกับเวลา หมด
กาลังใจ ขาดการส่งเสริม ช่างทอฝีมือดีหลายคนยังไม่มีคนรู้จัก และเห็นคุณค่า
6. ช่างฝีมือขาดการแข่งขันทางความคิด
7. การถ่ายทอดทากันในวงจากัด ขาดตัวผู้สืบทอดอย่างจริงจังและกว้างขวาง
กล่าวโดยสรุปคือ การทอตามแบบศิลปะการทอผ้าไหมนั้น ก็เช่นเดียวกับศิลปหัตถกรรม
ประเภทอื่น ๆ คือ ต้องมีการส่งเสริมให้ใช้สอยเป็นประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันของสังคม ที่มีการผลิตขึ้น
เองให้มากขึ้นเพราะหากผู้คนในสังคมไม่นิยมใช้ผ้าทอตามแบบศิลปะของไทย หรือขาดความรู้ความ
เข้าใจในศิลปะการทอ ไทย ขาดความนิยมยกย่องในฝีมือช่างทอที่มีคุณภาพแล้ว ศิลปะการทอของไทยก็
ยากที่จะสืบทอดต่อไปถึงลูกหลานของเราได้
วิธีการอนุรักษ์การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
1. ให้ความรู้เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในตัวบุคคลในที่นี้หมายถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดงในด้านต่าง ๆ เช่น ความงดงาม ประโยชน์ใช้สอย ความทนทานและเป็นสิ่ง
ที่แสดงของเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ควรภาคภูมิใจ การให้ความรู้ดังกล่าวอาจทาได้หลาย
ทาง เช่น
1.1. ครอบครั ว เป็ น สถาบั น แรกที่ มี ค วามส าคั ญ มากในการท าให้ ส มาสมาชิ ก ใน
ครอบครั ว ค่อ ยๆเกิด ความชอบ มองเห็ นความงดงามของคุณ ค่า ผ้ าทอ โดยแม่มี บทบาทให้ ความรู้
ตลอดจนพ่อแม่นาผ้าทอมาใช้ในชีวิตประจาวันและโอกาสพิเศษต่าง ๆ โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุก
ระดับ ครูนับว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรู้
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1.2. ความเข้ า ใจและภาคภู มิ ใ จในศิ ล ปหั ต ถกรรมของท้ อ งถิ่ น โดยอาจจะสอน
สอดแทรกเข้าไปในวิชาที่เกี่ยวกับสังคมศึกษา ศิลปศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือพา
นักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น
1.3. สื่อมวลชน สื่อมวลชนได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ภาพยนตร์ โทรทัศน์
วิ ท ยุ เป็ น ต้ น ปั จ จุ บั น เรายอมรั บ กั น ว่ า สื่ อ มวลชนมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวการคิ ด และการตั ด สิ น ใจของ
ประชาชนมาก ฉะนั้น สื่อมวลชนสามารถให้ทั้งความรู้ แสดงให้เห็นถึงความงดงามและประโยชน์ของผ้า
ทอได้เป็นอย่างดี และมีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ให้ประชาชน
2. การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากรัฐบาลมีภารกิจในการบริหารประเทศ
ด้านต่าง ๆ มากมาย ผ้าทอก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเอกลักษณ์ประจาชาติหรือท้องถิ่นที่รัฐควร
ให้ความสนใจ การสนับสนุนจากรัฐอาจทาได้ดังนี้
2.1 การจัดประชุมสัมมนา โดยเชิญผู้รู้ประจาท้องถิ่นหรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เรื่องการพัฒนาผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง มาให้ความรู้ต่าง ๆ
2.2 การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผ้าทอในท้องถิ่น นับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่
ก่อ ให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเรื่องผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง อย่างแท้จริง
2.3 การประกวดผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง คิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และถือว่า
เป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่เกียรติคุณของผ้าทอได้เป็นอย่างดี
2.4 การรณรงค์การใช้ผ้าทอในหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงเรียนเละสถานที่ ราชการ
บางแห่งอาจจะตกลงกันแต่งกายด้วยผ้าทอ 1 วัน ในแต่ละสัปดาห์ หรือหน่อยงานกันสนับสนุนการใช้ผ้า
ไหมหางกระรอกคู่ตีนแดงในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป
การสืบสานการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง พบว่า กลุ่มทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
มีความสามารถในการบริหารที่ดี ตั้งแต่ กระบวนการต้นน้า คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม
การฟอกย้อม กระบวนการกลางน้า คือการทอผ้าไหม การมัดลาย การแปรรูปและกระบวนการปลาย
น้า คือการตลาดที่มีการจาหน่ายสินค้า ณ ที่ตั้งของกลุ่มทอผ้าไหม ซึ่งเริ่มตั้งแต่มีกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม เพื่อนาใบหม่อนส่งมาเลี้ยงตัวไหม ทาให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้นามา เลี้ยงไหม
เป็นต้นทางในการควบคุมคุณภาพของเส้นไหม และไม่เกิดการขาดแคลนเส้ นไหมในการทอ อีกทั้ง ใบ
หม่อนที่ชาวบ้านปลูกยังมีโรงงานมารับซื้อเพื่อทาเป็นชาใบหม่อนส่งขายยังต่างประเทศ แสดงให้ เห็นว่า
ชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองและพึ่งพาตัวเองได้เพราะมีการบริหารจัดการที่ดี ในส่วนของผลิตภัณฑ์ จะมี
การจาหน่ายผ่านร้านหน้าศูนย์การเรียนรู้และผู้นากลุ่มยังมีการเปิดขายผ่านสื่อ ออนไลน์ เช่น เวปไซต์
เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจาหน่ายให้ทั่วถึงมากขึ้นสาหรับ คนที่อยู่ใน
ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ส่วนหน่วยงานราชการในท้องถิ่นร่วมมือกันผลักดันเพื่อให้เป็น สินค้าสร้าง
ชื่อของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนให้มีการออกงานแสดงสินค้าในที่ต่างๆ หรือระดับ นโยบายของ
จังหวัดที่ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ใส่ผ้าไหมพื้นเมืองหนึ่งวัน ในหนึ่ง สัปดาห์ ซึ่งเป็น
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การส่งเสริมในระดับนโยบายในการสร้างโอกาสและช่อ งทางการขายสินค้าให้มากขึ้น การส่งเสริมให้
ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมหม่อนไหมควบคู่ไปกับการ คุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้การคงอยู่ของผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงยังคงไม่หายไป จากวิถีชุมชนหรือ
แม้กระทั่งจัดการชุมชนให้การเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งช่องทาง การประชาสัมพันธ์
ที่ดี ในการสร้างการรับรู้ของประชาชนทั่วไป

การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
การสร้ างคุณค่าและมูล ค่าเพิ่มผ้ าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดงโดยการหาแนวทางการน า
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต
งานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางการการส่งเสริมและรูปแบบ
การเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมตีนแดง นาเสนอข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาร่วมกัน
วิเคราะห์พบว่า
1. แนวทางส่งเสริมและรูปแบบการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
การส่งเสริมและรูปแบบการเพิ่มคุณค่าควรจะดาเนินการควบคู่กันไป เป็นการพยายาม
ค้นหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สาหรับปัญหาต่างๆ ที่ต้องอาศัยวิทยาการที่มีความก้าวหน้า กรรมวิธีการ
ผลิต การเลือกใช้วัสดุและหลักการออกแบบ เข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา การคิดออกแบบสร้างสรรค์
และการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ส่วนของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่กับการปรับปรุงหรือพัฒนามาจาก
ของเดิม ต้องมีความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์และบริบทของชุมชน ดังนี้
รูปแบบ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นในทางบวกเกี่ยวกับเรื่อง สะท้อนศิลปวัฒนธรรม แสดง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน การผสมผสานสีที่เหมาะสม แต่เรื่องความหลากหลายและความทันสมัย ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วย การออกแบบต้องพิจารณากาลเวลาเป็นสาคัญ ออกแบบไม่ให้ล้ายุคหรือหวือ
หวาจนเกินไปในยุคนั้น เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนจะไม่เป็นที่นิยมหรือล้าสมัยเร็ว
ด้านคุณภาพ มุ่งเน้น ความประณีต ละเอียดอ่อน ลวดลายสวยงาม เรื่องความทนทานใน
การใช้ ความสะดวกในการใช้ สีคงทน สีไม่ตก ความดูดีร่วมสมัย
ด้านการตลาด ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยากให้มีสถานที่จาหน่ายเพิ่มขึ้น สามารถหาซื้อได้ง่าย
เรื่องราคา คุณภาพของสินค้าจะเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์
ด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมพัฒนาผ้าไทยให้ส่งออกต่างประเทศมาก
ขึ้น การส่งเสริมการใช้ผ้าไทยสามารถอนุรักษ์ศิลปะผ้าไทยได้ การส่งเสริมด้านการผลิตและการใช้มาก
ขึ้ น ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ า ดี แ ล้ ว แต่ อ ยากให้ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผ้ า ไทย และการจั ด
นิทรรศการ/จาหน่ายมากขึ้น ส่วนของผลิตภัณฑ์ จะมีการจาหน่ายผ่านร้านหน้าศูนย์การเรียนรู้และ
ผู้นากลุ่มยังมีการเปิดขายผ่านสื่อ ออนไลน์ เช่น เวปไซต์ เฟสบุ๊ค (Facebook) แอพลิเคชั่น ไลน์ (Line)
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ในสภาวะตลาดการแข่งขันของผ้ าไหมมีแนวโน้มของการแข่งขันที่สูงขึ้นและตลาดของ
ผ้าไหมอยู่ในอัตราเติบโตสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการสนับสนุนของภาครัฐบาลในการให้ข้าราชการมีการ
แต่งชุดที่ทาจากผ้าไทย ทาให้ตลาดมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นและยังมีการสนับสนุน โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่ง
ตาบล / โครงการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากภาครัฐ ทาให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่ม
และพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ใหม่ของผ้าได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
2. วิธีการส่งเสริมและรูปแบบการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
วิธีการส่ งเสริมและการการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสิ นค้าผ้าไหมนั้นหากมองทั้งระบบ
วิธีการส่งเสริมต้องมุ่งเน้นให้ครอบคลุมครบทุกด้าน เช่น
1) การส่งเสริมในด้านการสร้างคุณค่าด้านผลิ ตภัณฑ์ (ProductValue) การสร้าง
แบรนด์สินค้าที่มีมาตรฐาน มีความเป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพที่ดี ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
ได้
2) การส่งเสริมในด้านการสร้างคุณค่าด้านบริการ (Service Value) ทาให้ผู้รับบริการ
เกิดความพอใจ คุณภาพ คือความพอใจของลูกค้า เป็นหลักเบื้องต้น เพราะฉนั้นการบริการจะต้องมุ่ง
ให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจและถือเป็นหลักสาคัญในการประเมินผลการให้บริก ารไม่ว่าเราจะตั้งใจให้
บริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณ แต่คุณภาพของบริการวัดได้ด้วยความพอใจของ
ลูกค้า
3) การส่งเสริมในด้านการสร้างคุณค่าด้านบุคลากร (Personnel Value) บุคลากรคือ
ส่วนสาคัญที่สุด เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เขาเหล่านั้นจะรักองค์กร ทุ่มเททางานอย่างเต็มที่
และอยากเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์กรของคุณ การให้ความสาคัญต่อการพัฒนาพนักงานเป็นสิ่งหนึ่งที่
แสดงออกว่าคุณเห็นคุณค่าของพนักงาน และทาให้พวกเขาปรารถนาที่จะอุทิศตนทางานอย่างหนัก เพื่อ
นาพาองค์กรบรรลุเป้าหมาย เทคนิคพัฒนาพนักงานดังต่อไปนี้ ฟังความคิดเห็นของพวกเขา ให้โอกาส
ตัดสินใจ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ชื่นชมเมื่อคุณชอบ
ผลงานของเขา
4) การสร้างคุณค่าด้านภาพลักษณ์ (Image Value) การแข่งขัน สินค้าก็ต้องดี บริการก็
ต้อ งเลิ ศ ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ กรก็ ต้ อ งสร้ าง เรี ย กได้ ว่า คุ ณ ต้ อ งแข่ง ขั น ในทุ ก ๆ ด้ า น เช่ น สร้ า งความ
ประทับใจแรก โปรโมทจุดเด่นของสินค้า จัดการกับความคิดเห็นในโลกออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมใน
Social Mediaมีความโปร่งใส รับฟังความคิดเห็น จะช่วยสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ดีขึ้นได้ และยัง
แสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสาคัญต่อลูกค้า หรือผู้บริโภคมากแค่ไหน
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เป็นการปรับวิธีการผลิต กระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้ สินค้าที่มีความน่าสนใจมากขึ้น
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3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มที่ได้
การพัฒนาลักษณะใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง เพื่อสนองตอบ
ตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะพัฒนาเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ
1) เพิ่มมูลค่าให้ กับผลิตภัณฑ์ โดยเราจะพัฒนาการออกแบบลายผ้ า เป็นลายผ้ าที่มี
ความร่วมสมัย เหมาะสม มีเอกลักษณ์ แบรนด์สินค้าที่มีมาตรฐาน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้ า
จากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนาผลิตภัณฑ์มาแปรรูปเป็นสินค้าอื่น ๆ ที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มได้เช่น เนคไทด์ กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่ หมวก รวมถึงการตัดเย็บเป็นชุดสาเร็จต่าง ๆ พร้อม
จาหน่าย

