
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

 การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง  

จังหวัดมุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นางสาวชลดา  จันปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง  

จังหวัดมุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นางสาวชลดา  จนัปุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



MANAGEMENT OF CULTURAL PRODUCT AT TRADITIONAL WEAVING 
COMMUNITY ENTERPRISE BAN NONGSUNG, MUKDAHAN PROVINCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Chonlada  Janpum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Arts Program in Cultural Resource Management 

Graduate School, Silpakorn University 
Academic Year 2016  

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง “การจัดการผลิตภัณฑ์

เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร”  เสนอโดย 

นางสาวชลดา  จันปุ่ม เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

 
 

…….............................................................. 

                                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 

              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

 

.................................................... ประธานกรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย์) 

............/......................../.............. 

 

.................................................... กรรมการ 

(อาจารย์ ดร.คำล่า มุสิกา  ) 

............/......................../.............. 

 

.................................................... กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย) 

............/......................../.............. 



 ง 

55112303: สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

คำสำคัญ:  ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

  ชลดา  จันปุ่ม: การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย.  106 หน้า. 
 

 การศึกษาการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม  

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพ ื่อศกึษากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เช ิง

วัฒนธรรมและเพื่อศึกษาเงื่อนไขความสำเร็จ  และข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม        

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่ง

ปฐมภูมิ แหล่งทุติยภูมิ การสังเกตและสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม การวิจัยได้

รวบรวมและจัดระบบข้อมูลต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์จากแนวคิดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม การจัดการ

ทรัพยากรวัฒนธรรม วงจรผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน การถอดบทเรียน และศึกษาจากบริบทของ

ชุมชนที่ศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร คือการปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับยุคสมัย

พร้อมกับการประยุกต์ลวดลายดั้งเดิมและสีสันให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกยุค

สมัย ซึ่งกลุ่มมีจุดแข็งหรือเงื่อนไขความสำเร็จอยู่ที่การมีผู้นำที่มีประสบการณ์ด้านการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมรวมถึงมีความรู้และทักษะด้านการทอผ้า ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการ

กลุ่มแบบยืดหยุ่นและมีการรักษาระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าและรายได้

ของกลุ่ม ทั้งยังมีการนำเอาเทคโนโลยีโดยเฉพาะเฟซบุ๊ก (Facebook) มาช่วยในการติดต่อกับลูกค้า

และเป็นหน้าร้านออนไลน์ (Online) ที่มีส่วนทำให้กลุ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น ทั้งนี้กลุ่มมีจุดอ่อน

หรือข้อจำกัดอยู่ที่การขาดผู้สืบทอดงานทอผ้าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ซึ่งส่วนมากทอผ้าไม่เป็น และ

ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มมีการแยกตัวออกมารับทอผ้าส่งขายเองจึงส่งผลต่อกลุ่มในส่วนของการผลิต

ผ้าซิ่น ส่งผลให้ลูกค้าต้องรอผ้าซิ่น 1 ผืนประมาณ 1-3 เดือน และการใช้ฝ้ายธรรมชาติแท้ก็เป็นอีก

หนึ่งปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดเพราะในหนึ่งปีฝ้ายเก็บเกี่ยวได้เพียง 3 ครั้งทุก ๆ 3-4 เดือน ถ้าหากมียอดสั่ง

ผ้าจำนวนมากก็ส่งผลต่อความเสี่ยงที่ฝ้ายจะไม่เพียงพอสำหรับการทอผ้าซิ่นในรอบนั้น ซึ่งอาจจะ

ต้องรอผ้าซิ่นนานกว่า 4 เดือนหรือ 1 ปี ซึ่งทางกลุ่มจะต้องหาทางแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดนี้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม                                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                                                           ปีการศึกษา 2559 

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์........................................ 



 จ 

55112303: MAJOR: CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT 

KEY WORD:  CULTURAL PRODUCT AT TRADITIONAL WEAVING 

 CHONLADA  JANPUM: MANAGEMENT OF CULTURAL PRODUCT AT 

TRADITIONAL WEAVING COMMUNITY ENTERPRISE BAN NONGSUNG, MUKDAHAN 

PROVINCE. THESIS ADVISOR:  ASST. PROF. WITSAPAT  CHAICHUAY, Ph.D., 106 pp. 

 

 

 The study of Management of Cultural Product at Traditional Weaving Community 

Enterprise Ban Nongsung, Mukdahan Province  purpose to study the process of managing cultural 

products and to study the conditions of success and limitations of traditional weaving community 

enterprises Ban Nongsung, Mukdahan to manage cultural products by studying the primary 

source, secondary sources, observations and interviews with group members of traditional 

weaving community enterprises. The research has compiled and organized information systems 

by analysis from the concept of Cultural Products, Cultural Resource Management, Product Life 

Cycle, Community Enterprise, Lessons Learn and study from the context of the study community. 

 The results showed that the process of managing cultural products of Traditional 

Weaving Community Enterprise Ban Nongsung, Mukdahan Province is to adjust the style of the 

product to be modern product and applied of original patterns and colors to meet the needs of the 

target market in that period of time. The strength or success of the group is having experienced 

leaders in the distribution of cultural products as well as the knowledge and skills of weaving with 

a flexible group management model and standardized product group retention to maintain 

customer segments and group revenue. It also brings technology as Facebook to help them 

connect with customers and is an online store that contributes to the wider public. However the 

group has weaknesses or limitations in the lack of successors to weaving, especially the new 

generation where most is can not do weaving. Nowadays, the group members are split up and 

weaving products are sold by themselves. Cause to customers have to wait for one sarong for 1-3 

months, and the use of natural cotton is another limiting factor because in one year cotton can 

only be harvested 3 times every 3-4 months. If a lot of fabric orders affect the risk that cotton will 

not be enough for weaving the sarong in that round. It may take more than 4 months or 1 year for 

sarongs and the group will have to find solutions to these problems and limitations. 
 

 

 

 

 

 

Program of Cultural Resource Management                         Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature ........................................                                                    Academic Year 2016 

Thesis Advisor's signature ........................................ 



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากจากหน่วยงาน

และบุคคลหลายภาคส่วน ซึ่งผู้วิจัยขอกล่าวรายนาม ดังนี้  

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย อาจารย์ที่ปรึกษาที่เสียสละเวลาให้

คำปรึกษา แนะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย ด้วยความห่วงใยและเอาใจใส่เป็นอย่างดี 

รวมทั้งคอยติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ ขอขอบพระคุณ ผู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์         

สุธีรัตนาภิรมย์ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.คำล่า มุสิกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ที่กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น 
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 บทที่ 1 
 

บทนำ 

 

1. ที่มาและความสำคัญ 

 คนไทยมีการใช้ผ้าทอมาตั้งแต่อดีต จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์การขุดพบเครื่องมือ

ที่ใช ้ในการทอผ้าจากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ประกอบกับสังคมไทยในอดีตส่วนใหญ่มีอาชีพ

เกษตรกรรม ยามว่างจากการทำนา ผู้หญิงมักทอผ้า ส่วนผู้ชายทำหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหา

กิน และตีเหล็ก แสดงให้เห็นถึงการแบ่งหน้าที่ของผู้ชายและผู้หญิงในสังคมไทย ผู้หญิงเรียนรู้และ

สืบทอดการทอผ้าจากแม่หรือยาย เป ็นการสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่ร ุ่นหนึ่ง จนกลายเป็นมรดก

วัฒนธรรมของชนเผ่าที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน (ปาณี  เดชวิทยาพร, 2548) 

 ผ้าถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นของจำเป็นสำหรับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย 

มนุษย์ใช้ผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มป้องกันความหนาวเย็น และใช้เป็นเครื่องแต่งกาย เช่น ผ้าอ้อมเด็กแรก

เกิด เสื้อ  ซิ่น โสร่ง ผ้าโพกศีรษะ ผ้าสะไบ ผ้ากั้นห้อง เป็นต้น  ใช้เพื่อป้องกันอันตรายบางประการ 

ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ ในอดีตเมื่อมีอาการเจ็บป่วยมักไปหาหมอหรือมดให้ช่วย

รักษาอาการเจ็บป่วยก็จำเป็นต้องใช้ผ้าเช่น ผ้าซิ่นของหมอหรือมด ผ้าโพกศีรษะของผู้เป็นหมอ ถุง

มดและถุงย่ามของหมอ เป็นต้น  ผ้าที่ใช้ในงานศพ เช่น ผ้าปิดหน้าศพ ผ้าปิดโลงศพ และผ้าที่ใช้

ประดับในงานศพ  ใช้จำแนกกลุ่มชาติพันธุ์จากสีและลวดลายที่แตกต่างกัน เช่น ญ้อ ไทดำ ไทแดง 

ไทขาว ผู้ไทย ลื้อ พวน อื่น ๆ  ใช้เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการเลือกใช้

วัตถุดิบชั้นดี เช่นไหมเงิน ไหมคำ เป็นต้น ทั้งนี้ผ้ายังเป็นเครื่องบ่งบอกฐานะทางเศรษฐกิจ และเป็น

เครื่องวัดคุณสมบัติของผู้หญิง โดยผู้หญิงต้องฝึกฝนการทอผ้า เพื่อใช้ในครอบครัวและเตรียมไว้

สำหรับใช้ในงานแต่งงานของตนเอง นอกจากนี้ผ้าทอสามารถสื่อถึงอุปนิสัยของผู้ทอ เพราะเป็นงาน

ที่ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วน อาศัยทักษะความรู้ความสามารถ และความอดทน ฉะนั้นผ้าทอจึงเป็น

การเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้หญิง (สุมิตร ปิติพัฒน์ และคณะ, 2543) 

 ผู้ไทหรือผู้ไทย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไท ต่อมาได้

อพยพโยกย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอาณาจักรเวียงจันทน์ ปัจจุบันเป็นแขวงสะหวันนะเขต 

ของสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนที่จะมีบางส่วนถูกกวาดต้อนมาตั้งบ้านเมืองอยู่ทาง

ฝั่งขวาของแม่น้ำโขง (ภาคอีสาน) ซึ่งมีอยู่หลายละลอกด้วยกัน โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่ง

กรุงรัตนโกสินทร์ ได้กวาดต้อนชาวผู้ไทจากเมืองวัง, เมืองเซโปน, เมืองพิน, เมืองนอง, เมืองคำอ้อคำ

เขียว ฯลฯ ให้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านเมืองในเขตเมืองกาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม และ

มุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบไปด้วย 8 ชาติพันธุ์ ได้แก่ 

กุลา แสก ไทยอีสาน โซ่ ข่า ย้อ กะเลิง ผู้ไท เป็นต้น  ชาวผู้ไทเป็นประชากรเกือบ 1 ใน 4 ที่อาศัย

กระจ ัดกระจายอย ู่ตามอำเภอต ่าง  ๆ  ม ีมากท ี่ส ุดในอำเภอหนองส ูงซ ึ่งม ีมากถ ึง 24 หมู่บ ้าน
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แม้ว่าชาวผู้ไทยเป็นชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากถิ่นฐานเดิมที่แคว้นสิบสองจุไทยมาอาศัยอยู่ในภาค

อีสานของประเทศไทย แต่ในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่และผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ของชาวผู้ไทย

ยังคงสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากวัฒนธรรมการทอผ้าที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่

แฝงเอาคติความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาเข้าไว้ด้วยกันแล้ว ผ้าทอของชาวผู้ไทยยัง

ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านศาสนา อารมณ์ สังคม ประโยชน์ใช้สอย และศิลปะที่

สนองความต้องการของตนเอง และสังคมได้เป ็นอย่างด ี (สถาพร ขวัญยืน  และคณะ, 2542) 

 เนื่องจากงานทอผ้าเป็นงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวผู้ไทย จากการแต่ง

กายของชาวผู้ไทยคือผู้หญิง สวมใส่ผ้าซิ่นฝ้ายมัดหมี่สีดำหรือสีคราม เสื้อผ้าฝ้ายแขนยาวสีดำ คนที่มี

ฐานะใช้ผ้ามนต์ขิดหรือผ้าเก็บดอกสีแดงโพกศีรษะ หากมีงานจะนุ่งซิ่นไหม ห่มผ้าเบี่ยงเป็นสไบขิด

เก็บดอกสีแดง ผู้ชายนุ่งผ้าตาเม็ดงาสีดำ สวมเสื้อผ้าฝ้ายสีดำ เมื่อมีงานจึงนุ่งผ้าไหม และห่มผ้าขิดสี

แดง การแต่งกายของชาวผู้ไทยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทอผ้าของผู้หญิงชาวผู้ไทย ที่เชื่อ

ว่าผู้หญิงที่เพรียบพร้อมต้องทอผ้าได้อย่างน้อย 3 อย่าง คือ เสื้อดำ ต่ำแพร ซิ่นไหม เสื้อดำหมายถึง 

เสื้อที่ทอจากฝ้ายย้อมด้วยคราม ตำแพรหมายถึง ผ้าขาวม้า ส่วนคำว่าซิ่นไหมหมายถึง ผ้ามัดหมี่ 

เนื่องจากผ้าทอทั้ง 3 อย่างจำเป็นต้องใช้ในงานแต่งงาน หากทำผ้าทั้ง 3 อย่างได้จึงจะมีครอบครัวที่

มั่นคง เมื่อมีเวลาว่างจากการทำนาหญิงชาวผู้ไทยจะทอผ้าไว้สำหรับใช้เองและทอเพื่อจำหน่าย  มีผ้า

ที่ใช้ในพิธีกรรมเป็นผ้าฝ้ายขาว ที่ใช้ในงานบุญประจำปี บุญพระเวส บุญกฐิน ผ้าขิดใช้ในพิธีกรรม

ทางศาสนา เช่น งานบวชนาค อื่น ๆ และผ้าคลุมหน้าศพที่ถือเป็นผ้าชิ้นสำคัญที่สุดในชีวิตที่หญิง

ชาวผู้ไทยจะต้องทอเตรียมไว้สำหรับคลุมศพของตนเอง (วาริน จันทศรี และคณะ, 2547) 

 ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 หลังเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย และในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษในปี พ.ศ. 2398 

ส่งผลให้ในประเทศไทยมีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ผู้คนเริ่มใช้สินค้า

จากโรงงานมากขึ้นเพราะราคาถูก สะดวกสบาย มีส่วนทำให้บางชุมชนเลิกการทอผ้า ปลูกหม่อน

เลี้ยงไหมและหันไปใช้ผ้าจากโรงงาน หลังจากนั้น ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้จัดทำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504-2509 โดยมุ่งสร้างและพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน โดยการส่งเสริมการผลิตในด้านต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่ความต้องการของตลาด จึงส่งผลต่อวิถีชีวิต

ของคนทอผ้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงไป (สุนัย ณ อุบล, 2536) ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค

ปัจจุบันอยู่ในทิศทางการพัฒนาตามกระแสหลัก โดยเฉพาะช่วงเวลา 40-50 ปีที่ผ่านมาเป็นยุคของ

การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นชุมชนและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น    เพราะคนจากชุมชนอพยพไปขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้

รูปแบบของชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ขาดความสืบเนื่องในการดำเนินชีวิตตามวิถีของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศักยภาพที่เคยหลากหลายกลายเป็นด้อยความสามารถในการพึ่งตนเอง จนเกิดคำถามต่อทิศทางการ

พัฒนาและการแสวงหาทางเลือกที่ยั่งยืน ผ่านแนวคิดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเอง และ

ถูกนำมาพิจารณาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรเอกชน (NGOs) เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่าน

มา  ตลอดจนนโยบายส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเอง ด้วยการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็ง ในการผลิตและการต่อรองทางการตลาดของชุมชน ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ทำให้ใน
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หลายชุมชนเกิดการรวมกลุ่มขึ้น และเกิดการขยายตัวอย่างมากในช่วงการส่งเสริมโครงการ “1 

ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์” (OTOP)  (พ.ศ. 2544-2549) ของรัฐบาลในขณะนั้น  ทำให้หลายชุมชนนำเอาภูมิ

ป ัญญามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช ่น  ผ้าทอ เครื่องประดับ  อาหาร ของที่ระลึก อย่างไรก็ด ีเม ื่อ

วิสาหกิจเหล่านี้เข้าสู่กลไกทางการตลาด ก็ย่อมมีทั้งที่ประสบความสำเร็จ และประสบความล้มเหลว 

ทั้งนี้ด้วยเงื่อนไขหลาย ๆ ประการ เช่น การขาดความรู้เกี่ยวกับการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ

ประชาสัมพันธ์ หรือกลุ่มขาดผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ เป็นต้น ทำให้ที่ผ่านมา มีวิสาหกิจชุมชนของไทย 

เพียงจำนวนน้อยที่ยังคงดำเนินธุรกิจไปได ้

 สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและมีมรดก

ภูมิปัญญาการทอผ้าสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษดังปรากฏให้เห็นชัดเจนจากการแต่งกายและการใช้ผ้า