ภาพประกอบ 4.42 การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ที่มา : นางอารดา พลอาษา, 2560.
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2) ด้าน Packaging การออกแบบ
Packaging หรือ บรรจุภัณฑ์นั้น คือสิ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้ แต่
ผู้ประกอบการนั้นมองว่าการพัฒนาหรือทา Packaging ที่ดีนั้นเป็นการเพิ่มต้นทุนและผลักภาระให้กับ
ผู้บริโภค สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการอาจคิดไม่ถึง นั่นก็คือ Packaging สามารถทาการตลาดแทนเราได้
สื่อสารแทนเราได้และมีป ระโยชน์ อีกมากมาย เพราะบรรจุภัณฑ์คือการใช้แนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
ออกแบบวัสดุที่นามาใช้บรรจุสินค้าให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่เราผลิตขึ้นมา สะดวกต่อการเก็บ
รักษาและขนส่ง
การออกแบบ Packaging สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้ ด้งนี้
.
1) ปกป้องและป้องกัน (Protect) สินค้าภายในบรรจุภัณฑ์เราจาเป็นต้องมีแพคเกจจิ้ง
ที่ดี สามารถปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดความชารุด เสียหายและทาให้สินค้าภายในคงสภาพเดิม
มากที่สุด เสียหายน้อยที่สุด
2) สื่อสารและให้ข้อมูล (Inform) ข้อมูลที่ชัดเจน เด่นชัด จะช่วยให้เป็นหนึ่งในช่องทาง
การตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้น เช่น ชื่อสินค้า ผลิตจากที่ใด ส่วนประกอบ วันหมดอายุ ข้อมูลทางด้าน
โภชนาการ เป็นต้น
3) ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) สินค้าชนิดใหม่นั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
การที่จะทาให้สินค้าโดดเด่นและหยิบจับสินค้าของเรานั้น แพคเกจจิ้งนั้นมีอิทธิพลอย่างมหาศาล เพราะ
ถ้าแพคเกจจิ้งสวยงาม ก็อาจเป็นแรงดึงดูดใจให้ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น วัสดุ รูปร่าง ขนาด และที่สาคัญต้อง
ดีและมีคุณภาพเพื่อเกิดการใช้ซ้าและบอกต่อ
.
4) เพิ่มกาไร (Profit) และสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) นอกจากการทาหน้าที่
ปกป้องสินค้าให้คงอยู่สภาพเดิมจากโรงงานแล้ว อีกหนึ่งสิ่งนั่นก็คือสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราได้
บางครั้งการสร้างเอกลัก ษณ์ให้กับสินค้า แพคเกจจิ้งสวยก็อาจทาให้ลูกค้าไม่ได้สนใจว่าข้างในนั้นเป็น
สินค้าอะไรแต่ซื้อเพราะแพคเกจจิ้ง และสามารถนาไปเป็นของฝากได้ สิ่งนี้ทาให้เห็นว่าแพคเกจจิ้งก็ช่วย
เพิ่มกาไรให้เราได้เช่นกัน
.
5) โปรโมชั่น (Promotion) ข้ อ นี้ เป็ น ข้ อดี ข องการตลาด เพราะแพคเกจจิ้ ง สวยงาม
สามารถถูกสร้างขึ้นตามเทศกาล หรือวันสาคัญได้ เช่นวันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยอาจจัดเป็นรวมสินค้า
หลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกันและสร้างแพคเกจจิ้งขึ้นเพื่อให้ดึงดูดใจ มอบส่วนลดและสร้างยอดขายให้สูงขึ้น
ในแต่ละเทศกาล
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ภาพประกอบ 4.43 การจัดทาแพคเกจจิ้ง
ที่มา : นางอารดา พลอาษา, 2560.
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ การส่ งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้ าไหมหาง
กระรอกคู่ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์แ ละอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการศึกษาเพื่อ การได้มาของ
องค์ความรู้ กระบวนการผลิ ต ลั กษณะลวดลาย ลั กษณะการใช้ สี รูปแบบผลิ ตภัณฑ์แ ละกระบวน
การถ่ า ยทอดองค์ ความรู้ ก ารทอผ้ าไหมหางกระรอกคู่ตี นแดง และแนวทางการน าเอาองค์ ค วามรู้
ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชน ผู้วิจัยได้สรุปผลการดาเนินการการวิจัยดังนี้
1. ความมุ่งหมายของการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
3. วิธีดาเนินการศึกษา
4. สรุปผลการศึกษา
5. อภิปรายผล
6. ข้อเสนอแนะ

ความมุ่งหมายของการศึกษา
1. การได้มาขององค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลาย ลักษณะการใช้สี รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
2. รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ
ศิลปะ หัตถกรรมพื้นบ้าน อันจะเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย
3. วิธีการและแนวทางการนาเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น สินค้าวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลาย ลักษณะการใช้สี รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมให้ท้องถิ่นเกิดความตระหนักและเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งที่
เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทย
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3. เพื่อหาแนวทางการนาเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน

วิธีดาเนินการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สาคัญคือ
1. ปราชญ์ / ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ในอาเภอนา
โพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สาคัญคือ
1. ปราชญ์ / ผู้รู้ชาวบ้าน ผู้นาท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) ในอาเภอ
นาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้จากการสุ่ม แบบสโนว์บอล (Snowball Sampling)
จานวนไม่น้อยกว่า 15 คน โดย 1) เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนาโพธิ์และพุทไธสงมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานไม่น้อยกว่า 30 ปี 2) เป็นผู้รู้เรื่องราวการทอผ้า องค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลาย
ลักษณะการใช้สี รูปแบบผลิตภัณฑ์ 3) เป็นกลุ่มสมาชิกการทอผ้าไหมอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์ 4) เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการวิจัยในครั้งนี้
2. ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้
จากการสุ่มแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) จานวนไม่น้อยกว่า 15 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยจะประยุกต์ใช้การศึกษาภาคสนาม (field study) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
บริ บ ทของชุมชนในมิติทุนทางสั งคม /วัฒ นธรรมของกลุ่ มการทอผ้ าไหม อาเภอนาโพธิ์และอาเภอ
พุทไธสง ที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และกระบวนการเรียนรู้ การอนุรักษ์ การส่งเสริมและ
การเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยวิธีการดังนี้
1. การสารวจชุมชน (community survey)
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)
3. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (non-participant observation)
4. การประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group discussion)
5. การศึกษาจากเอกสาร (documentary research)
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ใช้กรอบแนวทางการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกในประเด็น
เกี่ยวกับ บริ บ ทของชุมชนในมิติทุนทางสั งคม/วัฒนธรรมของ ชาวนาโพธิ์และพุทไธสง
ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้าไหมและกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญา การทอผ้าไหม
ของผู้ทรงภูมิปัญญาชาวนาโพธิ์และพุทไธสง ตลอดจนบริบทของชุมชน โดยผู้วิจัยใช้วิธีจดบันทึกเนื้อหา
ที่สาคัญๆ ไว้เป็นแนวทาง ขณะเดียวกันก็ขออนุญาตบันทึกเสียงไว้ด้วย เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ในแต่ละ
ประเด็นได้มีการทบทวนและสรุปผลการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ทรง ภูมิปัญญาได้ยืนยันความชัดเจน ถูกต้อง
และครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลทุกครั้ง (collective summarization) นอกจากนั้นจะได้ใช้แบบบันทึก
การสังเกต เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม และ ผลงานของผู้ทรงภูมิปัญญา ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
บันทึกปลายเปิด คือ สามารถบันทึกรายละเอียด ของข้อมูล โดยได้กาหนดหัวข้อครอบคลุมประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเช่นเดียวกับการสัมภาษณ์ ดังนี้
กรอบแนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก/การประชุมกลุ่ม
บริ บ ทของชุ ม ชนในมิ ติ ทุ น ทางสั ง คมของนาโพธิ์ แ ละพุ ท ไธสง ที่ ส่ ง ผลถึ ง ภู มิ ปั ญ ญา
กระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
คาถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น เพราะผู้ให้ข้อมูลเป็น
ชาวบ้าน ในการถามจริงๆ อาจจะเปลี่ยนไปตามภูมิหลังหรือประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์บางครั้ง
คาถามอาจไม่เป็นทางการแต่จะเป็นในรูปแบบของการพูดคุย และอธิบายให้ง่ายจนผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจ
ได้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ผู้วิจัยกาหนดแนวคาถามใน
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดังนี้
หมวดที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
หมวดที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับบริบทของชุมชนในมิติทุนทางสังคมของชาวนาโพธิ์และ
พุทไธสง ที่ส่งผลถึงภูมิปัญญาการทอผ้า ไหม โดยให้ผู้ให้สัมภาษณ์เล่าถึงลักษณะของหมู่บ้านในอดีต
จนถึงปัจจุบันเท่าที่จาได้ หรือ เคยได้ยินได้ฟังจากบรรพบุรุษ เช่น ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ เป็นต้น โดยและ
ตัวเอง
หมวดที่ 3 ผลที่เกิดขึ้นจากการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
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การตรวจสอบข้อมูล
เพื่อให้มั่นใจว่าในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบ
สามเส้า (triangulation) (Denzin, 1970) ซึ่งสุภางค์ จันทวานิช (2530, หน้า 128) ได้ เสนอไว้ โดย
อาศัยวิธีการดังนี้
1. ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) โดยการสอบแหล่งของข้อมูล
แหล่งที่มาที่ใช้พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา สถานที่ และบุคคล ที่ต่างกัน ต้องได้ข้อมูลที่
ตรงกัน โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามหลายครั้งในเวลาที่ต่างกัน
2. ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) ที่ใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลายวิธีในเรื่องเดียวกันด้วยวิธีการต่างกัน อันได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์เจาะลึก
การศึกษาเอกสาร นอกจากนี้ยังตรวจสอบข้อมูลแบบสรุปสะสม (collective summarization) โดย
เมื่อ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ทรงภูมิปัญญาหรือให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญให้ข้อมูลจบในแต่ละประเด็นแล้ว ผู้วิจัยได้
ทบทวนประเด็นโดยการถามย้อนกลับอีกรอบเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องแม่นตรงของ ข้อมูล
ระหว่างผู้ให้ข้อมูลและผู้วิจัยอีกครั้งหนึ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้จาแนกประเด็นการสัมภาษณ์อย่างเป็น ระบบ
และได้จดประเด็นสาคัญๆ เป็นแนวทางในการตรวจสอบเมื่อจบประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อความสะดวก
ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้ดาเนินการไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วนาเสนอเชิงพรรณนา
ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content Analysis) การวิเคราะห์เนื้อหาแบบสร้าง
ข้อสรุป โดยการจาแนกชนิดข้อมูล (typological analysis) ตามวัตถุประสงค์และกรอบการวิจัย โดย
จาแนกเป็นบริบทของชุมชนในมิติทุนทางสังคม/วัฒนธรรมของชาวนาโพธิ์และพุทไธสง ที่ส่งผลต่อองค์
ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหม กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสร้างสรรค์ การอนุรักษ์และสืบทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้า การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่า ของผู้ทรงภูมิปัญญาอาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธ
สง โดยจาแนกวิเคราะห์ข้อมูลชนิดง่าย ๆ ก่อน แยกวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็นแล้วพิจารณา
ความสัมพันธ์ของข้อมูล อธิบายถึงความสัมพันธ์และสาเหตุของปรากฏการณ์และแยกแยะข้อมูล ตาม
กรอบของการวิจัยเป็นหลัก
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สรุปผลการศึกษา
1. องค์ความรู้ กระบวนการผลิ ต ได้รับการถ่ายทอดจากภูมิปัญญา จากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลาน แม่ พ่อ ญาติพี่น้อง การสืบทอดความรู้ผ่านระบบจากครอบครัวและชุมชน เกิดการเรียนรู้
จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง ที่นาประสบการณ์อันหลากหลาย ที่สั่งสมสืบสาน สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน จากบรรพบุรุษ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีความลึกซึ้ง ผูกพัน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู้เพื่อให้มีการอนุ รักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดองค์ความรู้ อันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอันทรงคุณค่าด้ว ย
การส่งเสริมสนับสนุ นให้มีการศึกษาเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนที่สามารถพึ่ งตนเองและ
นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ซึง่ ผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง ลวดลายของผ้าทอที่มีลักษณะเนื้อผ้าที่
มีความเหลือบสี เห็นเป็นลายเส้นเล็ก ๆ ในตัว ซึ่งมองดูแล้ว มีริ้วลายเล็ก ๆ ที่เกิดจากไหมควบสี ต่าง ๆ
สวยงามแลดูนุ่มฟูราวกับขนหางกระรอก ที่สลับกับการทอไหมสีพื้น ตัดกับแถบสีแดงซึ่งเป็นจุดเด่นของ
ผ้าซิ่นตีนแดง และเนื้อผ้ามีความมันวาวยิ่งกว่าผ้าชนิดอื่น เหมาะสาหรับตัดเป็นเสื้อผ้าสาหรับทั้งบุรุษ
และสตรี ปัจจุบันมีการประยุกต์สีสันและลวดลายจากเดิมมาก เช่น สีเหลือง ชมพู เขียว ฟ้า โทนสีผ้าที่
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรั มย์ ได้แก่ โทนสีหินทรายที่ก่อสร้างปราสาทพนมรุ้ง ผ้าลายเอกลักษณ์
หางกระรอกคู่ตีนแดง
2. การอนุรักษ์และสืบทอดควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ รวมทั้งความ
ร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถานศึกษาต่างๆ โดย
การจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ เรื่อง การทอผ้า มีการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ สื่อ
การเรียนการสอน จัดตั้งให้มีการดาเนินการร่วมกันในรู้แบบองค์กร จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน
เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ร่วมกัน มีการบูรณาการเสริมสร้างหลักสู ตรการเรียนรู้ภูมิปัญญา การทอผ้า
ไหม ในระบบการศึกษา สนับสนุนการสร้างครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมไทยให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งควร
มีการประชาสัมพันธ์ การจัดงานแสดงสินค้าผ้าไหมและจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อยกระดับภูมิปัญญา
ให้ มีมาตรฐานระดับ สากล ภาครั ฐ ควรมีส่ ว นร่ว มในการอนุ รักษ์และสื บทอดตั้ ง แต่ การส่ งเสริมและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิต และการสืบทอดองค์ความรู้การ
จัดทาเป็นเอกสารทางวิชาการรวบรวมลวดลายเป็นเล่มทาเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง จัดเก็บชิ้นงานผืนผ้า
ต้นแบบ รวมถึงการจัดทาพิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
3. การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม แนวทางการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการเพิ่มคุณค่า
ควรจะดาเนินการควบคู่กันไป เป็นการพยายามค้นหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สาหรับปัญหาต่าง ๆ ที่ต้อง
อาศัยวิทยาการที่มีความก้าวหน้า กรรมวิธีการผลิต การเลือกใช้วัสดุและหลัก การออกแบบลวดลายเป็น
ลายผ้ า ที่มีค วามร่ ว มสมัย เหมาะสม มีเ อกลั กษณ์ แบรนด์ สิ นค้ าที่ มีมาตรฐาน ซึ่ งได้ รับ การรับ รอง
มาตรฐานสินค้าจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนาผลิตภัณฑ์มาแปรรูปเป็นสินค้า
อื่น ๆ เข้าใจการวิเคราะห์ปัญหา การคิดออกแบบสร้างสรรค์ และการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ส่วนของ
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การสร้างสรรค์สิ่งใหม่กับการปรับปรุงหรือพัฒนามาจากของเดิ ม ต้องมีความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์
และสอดคล้องกับเอกลักษณ์และบริบทของชุมชน