ในโอกาสหรือพิธีกรรมตามประเพณีของชุมชน  จึงได้ริเริ่มการส่งเสริมการรวมกลุ่มทอผ้าย้อมสี

ธรรมชาติในลักษณะอาชีพเสริมที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของชุมชนและองค์กร

ชาวบ้าน โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่สัมพันธ์กับระบบตลาดใน

รูปแบบธุรกิจชุมชนในช่วงระยะเวลา 15-16 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงที่มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ

ที่เน้นกระบวนการผลิตแบบกึ่งอุตสาหกรรมมีการนำวัตถุดิบไปให้ชาวบ้านทอตามแบบที่ต้องการ 

ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกปรับเปลี่ยนด้วยระบบตลาด ผ้าทอส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดด้วยลักษณะ

คล้าย ๆ กัน ไม่สามารถบ่งบอกลักษณะเฉพาะถิ่นได้ ทำให้กลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการ

หาตลาดจำหน่ายผ้าทอ(ประไพ ทองเชิญ, 2548) ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ “กลุ่มทอผ้าดั้งเดิม บ้าน

หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร” ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอำนาจ

การต่อรองกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบและเพื่อรวบรวมสินค้าจากสมาชิกในกลุ่มไปจำหน่ายตามงานและ

โอกาสต่าง ๆ ระยะแรกการดำเนินงานของกลุ่มดำเนินไปท่ามกลางภาวะวิกฤต ด้านผลกระทบของ

ราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น และรายได้จากการจำหน่ายสินค้าลดต่ำลง อันเนื่องมาจากผ้าทอล้น

ตลาด ส่งผลให้สมาชิกบางคนในกลุ่มเกิดความท้อแท้และหยุดการทอผ้า ต่อมาทางกลุ่มเล็งเห็นว่าผ้า

ทอด้วยสีเคมีมีอยู่เป็นจำนวนมากในตลาดผ้าทอ จึงร่วมกันค้นหาจุดต่างและสร้างจุดขายให้ตัวเอง

ด้วยการคิดนอกกรอบ โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้ในการผลิตผ้าทอผ่านเทคนิคการนำฝ้าย

และไหมไปย้อมสีธรรมชาติที่ได้จากเปลือกไม้ ผลไม้ และใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นก่อนหมักในน้ำ

โคลน  ด้วยกรอบความคิดที่ว่า “ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ผลิตปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน และสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอ” ภูมิปัญญาดังกล่าวเกิดจากการสังเกตการหาปลาของชาวบ้านด้วยการใช้แห 

และพบว่าแหใหม่ซึ่งมีสีขาวทำให้ปลาสังเกตเห็นได้ง่ายส่งผลให้ปลาไม่ติดแห ชาวบ้านจึงดัดแปลง

โดยการแช่แหลงในโคลนเพื่อให้สีของแหเข้มขึ้น เมื่อใช้เสร็จแล้วชาวบ้านก็นำแหนั้นไปตากแดด

และใช้วิธีนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จึงได้ทดลองนำเทคนิคดังกล่าวมาใช้กับผ้าทอ โดยการนำผ้าไปหมักในน้ำ

โคลนเช่นเดียวกับแห และนำไปย้อมต่อด้วยธรรมชาติ พบว่าผ้าที่ผ่านการหมักด้วยโคลนจะได้สีสันที่

แปลกไปจากผ้าที่ไม่ได้หมักโคลนคือได้ผ้าที่มีสีสดมากขึ้น เพราะโคลนช่วยทำให้สีเข้มข้น และสีติด

ทนนาน สำหรับโคลนที่ใช้ในการหมักเป็นโคลนจากหนองน้ำของชุมชนบ้านหนองสูง เป็นดินโคลน

อายุประมาณ 300-400 ปี เป็นโคลนดินเหนียว เนื้อโคลนละเอียด และไม่มีเม็ดทรายปะปน โดยผ้าที่

ใช้หมักโคลนจะต้องเป็นผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ และย้อมสีธรรมชาติ จุดเด่นของผ้าหมักโคลนคือ 
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เนื้อผ้าแห้งเร็ว เบาสบาย คาดว่าเป็นเพราะจุดนี้ที่ผ้าหมักโคลนกลายเป็นที่สนใจของลูกค้าในปัจจุบัน 

ทางกลุ่มออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมเป็นหลัก หากเพิ่มลายใหม่ก็จะแทรกไว้ในลวดลายดั้งเดิม ส่วนสี

จะเลือกสีตามพันธุ์ไม้ที่หาได้ตามฤดูกาล แต่เดิมชาวบ้านผลิตผ้าหมักโคลนขึ้นใช้กันเองในหมู่บ้าน 

หลังจากได้นำผ้าหมักโคลนเข้าไปจำหน่ายในเมือง และได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) 

ประกอบกับมีสื่อต่าง ๆ ให้ความสนใจ และมีสินค้าแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศให้ทางกลุ่ม

ผลิตส ินค้าภายใต้แบรนด์ (Brand) ของตัวเอง เช ่น Away ประเทศออสเตรเล ีย, Alex ประเทศ

เยอรมันนี และ Saphan สหรัฐอเมริกา ต่อมาผ้าหมักโคลนของกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนอง

สูง(จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2549) จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นจนนับว่า

ประสบความสำเร็จในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและคน

ในชุมชน 

 ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ของการก่อตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้าน

หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร” ได้ผ่านทั้งปัญหา อุปสรรค สามารถประคับประคองกลุ่มจนดำเนิน

ธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องให้ความสนใจ และศึกษาว่า 

มีเงื่อนไขใดที่ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ มีวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม

อย่างไร ให้สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มาจนถึงปัจจุบัน โดยที่มาและความสำคัญ

ดังกล่าวมาข้างต้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษากระบวนการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

ดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมผ่านบริบทการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน

กลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมต่อไป 

  

2. คำถามการวิจัย 

 1. การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนอง

สูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นอย่างไรโดยมีเงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดอย่างไร 

 

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

ดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  

 2. เพื่อศึกษาเงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม        

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

  

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตเชิงสาระ การศึกษากระบวนการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผ่านเงื่อนไขและข้อจำกัดของกระบวนการจัดการในการผลิตและ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 
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 2. ขอบเขตเชิงพื้นที่  งานศึกษาชิ้นนี้เลือกพื้นที่ บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ  

อำเภอ-หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในอำเภอ

หนองสูง และเป็นที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร   

 ตำบลหนองสูงเหนือ แบ่งเขตปกครองออกเป็น 6  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 (คุ้มกลาง), 

หมู่ที่ 2 (คุ้มคำอ้อ), หมู่ที่ 3 (คุ้มกลาง), หมู่ที่ 4 (คุ้มเต้อหรือคุ้มใต้), หมู่ที่ 7 (คุ้มเหนอหรือคุ้มเหนือ) 

และหมู่ที่ 8 (คุ้มบ้านดอน) 

 3. ขอบเขตเชิงเวลา เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560  

 4. ขอบเขตกล ุ่มบ ุคคล  สมาช ิกกล ุ่มว ิสาหก ิจช ุมชนทอผ ้าด ั้งเด ิม  บ ้านหนองส ูง      

จังหวัดมุกดาหาร 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบกระบวนการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจช ุมชนทอผ้าด ั้งเด ิม  ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมผ่านบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

 2. ได้แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เชิงวัฒนธรรมต่อไป 

 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากวัฒนธรรม มีคุณค่า 

ความหมาย และมีเรื่องราวด้านวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งบ่งบอก

ถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ 

 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการขนาดเล็กและขนากกลางของชุมชนเพื่อการ

จัดการ ทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

 ผ้าทอ หมายถึง เครื่องนุ่งห่มอันเป็นสัญลักษณ์ของคนในแต่ละชุมชนแสดงถึงเชื้อชาติ

เผ่าพันธุ์  และความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่

เกิดจนถึงตาย  และมีบทบาทสำคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
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บทที่ 2 

 

การปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

  การวิจัยเรื่อง “การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร” มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรม ศึกษาเงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนอง

สูง จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมผู้ศึกษาได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การกำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้  

 1. แนวคิดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

     1.1 ความหมาย ขอบเขตของผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

     1.2 กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ 

     1.3 ผ้าทอในฐานะผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

 2. แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

     2.1 ผ้าทอในฐานะทรัพยากรวัฒนธรรม 

 3. แนวคิดวงจรผลิตภัณฑ์ 

 4. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 

 5. แนวคิดการถอดบทเรียน (Lesson Learned)  

 6. บริบทของชุมชนที่ศึกษา 

     6.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านหนองสูง  ตำบลหนองสูงเหนือ  อำเภอหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร 

     6.2 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 

     6.3 การดำรงชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ การดำรงชีวิต 

     6.4 มรดกภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าทอของชาวผู้ไทยหนองสูง 

     6.5 การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 7.กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. แนวคิดผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

 ในป  ีพ.ศ.2554 กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการทำนุบำรุงทุนทาง

วัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

อย่างสร้างสรรค์ จึงถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งนี้ทุนทาง

วัฒนธรรมแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ วัฒนธรรมที่สัมผัสได้และวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ เมื่อสินค้า
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และบริการมีการรวมเอาวัฒนธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง จึงเรียกว่าเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม(สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักบริหารกลาง กลุ่มส่งเสริมเครือข่าย, 2557) 

 ในปี พ.ศ. 2557 กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการคัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑ์และ

บริการทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand : CPOT) โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 7 สาขา และ

อีก1บริการ ดังนี้ 1.ภาษาถิ่นและภาษาชาติพันธุ์ 2.วรรณกรรมพื้นบ้าน 3.ศิลปะการแสดง 4.แนว

ปฏิบัติทางสังคม 5.งานช่างฝีมือดั้งเดิม 6.ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 

7.กีฬา ภูมิปัญญาของคนไทย การละเล่น การกีฬาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และ 1 บริการ ได้แก่ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (อุไรจิตร์ คันธะพฤกษ์, 2559) สหวัฒน์ แน่นหนา (2555) ได้

กล ่าวเพ ิ่มเต ิมจาก 7 สาขาและ  1 บริการว่าควรรวมเอามรดกทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภาษาวรรณกรรม เอกสารโบราณ จดหมายเหตุ ศิลปะการแสดง 

และงานศิลปกรรมต่าง ๆ ด้วย เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษ

สร้างสรรค์ขึ้นและสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 

 ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุนทางสังคม และเป็นจุดแข็งที่

สามารถเชื่อมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นสิ่งที่เสริมสร้างการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ ที่

คำนึงถึงปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและคนในชาติในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่

กล่าวถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

บนพื้นฐานการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การพัฒนาพื้นที่ภารกิจและการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ

สังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.1 ความหมาย ขอบเขตของผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

       ในป ีพ.ศ.2557กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อ

สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมตามหลัก

ยุทธศาสตร์ ในด้านการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาภูมิหลังทั่วประเทศไทย เพื่อนำมา

เป็นแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย สร้างรายได้ให้ชุมชนและประเทศชาติ 

ภายใต ้ช ื่อ  “ผล ิตภ ัณฑ ์ว ัฒนธรรมไทย” หร ือ CPOT (Cultural product of Thailand) หมายถ ึง

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราวด้านวัฒนธรรมอัน

เป็นรากเหง้าจากบรรพบุรุษ บ่งบอกอัตลักษณ์และสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ นำมาสร้าง

เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ โดยวัฒนธรรมที่นำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.มรดกทาง

วัฒนธรรม ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 2.วัฒนธรรมแห่งวิถีชีวิต และแบ่งประเภท

วัฒนธรรมไทยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทอนุรักษ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่พ ัฒนาหรือ

สร้างสรรค์จากวัฒนธรรมไทย โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ เพื่อสนองความต้องการของคนใน

สังคม และมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2.ประเภทสร้างสรรค์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยนำ

รูปแบบหลักฐานทางวัฒนธรรม มาออกแบบ ประยุกต์ พัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์ให้ได้ผลิตภัณฑ์

ใหม่ ตามสมัยนิยมสอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคม และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
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แบ่งกลุ่มวัฒนธรรมไทยออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. อาหาร 2. ผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า 3. เครื่องประดับ     

4. ของใช้ของตกแต่ง  5. ศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ การละเล่น โดยกระทรวงวัฒนธรรม

ส่งเสริมให้นำมรดกทางวัฒนธรรมที่ม ีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้า 

(กระทรวงวัฒนธรรม, 2559) 

 

 
 

ภาพที่ 1 รูปภาพแสดงที่มาของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 

ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม, ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม, เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.cpot.in.th/aboutus.php 

 

 1.2 กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ 

       จากงานวิจัยของ Rung-Tai Lin (2007) เขียนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรม

ดั้งเด ิมไปสู่ผลิตภัณฑ์ท ี่ท ันสมัยน ั้นมีอยู่ 4 ขั้นตอน  ดังน ี้ 1. ค้นหาคุณค่าและความหมายของ

วัฒนธรรมดั้งเดิมขอวัตถุชิ้นนั้น โดยศึกษาจากสิ่งแวดล้อมและการนำไปใช้รวมถึงประเด็นทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.การนำไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน ดูจากสภาพแวดล้อมทาง

วัฒนธรรมในสังคมขณะนั้น เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายทางวัฒนธรรมและไม่ละทิ้ง

วัฒนธรรมเดิม ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจถึงรากเหง้าของวัฒนธรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

และการนำไปใช้ 3.การพัฒนา หรือ การออกแบบสินค้า ที่จะต้องตอบโจทย์ว่า “ทำไมผลิตภัณฑ์จึง

จำเป็นสำหรับผู้บริโภค และทำอย่างไรให้ผู้บริโภครู้สึกว่าผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ได้หรือผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นต่อผู้บริโภคนั่นเอง 4.ขั้นการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่
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ผลิตขึ้นมาใหม่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงซึ่งผู้ออกแบบจะต้องประเมินคุณค่า ความหมาย และความ

เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น เพื่อแก้ไขความผิดพลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่นต่อ ๆ ไป 

       ในกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทาง

สังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจบริการด้วยทุน

ทางวัฒนธรรมโดยยึดขั้นตอนทั้ง 4 ข้อที่ได้อ้างถึงก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

และประเทศชาต ิ

 1.3 ผ้าทอในฐานะผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

       ผ้าทอมือเป็นผลงานทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและอารยธรรมของกลุ่มชาติ

พันธุ์ต่าง ๆ สืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน บ่งบอกถึงการสืบเชื้อสายและการตั้งถิ่นฐาน นับว่าเป็น

ส่วนสำคัญในการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาติพันธุ์ และความเกี่ยวข้องกันของกลุ่มชาติ

พันธุ์ต่าง ๆ อาทิเช่น ผ้ามัดหมี่ของกลุ่มลาวครั่ง จังหวัดอุทัยธานี เป็นผ้าหน้าแคบ เมื่อจะสวมใส่ต้อง

นำมาต่อหัวและต่อตีนซิ่น ส่วนผ้ามัดหมี่ของชาวผู้ไทยนอกจากจะแตกต่างกันที่ลวดลายแล้ว ลาย

ของผ้ายังสามารถบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ได้  ซึ่งก่อนที่จะมีการทอผ้าเพื่อการค้า 

เดิมเป็นการทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ใช้ในพิธีกรรม ซึ่งผ้าที่ทอจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตาม

ประโยชน์การใช้สอย เช่นผ้าที่ใช้ในงานแต่งงาน งานบวช หรือแม้แต่ผ้าคลุมศพซึ่งมักจะงดงามกว่า

ผ้าทอเพื่อนุ่งห่มทั่วไป เพราะมีความเชื่อว่า ผ้าคลุมที่งดงามจะทำให้ดวงวิญญาณไปในที่ที่ดี ช่างทอ

ผ้าชาวผู้ไทยจึงทอผ้าพิเศษนี้เตรียมไว้สำหรับคลุมศพตัวเอง แต่ปัจจุบันเกิดความนิยมในกลุ่มนัก

สะสมผ้าเก่าจึงมีการนำผ้าชนิดนี้ออกจำหน่าย โดยยึดเพียงว่าผ้าชนิดนี้เป็นผ้าโบราณ ผ้าทอมือจึงถูก

นำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และกลายเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม (ดารนี บุณยประสพ, 2544) 

 

2. แนวคิดการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม   

 ทรัพยากรวัฒนธรรมหรือ Cultural Resource หมายถึงส่วนประกอบทั้งหมดในระบบ

วัฒนธรรม มีทั้งวัฒนธรรมทางวัตถุ (Tangible) และวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible) 

ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมแต่ละยุคสมัย (สายัณต์ ไพรชาญจิตร์, 

2547) จากการประชุมทั่วไปขององค์กรยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  ได้กำหนดมาตราการ

คุ้มกัน  ป้องกัน และดูแลทรัพยากรวัฒนธรรมที่จ ับต้องไม่ได้ไว้ในสนธิสัญญา Convention for 