อภิปรายผล
1. องค์ความรู้ กระบวนการผลิ ต ได้รับการถ่ายทอดจากภูมิปัญญา จากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลาน แม่ พ่อ ญาติพี่น้อง การสืบทอดความรู้ผ่านระบบจากครอบครัวและชุมชน เกิดการเรียนรู้
จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง ที่นาประสบการณ์อันหลากหลาย ที่สั่งสมสืบสาน สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน จากบรรพบุรุษ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีความลึกซึ้ง ผูกพัน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู้เพื่อให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดองค์ความรู้ อันเป็น ภูมิปัญญาพื้นบ้านอันทรงคุณค่าด้วย
การส่งเสริมสนับสนุ นให้มีการศึกษาเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนที่สามารถพึงตนเองและ
นาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา ฉัตรเมืองปัก (2555 : 172 - 176 )
ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ผ้าไหม มัดหมี่ อาเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดองค์
ความรู้เป็นการถ่ายทอด จากบรรพบุรุษสู่รุ่นหลาน เป็นวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการสอน โดย
ผู้นากลุ่มการฝึกอบรม จัดให้มีการทัศนศึกษา ดูงาน มีการสาธิตให้คาแนะนา วิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่
ให้แก่ผู้ที่สนใจ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมโชค เฉตระการ (2552 : 191-192 ) ที่ได้ศึกษาแนว
ทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของ การพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผลการวิจัยพบว่า หลักในการถ่ายทอดความรู้แลประสบการณ์
โดยใช้วิธีการสอน ภาคทฤษฎีด้วยการบอก อธิบายให้ท่องจา ให้ดูตัวอย่างของจริง และเรียนรู้ภาค
ปฏิบัติด้วยการปฏิบัติ จริงที่กลุ่มอาชีพในชุมชนลักษณะดังกล่าวเป็นข้อกาหนดทางวัฒนธรรมที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ส่วนการถ่ายทอดความรู้ในระดับ
กลุ่มอาชีพเป็นการ พัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าในชุมชนที่ต้องคานึงถึงกลุ่มอาชีพ ฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการ เรียนรู้โดยมีการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กาหนด จึงสามารถเพิ่มศักยภาพ
ให้กับกลุ่มอาชีพ ในชุมชนได้
2. การอนุรักษ์และสืบทอดควรได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ รวมทั้งความ
ร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสถานศึกษาต่าง ๆ โดย
การจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ เรื่อง การทอผ้า มีการนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ สื่อ
การเรียนการสอน จัดตั้งให้มีการดาเนินการร่วมกันในรู้แบบองค์กร จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน
เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ร่วมกัน มีการบูรณาการเสริมสร้างหลักสู ตรการเรียนรู้ภูมิปัญญา การทอผ้า
ไหม ในระบบการศึกษา สนับสนุนการสร้างครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมไทยให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งควร
มีการประชาสัมพันธ์ การจัดงานแสดงสินค้าผ้าไหมและจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อยกระดับภูมิปัญญา
ให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับมาริสสา อินทรเกิด (2560). ได้ศึกษาการอนุรักษ์และสืบสาน
การทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนบ้านหัวสะพาน อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการวิจัยครั้ง
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นี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการทอผ้าไหมมัดหมี่ ซิ่นตีนแดง
ของชุมชนบ้านหัวสะพาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ ศึกษาเทคนิคการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาของการทอผ้าไหม 2) การอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าไหม มัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนบ้าน
หัวสะพาน ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้ทอผ้าไหมจานวน 5 คน ผู้นา กลุ่มสตรีทอผ้าไหม จานวน 1 คน
ผู้ใหญ่บ้านหัวสะพาน 1 คน ใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ถอดเทปจาก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอ
ผลงานวิจัยแบบพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า การถ่ายทอดภูมิ ปัญญาของการทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดง
ของชุมชน บ้านหัวสะพาน ใช้หลายวิธีร่วมกันทั้งการบอกเล่า การบันทึกลงในกระดาษลายเส้นกราฟ
การสาธิตและลงมือปฏิบัติ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน การอนุรักษ์และสืบสานของ ผ้าไหม
มัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชนมีความสามารถในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ มีผู้ที่มีความรู้และฝีมือในการทอผ้า
เพื่อสืบทอดรุ่นต่อรุ่น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมชุมชน ตาบลโคก
จาน อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ลออ ไชยโยธา (2551) ได้
ศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมชุมชนตาบลโคกจาน อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ ผลการวิจัย
พบว่า เป็นจารีตประเพณี วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน สืบต่อไปการสืบทอดและพัฒนาการของ
การทอผ้าไหม โดยวิธีการสอนกันเองในชุมชน จากปู่ย่าตายาย พ่อแม่ สู่ลูกหลาน เป็นการเรียนรู้กัน
ภายในชุ มชนและยั งสอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของสมโชค เฉตระการ (2552) ที่ ได้ศึ กษาแนวทาง
การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของการพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผลการวิจัยพบว่า หลักในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ใช้
วิธีการสอนภาคทฤษฎีด้วยการบอก อธิบายให้ท่องจา ให้ดูตัวอย่างของจริง และเรียนรู้ ภาคปฏิบัติด้วย
การปฏิบัติจริง เป็นข้อกาหนดทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
การถ่ายทอดความรู้
3. การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม แนวทางการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการเพิ่มคุณค่า
ควรจะดาเนินการควบคู่กันไป เป็นการพยายามค้นหาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สาหรับปัญหาต่าง ๆ ที่ต้อง
อาศัยวิทยาการที่มีความก้าวหน้า กรรมวิธีการผลิต การเลือกใช้วัสดุและหลัก การออกแบบ เข้าใจการ
วิเคราะห์ปัญหา การคิดออกแบบสร้างสรรค์ และการแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ส่วนของการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่กับการปรับปรุงหรือพัฒนามาจากของเดิม ต้องมีความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และบริบทของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับสุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2560) ได้ศึกษาการสร้างมูลค่า
เพิ่มของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย : กรณีศึกษาผ้าทอลายโบราณ พบว่าประเด็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอลายโบราณสู่เชิงพาณิชย์จากการศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่ม
เน้นการสร้างคุณค่าทางด้านผลิตภัณฑ์ (ProductValue) พบว่า มี 5 แนวทาง คือ 1) ปรับลดจานวน
ลวดลายบนผืนผ้า จากเดิมให้เหลือ 3 ลาย 5 ลาย และ 7 ลาย บนผ้าผืนเดียวกัน เพื่อให้ มีความสะดวก
รวดเร็วในการทอ 2)ปรับวิธการผลิตจากวัตถุดิบเดิม ด้วยผ้าทอที่ใช้ สี สังเคราะห์เป็นผ้าฝ้ายหรือไหมใช้
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สีธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอดั้งเดิม 3) พัฒนาผ้าทอลายเดียวให้เป็นลายใหม่ คือ ลายดอก
ผักแว่น และลายหอปราสาท เพื่อนามาพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือลายภูผาไชย เป็นลวดลายที่
พัฒนามาจากลายหอปราสาท ลายดอกผักไซ่ได้ พัฒนามาจากลายดอกผักแว่น 4) พัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์
ใหม่โดยใช้ลายผ้าที่ได้พัฒนาจากลายโบราณเดิม มาทาเป็นหมอนอิงโซฟาที่ใส่ไอแพท เป็นต้น คือ ลายภู
ผาไชย และลายผักไซ่ 5) สร้างโลโก้ ให้ กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพื่อที่ผู้ บริโภคจะได้จดจาได้ โดยการสร้าง
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านภูผักไซ่ได้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การผลิตผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากใช้เวลานานในการเรียนรู้
และ ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ ปัจจุบันกลุ่มผลิตผ้าไหม พบว่าส่วนใหญ่จะมีเฉพาะผู้สูงอายุดังนั้น
ควรหากลยุ ท ธ์ห รื อแนวทางในการอนุรั กษ์ การสื บ ทอดให้ ค งอยู่อย่ างยั่ งยื น ควรมี การสร้ างความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาพื้นบ้านการทอผ้าให้แก่กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้มาก
ขึ้น
2. ควรมีการจัดเก็บองค์ความรู้การทอผ้าไหม ผ่านระบบการศึกษา ในการพัฒนา เป็นหลัก
หลักสูตรอบรมหรือ พัฒนาเป็นหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ตั้งแต่ระดับประถม มัธยมจนถึง
อุดมศึกษา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใน การสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่
สนใจได้ศึกษาเล่าเรียนและอันจะเป็นการสร้างความตระหนัก ในภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสามารถนามา
พัฒนาให้เป็นอาชีพทางเลือกใน การประกอบอาชีพได้
3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนให้คาแนะนาด้านแหล่งทุน แนวทาง
การสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้า
การออกแบบลวดลาย การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ตลอดจนมี
การส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางออกไป

178

บรรณานุกรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2549). แนวทางการส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหม. กรุงเทพฯ :
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
. (2549). รูปแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมไทย. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์.
โกสุม สายใจ. (2540). สีและการใช้สี. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.
ข้อมูลท้องถิ่นและจดหมายเหตุ สานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. (2560). การทอผ้าไหม.
(ออนไลน์) สืบค้นจาก http://www.lib2.ubu.ac.th/localinformation/?page_id=32
เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
คนางค์ ช่อชู. (2547). กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดการทอผ้าไหมของผู้ทรงภูมิปัญญา
อาเภอนาโพธ์ จังหวัดบุรีรัมย์.ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. (สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนา). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2544). วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
จานง กุลไธสง. (2560, 14 มกราคม). สัมภาษณ์โดย อารดา พลอาษา. ที่บ้านเลขที่ ที่อยู่ 155 หมู่ที่ 3
บ้านศีรษะแรด ตาบลมะเฟือง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์.
ดุษฎี สุนทราชุน. (2551) การออกแบบลายพิมพ์ผ้า. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์
นิตยา ฉัตรเมืองปัก. (2555). การศึกษาวิเคราะห์ผ้าไหมมัดหมี่อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์.
ปริญญานิพนธ กศ.ม. (ศิลปศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉัตรชัย อรรถปักษ์. (2552). องค์ประกอบศิลปะ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.
เฉลิมศรี ตุ่มมะ และศิริพร บุญชู. (2554). การอนุรักษ์และคุ้มครองไหมไทย. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ถาวร แผ้วไธสง. (2560, 14 มกราคม). สัมภาษณ์โดย อารดา พลอาษา. ที่บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 7
บ้านโคกกุง ตาบลบ้านคู อาภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทองดี อุ้มไธสง. (2560, 14 มกราคม). สัมภาษณ์โดย อารดา พลอาษา. ที่บ้านเลขที่ 19/1 หมู่ที่ 2
บ้านโนนสะอาด ตาบลบ้านแวง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์.
ธีรพงษ์ วสัตดิลก. (2546). รูปแบบการพัฒนาตลาดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์สู่
ระบบพาณิชย์อิเล็กทอนิค. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. บุรีรัมย์ : สถาบันราชภัฏบุรีรมั ย์.
นัชรี จิระนคร. (2550). ผาไหมยกทอง 1000 ตะกอ : กรณีศึกษากลุมทอผายกทอง “จันทรโสมา”
จังหวัดสุรินทร ปริญญานิพนธกศ.ม. (ศิลปศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.

179

นิคม ชมพูหลง. (2548). ภูมิปัญญาสู่การเรียนรู้. มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์.
นิตยา ฉัตรเมืองปัก. (2555). การวิเคราะห์ผ้าไหมมัดหมี่ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์
(กศม. ศิลปศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ปฐม นิคมานนท์. (2539). รายงานการวิจัยเรื่องการค้นหาความรู้และระบบการถ่ายทอด ความรู้ใน
ชุมชนชนบทไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ประคอง ภาสะฐิติ. (2560, 15 มกราคม). สัมภาษณ์โดย อารดา พลอาษา. ที่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 13
บ้านนาโพธิ์ ตาบลนาโพธิ์ อาภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์.
ประจักษ ภูมินา. (2553). การศึกษาหัตถกรรมผาทอยกมุกของชาวไท-ยวนตาบลตนตาล อาเภอ
เสาไห จังหวัดสระบุรี. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (ศิลปศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ไพพรรณ เกียรติโชคชัย. (2541). การศึกษาบนเสนทางธุรกิจ. กรุงเทพ : เอส พี เคเปเปอร แอนดฟอรม.
ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ, บรรณาธิการ. (ม.ป.ป.). การออกแบบลายผ้าไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : พิทักษ์
อักษร
พจน์ ใจชาญสุขกิจ. (2557). Image is Power พลังแห่งภาพลักษณ์. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค. มาโนช กงกะนันทน์ (2549). ศิลปะการออกแบบ.นนทบุรี : คลอฟังก์ชั่น.
มาโนช กงกะนันทน์. (2549). ศิลปะการออกแบบ. นนทบุรี : คลอ ฟังก์ชัน.
มาริสสา อินทรเกิด. (2560). การอนุรักษ์และสืบสานการทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงของชุมชน
บ้านหัวสะพาน อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสาร ธุรกิจปริทัศน์ 10(1), 141 -153.
รวิสุดา อมตะพิงกูล. (2552). การศึกษาวิเคราะห์เครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย ตาบลเชิงกลัด
อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (ศิลปศึกษา). กรุงเทพฯ : : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วลี มโนมัธย์. (2554).เอกลักษณ์ของไหมไทย. (ออนไลน์). สืบค้จาก http://surathaisilk.blogspot.com
เข้าถึงข้อมูลเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
วิชิต นันทสุวรรณ. (2534). ภูมิปัญญาชาวบ้านคืออะไรอย่างไร. การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : คุรุสภา.
วีระศักดิ์ จุลดาลัยและคณะ. (2549). โครงการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต : การจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง เครื่องปั้นดินเผา บ้านกลาง ตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม. นครพนม : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครพนม.