Safeguarding of Intangible Cultural Heritage 2003 ว่าทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หมายถึง 

การปฏิบัติ การแสดงออก การนำเสนอ ความรู้ ทักษะ รวมทั้งอุปกรณ์ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และปัจเจกบุคคลมีสำนึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกวัฒนธรรมโดย

การส่งผ่านหรือถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งที่มีการผลิตซ้ำและสร้างขึ้นใหม่อยู่เสมอ เพื่อ

ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และความเป็นมาของตน เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองให้

ย ั่งย ืน  อ ันปรากฏออกมาในร ูปแบบต ่าง  ๆ  ด ังน ี้ ประเพณ ีม ุขปาฐะ  การแสดงออก  ภาษา 

ศิลปะการแสดง          กฎระเบียบทางสังคม พิธีกรรม เทศกาล ทักษะฝีมือเชิงช่าง ความรู้และการ

ปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและจักรวาล เป็นต้น  ทรัพยากรที่จับต้องได้หมายถึง วัตถุที่สามารถ

จับต้องสัมผัสได้ด ้วยมือและเห ็นได้ด ้วยตาหรือด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ท ี่ส ัมพ ันธ์ก ับ
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วัฒนธรรม กิจกรรมและเป็นตัวแทนของมนุษย์ รวมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีต

และปัจจุบัน พืช สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติที่เก ี่ยวข้องกับมนุษย์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม,ม.ป.ป.) 

 สำหรับกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น มีดังนี้  

  1.การประเมินความสำคัญ คือการแปลความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม ที่

วิเคราะห์จากหลักฐานและคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจวัฒนธรรมอย่างถ่องแท้

และเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นักจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมจะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดและ

เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย 

  2.การวางแผนจัดการ หลักจากประเมินความสำคัญแล้วเป็นการกำหนดแผนการ

จัดการที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและผู้ที่สนใจ 

  3.การกำหนดรายการการจัดการ อาจทำตามข้อเสนอแนะและความสำคัญของ

ทรัพยากรวัฒนธรรม ทั้งน ี้ข ึ้นอยู่ก ับปัจจัยของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น  และจะต้องคำนึงถึง

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ทำการศึกษาด้วย (ธีระวัฒน์ ชะอุ่ม,2554) ซึ่ง

ส อดคล ้อ งก ับ ส าย ัณ ต ์ ไพ รช าญ จ ิต ร ์ (2547) ว ่าก ารจ ัดก ารท ร ัพ ยากรว ัฒ นธรรม เป ็น

กระบวนการพัฒนาคน ชุมชน และทรัพยากรไปพร้อม ๆ กัน โดยผลสำเร็จนั้นก่อให้เกิดความ

เข้มแข็งและส่งผลให้ทรัพยากรดำรงอยู่ต่อไป  

  2.1 ผ้าทอในฐานะทรัพยากรวัฒนธรรม 

        ผ้าทอจัดเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น

เรื่องราวในอดีต จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่ทั่วไป จากหลักฐานการพบแวดินเผาที่ใช้สำหรับปั่นด้าย 

และเข็มเย็บผ้าจากกระดูกสัตว์ ที่จังหวัดกาญจนบุรี หินทุบเปลือกไม้เพื่อนำเส้นใยมาใช้ในการถักทอ 

และพบลูกกลิ้งดินเผาสำหรับพิมพ์ลายบนผ้าที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึง

การค้นพบเศษผ้าฝ้ายและผ้าไหมบนกำไรและขวานสัมฤทธิ์ ที่บ ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่ง

หลักฐานเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าการทอผ้าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ปรากฏ

บนผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้

แสดงให้เห็นว่าผ้าทอมีการใช้มาช้านาน โดยเฉพาะสังคมไทยในอดีตส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 

เมื่อว่างจากการทำไร่ทำนา ผู้หญิงจะทอผ้า ส่วนผู้ชายจะตีเหล็ก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแบ่งหน้าที่

กันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในสังคม ทั้งนี้ทุกครัวเรือนจะมีอุปกรณ์ในการทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้าน โดย

ผู้หญิงจะเรียนรู้การทอผ้าจากญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ที่สืบทอดต่อกันมา (ปาณี เดชวิทยาพร,2548) 

        ผ้าทอเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนมาช้านาน นอกเหนือจากปัจจัยสี่แล้วนั้นผ้า

ทอยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคม ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ ของคนไทย 

เนื่องจากลวดลาย สีสัน เทคนิค และการใช้ประโยชน์ของผ้าทออันเป็นสิ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ

แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งกระบวนการทอผ้าที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม 

และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ยังเป็นผลงานหัตถกรรมที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทั้งในด้าน

รูปแบบที่สวยงาม กรรมวิธีการทอที่ละเอียดประณีต และมีคุณค่าทางวิชาการ ซึ่งสะท้อนถึงความ
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เป็นมา และความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ผู้ผลิตผ้าทอนั้น (สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, 

2537) 

 

3.แนวคิดวงจรผลิตภัณฑ์  

 วงจรผลิตภัณฑ์ หรือ Product life cycle เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นจาก Raymond Vernon 

ในปี 1966 ซึ่งยังคงเป็นที่ยอมรับและถูกนำมาใช้เป็นแม่แบบในทางเศรษฐศาสตร์และการตลาดด้วย

การแบ่งวงจรผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ระดับ (Vernon, 1979; Mulder, 2014) คือ  

3.1 ขั้นแนะนำ (Introduction) 

        เป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำเข้าสู่ตลาด สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคให้เกิดการ

อยากลอง จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ จึงเป็นระยะที่ผลิตภัณฑ์มี