180

ศิริ ผาสุก. (2545). ผ้าไหมพื้นบ้าน : Handwowen Thaisilk. กรุงเทพฯ ; โอเดียนสโตร์.
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ. (2556). รายงานการวิจัยข้อมูลผ้าไทยเพื่อการจัดทา application
ผ้าไทย : โครงการส่งเสริมการผลิตและการประยุกต์ใช้ผ้าไทยสาหรับผู้บริโภคยุคใหม่.
กรุงเทพ : สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน).
ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอาเภอนาโพธิ์. (ม.ป.ป.). ข้อมูลศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอาเภอนาโพธิ์. บุรีรัมย์ :
ศูนย์. ถ่ายเอกสาร.
สามารถ จันทร์สูรย์ (2534). ภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร อย่างไร. ในการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว
สันติสุข กฤดากร, หม่อมหลวง. (2541). การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้าน ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และ
การศึกษาต่อเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
. (2541). การศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.
สุภางค์ จันทวานิช. 2531. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรศักดิ์ รอดเพราะบุญ. (2548). การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลายใน
เมืองเพชรบุรี. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (ศิลปศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สาเริง โกติรัมย์. (2560, 15 มกราคม). สัมภาษณ์โดย อารดา พลอาษา. ที่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 1
บ้านนาโพธิ์ ตาบลนาโพธิ์ อาภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์.
อรณิชชา ทศตา. (2557). การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทอผ้าไหม อาเภอบ้านเขว้า จังหวัด
ชัยภูมิ. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา. 11(1), 117 – 128.
อริศรา. (2552. กุมภาพันธ์). เส้นไหม ใยฝ้าย ลวดลายบนผืนผ้า. หญิงไทย. 34 (800) 238-239.
อัจฉรา โพธิยานนท์. (2539). การศึกษากับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
อัตลักษณ์แห่งสีของไทย. (2560). การเรียกชื่อสีของไทย. (ออนไลน์). สืบค้นจาก
http://www.bagindesign.com/thaitone-tropical-color เข้าถึงข้อมูลเมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

181

อาเภอนาโพธิ์. (2560). ผ้าไหมนาโพธิ์. (ออนไลน์) สืบค้นจาก
http://Kanchanapisek.or.th/culture/brr/brr1401.html เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่
3 มกราคม 2560
Denzin, N. K. (1970). Sociological Methods : A source Book. Chicago: Aldine.
Smith, A.W. (1982). Management System : Analysis and Application. New York :
Dryden

182

ภาคผนวก

183

แบบสัมภาษณ์
การศึกษาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
A study of Thai silk, Hangkrarog Khu Teen Daeng, on its weaving knowledge,
preservation, promotion and value-addedimprovement
in Amphoe Napho and Amphoe Phutthaisong,
Buriram Province.
**************************************************************************************************************

การสัมภาษณ์ : แบบมาตรฐานการสัมภาษณ์ปลายเปิด (Standardized Open-Ended Interview)
เป้าหมาย : เพื่อศึกษาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่
ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์
1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลาย ลักษณะการใช้สี รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมให้ท้องถิ่นเกิดความตระหนักและเข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย
3. เพื่อหาแนวทางการนาเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน
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ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ – นามสกุล อายุ
2. ประวัติการศึกษา
3. ที่อยู่ปัจจุบัน
4. ประวัติการทางาน
5. ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทอผ้า
6. ผลงานดีเด่นหรือภาคภูมิใจ
7. ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน
8. วัน / เดือน / ปี ที่สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 : แนวข้อคาถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของท้องถิ่นชุมชน
1. คนกลุ่มแรกที่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นใคร เชื่อสายใด
2. ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นบรรพบุรุษได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนอย่างไร
3. ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรเป็นอาชีพหลัก (ถ้าเป็นอาชีพเสริม
ใช้เวลาช่วงใด)
4. ในอดีตคนในชุมชนประกอบอาชีพใด มีหลักฐานยืนยันหรือไม่
5. การประกอบอาชีพของคนสมัยก่อนกับปัจจุบันต่างกันอย่างไร
6. คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มกันทากิจกรรมงานต่าง ๆ บ้างหรือไม่ (เช่น กลุ่มแม่บ้าน
กลุ่มแม่บ้าน)
7. ผู้ริเริ่มการรวมกลุ่มคือใครหรือหน่วยงานใด ก่อตั้งกันมานานแค่ไหน
8. การรวมกลุ่มกันเพื่ออะไร ทาอะไรกันบ้างและผลที่ได้รับอย่างไร
9. ในชุมชนมีกิจกรรม งานบุญหรืองานประเพณีประจาท้องถิ่นบ้างหรือไม่ มีงานอะไรบ้าง
มีงานหรือกิจกรรมช่วงใดบ้าง ได้มีคติ ความเชื่ออื่น ๆ บ้างหรือไม่อย่างไร
แล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานที่จัดขึ้นในท้องถิ่นหรือ
ชุมชนของตนเอง
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ตอนที่ 3 : แนวข้อคาถามเกี่ยวกับองค์ความรู้ กระบวนการผลิต กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
1. ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้อาวุโส เคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับผ้าทอผ้าไหมอย่างไร
2. การทอผ้ามีกี่แบบ ท่านได้เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการทอผ้าแบบไหน จากใคร
3. ลวดลายที่ใช่ในการทอผ้ามีกี่แบบ อะไรบ้าง
4. ที่มาของลวดลายการทอผ้ามาจากที่ใด ใครเป็นผู้คิดค้น
5. บุคคลใดในชุมชนของท่านที่คิดว่าเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทอผ้า และเคยได้รับ
การยกย่อง เชิดชูเกียรติหรือได้รับรางวัล
องค์ความรู้การผลิต
6. วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้าง ได้มาจากที่ไหน อย่างไร
7. วิธีการทอผ้ามีขั้นตอนอย่างไร / ใช้เวลาในการผลิต / ต้นทุนการผลิต (ต้นทุน + เวลา)
วัสดุ + สี + แรงงาน + เวลา : จานวนชิ้น
8. มีเทคนิคและเคล็ดลับในการทอผ้าอย่างไร
- การทอแต่ละแบบใช้เวลาการผลิตมากน้อยอย่างไร
- ช่างทอแบ่งเวลาระหว่างการทอผ้ากับครอบครัวอย่างไร
- มีคนในครอบครัวช่วยกันกี่คน ทาอะไรบ้าง แบ่งหน่าที่กันอย่างไร
9. มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากระบวนการผลิตอย่างไร
10. มีผลผลิตที่ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร / ต้องใช้ทักษะ ความชานาญอย่างไร
11. เดิมมีรูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างไร / ลวดลายเป็นอย่างไร อะไรบ้าง
12. ปัจจุบันมีรูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างไร / ลวดลายเป็นอย่างไร อะไรบ้าง
13. ปัจจัยที่ทาให้มีการปรับ เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการผลิต
(นโยบายรัฐบาล /เศรษฐกิจ /ความนิยมวัตถุดิบ /ความต้องการตลาด /ผู้บริโภค)
14. มีการพัฒนารูปแบบไปใช้อย่างไร /
- การใช้สีเคมี, ธรรมชาติ (ข้อดี ข้อเสีย)
- สีธรรมชาติได้มาจากสิ่งใดบ้าง
- มีขั้นตอนและวิธีนามาใช้อย่างไร
15. รูปแบบที่พัฒนาและนามาใช้ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
การถ่ายทอดองค์ความรู้
16. ใครเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ทาไมจึงถ่ายทอดและถ่ายทอดอย่างไร
17. วัตถุประสงค์ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่ออะไร
17. คุณสมบัติผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าเป็นอย่างไร
18. คุณสมบัติผู้รับถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าเป็นอย่างไร
19. มีปัญหาอุปสรรคในการถ่ายทอดหรือไม่อย่างไร
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20. วิธีการถ่ายทอดเคล็ดลับให้กับใคร เป็นอย่างไร
21. มีแนวทางในการพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างไร
การจัดการความรู้
22. มีการจดบันทึกความรู้ / สื่อ เกี่ยวกับการทอผ้าหรือไม่อย่างไร
23. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าอย่างไรบ้าง
24. มีการรวมกลุ่มการจัดการความรู้หรือไม่ ในลักษณะใด มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไร
- เทคนิคการทอผ้า
- วิธีการการทอผ้า
- วัตถุดิบการทอผ้า
การอนุรักษ์และการส่งเสริม
25. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาในด้านการทอผ้าในชุมชนหรือไม่ อย่างไร
26. มีส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการนาเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ตามประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร
27. มีการปลุกจิตสานึกให้คนในชุมชน ในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างไร
28. มีการฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่กาลังสูญหายหรือที่สูญหายไปแล้วมาทาให้มีคุณค่า
และมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตในท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร
29. มีการพัฒนาริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยหรือไม่ อย่างไร
30. มีการถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์อย่างไร
31. มีส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอย่างไร
32. มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาระหว่างชุมชนหรือไม่อย่างไร
33. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ดาเนินงานให้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพด้านภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถ ใดบ้าง
การสร้างมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์
34. มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
35. มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
36. มีสื่อสารและประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
37. มีการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
************************************************************
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------การศึกษาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่าการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อ .......................................................................... อายุ …………………………………..
เพศ ........................................................................ สถานะภาพ ............................
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ....
ลาดับที่
ความคิดเห็น /บทสัมภาษณ์
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
ผู้สัมภาษณ์ ………………………………………………………………………………..
สถานที่ ..................................................................................................
เวลา ..................................................................................................

หมายเหตุ
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แบบบันทึกการสังเกต
-------------------------------------------------------แบบบันทึกการสังเกต
บริบทองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ การส่งเสริมและการเพิ่มคุณค่า
การทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง อาเภอนาโพธิ์และอาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
สังเกตพฤติกรรม : ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหมหางกระรอกคู่ตีนแดง
กิจกรรมประจาวัน
…………………………………………………………………………………….…………………………………….……………
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ / ผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มสมาชิกการทอผ้าไหม
1) นางหนูภาพ อาจจานงค์
อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 35 หมู่ที่ 3 บ้านศีรษะแรด ตาบลมะเฟือง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
2) นางหยาด มาลานนท์
อายุ 60 ปี
ที่อยู่ 48/2 หมู่ 1 บ้านแวง ตาบลบ้านแวง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
3) นางลัดดา ประทีป
อายุ 46 ปี
ที่อยู่ 48/1 หมู่ที่ 1 บ้านแวง ตาบลบ้านแวง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
4) นางละพิน อ้นไธสง
อายุ 60 ปี
ที่อยู่ 20/1 หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด ตาบลบ้านแวง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
5) นางสาเนียง อิงไธสง
อายุ 62 ปี
ที่อยู่ 29 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด ตาบลบ้านแวง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
6) นางชานาญ ฉวีวงศ์
อายุ 59 ปี
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด ตาบลบ้านแวง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
7) นางราตรี ฉัตรไธสง
อายุ 47 ปี
ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด ตาบลบ้านแวง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
8) นางทองใส สังข์สีแก้ว
อายุ 42 ปี
ที่อยู่ 41 หมู่ที่ 3 บ้านศีรษะแรด ตาบลมะเฟือง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
9) นางเพ็ญพักตร์ ฉ่าไธสง
อายุ 47 ปี
ที่อยู่ 78 หมู่ที่ 2 บ้านมะเฟือง ตาบลมะเฟือง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
10) นางสาวมะลิ ศิลประกอบ
อายุ 39 ปี
ที่อยู่ 6 หมู่ที่ 4 บ้านเตย ตาบลพุทไธสง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
11) นางสมจิตร ลุนไธสง
อายุ 55 ปี
ที่อยู่ 50 หมู่ที่ 7 บ้านสระแวง ตาบลบ้านแวง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
12) นางแสงเดือน ออมไธสง
อายุ 44 ปี
ที่อยู่ 119/6-7 หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตาบลนาโพธิ์ อาภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
13) นางสุวรรณี สาระถี
อายุ 54 ปี
ที่อยู่ 116 หมู่ที่ 12 บ้านโนนตะคร้อ ตาบลบ้านคู อาภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
14) นางวิไลวรรณ ร่อเป้า
อายุ 35 ปี
ที่อยู่ 24 หมู่ที่ 10 บ้านหนองหว้า ตาบลนาโพธิ์ อาภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
15) นางทองทิพย์ แสงอินทร์
อายุ 59 ปี
ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์ ตาบลนาโพธิ์ อาภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

190

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ / ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
1) นางจานง กุลไธสง
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

อายุ 73 ปี
ที่อยู่ 155 หมู่ที่ 3 บ้านศีรษะแรด ตาบลมะเฟือง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
อายุ 77 ปี
นางสมร สุริกร
ที่อยู่ 72/1 หมู่ที่ 1 บ้านมะเฟือง ตาบลมะเฟือง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
อายุ 63 ปี
นางมณี ช่อไธสง
36 หมู่ 15 บ้านหนองจิก ตาบลหายโสก อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
อายุ 70 ปี
นางทองดี อุ้มไธสง
ที่อยู่ 19/1 หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด ตาบลบ้านแวง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
อายุ 70 ปี
นางประคอง ภาสะฐิติ
ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 13 บ้านนาโพธิ์ ตาบลนาโพธิ์ อาภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
อายุ 60 ปี
นางถาวร แผ้วไธสง
ที่อยู่ 32/1 หมู่ที่ 7 บ้านโคกกุง ตาบลบ้านคู อาภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
อายุ 63 ปี
นางสะอาด ศิลป์ประกอบ
ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 3 บ้านเก่าโก ตาบลบ้านคู อาภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
อายุ 58 ปี
นางนงคราญ แปวไธสง
ที่อยู่ 261 หมู่ที่ 11 บ้านนาโพธิ์ ตาบลนาโพธิ์ อาภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
อายุ 62 ปี
นางบุญล้วน วารี
ที่อยู่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด ตาบลบ้านแวง อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
อายุ 75 ปี
นางเสงี่ยม คาสมวงสา
ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 15 บ้านโนนหนองจิก ตาบลหายโศก อาเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

191

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ

นางอารดา พลอาษา

วัน เดือน ปี เกิด

16 มิถุนายน 2519

สถานที่เกิด

จังหวัดหนองคาย

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

319 หมู่ 16 ตาบลนิคม อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

ตาแหน่งหน้าที่

ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรรม

สถานที่ทางานปัจจุบัน

โรงเรียนสตึก อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2531 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบัวโคก
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2534 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2537 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซกา
อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
พ.ศ. 2540 ปริญญาบัตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
วิชาเอก สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2555 ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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