ยอดขายค่อย ๆ เพิ่มขึ้น อาจจะยังไม่ถึงขั้นมีกำไร แต่ขาดทุนน้อยลงจนกว่ายอดขายจะมีมากขึ้นจน

สามารถชดเชยต้นทุนได้ทั้งหมด และเป็นช่วงที่คู่แข่งทางการตลาดยังมีอยู่น้อย  

3.2 ขั้นเจริญเติบโต (Growth) 

        ระยะที่ผลิตภัณฑ์มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงได้รับกำไรเพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นและจะมีคู่แข็งทางการตลาดเพิ่มเข้ามาพร้อมด้วยสินค้า

ใหม่เข้ามาตีตลาด ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 

3.3 ขั้นอิ่มตัว หรือเติบโตเต็มที่ (Maturity) 

        ระยะนี้ผลิตภัณฑ์ยังคงมียอดขายเพิ่มขึ้น เป็นช่วงที่มีความกดดันทางการค้า 

ผู้ผลิตจะต้องหาแนวทางที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นผู้นำในตลาดได้ จึงเป็นช่วงที่มียอดขายสูงสุด

แล้วจะค่อย ๆ ลดต่ำลง รวมถึงกำไรจากการขายด้วย ผู้ผลิตจะต้องมองหาโอกาสในการปรับตัวเข้า

กับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะสามารถนำพาผลิตภัณฑ์ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ อาจมีผู้ผลิตบางราย

ต้องยุติการผลิตลงเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการแข็งขันกันสูงในทางการตลาด 

3.4 ขั้นถดถอย (Decline)         

        เป็นระยะอิ่มตัว โดยยอดขายลดต่ำลงจนอาจต้องเลิกขายผลิตภัณฑ์ไปในที่

สุดแต่สำหรับธุรกิจบางผลิตภัณฑ์อาจเป็นช่วงที่เป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า โดยการสร้างบริการหลัง

การขายซึ่งเป็นกลยุทธที่จะช่วยรักษากลุ่มลูกค้าเอาไว้  
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ภาพที่ 2 วงจรผลิตภัณฑ์ 

ที่มา: Idea sandbox, Life Cycles, Accessed June 24, 2017, Avialable from https://idea-

sandbox.com/blog/life-cycles/  

 

 4. แนวคิดวิสาหกิจชุมชน 

     วิสาหกิจชุมชนเป็นพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีจุดเริ่มต้นจากการที่

คนในชุมชนรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งเป็น

ธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ระดับหนึ่ง แต่ในอดีตธุรกิจขนาดเล็กเหล่านั้นไม่เป็น

ที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ และบางครั้งการสนับสนุน

จากภาครัฐก็ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง จนกระทั่งปี พ.ศ.2548 รัฐบาลจึงออกกฎหมายรองรับ

การประกอบการประเภทนี้ว่า วิสาหกิจชุมชน และบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน พ.ศ.2548 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 ว่า วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro 

community Enterprise : SMCE) หมายถึง กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ 

หรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน รวมตัวกันเพื่อ

ประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพา

ตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน (อานันท์ ตะนัยศรี, 2559) การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนจะต้องยื่นจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนที่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหรือ

สำนักเกษตรอำเภอหรือสำนักเกษตรเขต/สำนักงานเขต  โดยรวมกลุ่มคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน 
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และไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพร่วมกัน 1  อย่างหรือหลายอย่าง และ

ร่วมกันจัดทำแผนวิสาหกิจชุมชนที่สอดคล้องกับแผนชุมชน หลังจากที่เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วจะ

ได้รับการรับรองตามกฎหมาย และได้รับการประเมินศักยภาพที่ทำให้ทราบระดับความเข้มแข็งและ

ความต้องการที่แท้จริง สามารถนำไปวางแผนพัฒนาตนเองตามความพร้อมของกลุ่ม ทั้งยังมีสิทธิ

ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด 

(อานันท์ ตะนัยศรี, 2559) 

     วิสาหกิจชุมชน เป็นการจัดการทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ ทุนทางสังคม 

ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เป็นธุรกิจที่เน้นการร่วมมือที่เกิดจาก

ความเป็นพี่เป็นน้องและความเชื่อใจกัน มาทำกิจกรรมร่วมกันที่ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และ

เชื่อมโยงหลากหลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน เกิดการบูรณาการจากความคิดสร้างสรรค์ ตามที่กัญญามน 

อินหว่าง(2550) ได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญ 7 ประการของวิสาหกิจชุมชนดังต่อไป 

 1. ชุมชนเป็นเจ้าของ  

 2. ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานของการผลิตสินค้าและบริการ 

 3. เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนกลายเป็นนวัตกรรมของชุมชน 

 4. เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย 

 5. ดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการ และเกื้อกูลซึ่งกันและกันในท้องถิ่น 

 6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 

 7. การพึ่งพาตนเองคือเป้าหมายสูงสุดก่อนที่จะคำนึงถึงเรื่องของกำไร 

 

     รูปแบบการทำงานของวิสาหกิจชุมชนสามารถจำแนกตามรูปแบบของกิจการที่

ประกอบการได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. กิจการเดี่ยว คือรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการและบริหารจัดการโดย

คณะผู้บริหารชุดเดียว แต่อาจมีผลผลิตและการบริการมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้  

 2. กิจการเครือข่าย คือ วิสาหกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับกิจการอื่นแบบพึ่งพาและ

เกื้อกูลกันในรูปแบบต่าง ๆ แต่ยังคงมุ้งเน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เข้ากับความ

ต้องการของตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่มีต้นทุนจากชุมชนและท้องถิ่น  

 ประโยชน์ของการเป็นวิสาหกิจชุมชน 

 1. การรวมกลุ่มเกิดความมั่นคง และได้รับการรับรองตามกฎหมาย 

 2. รูปแบบการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนตรงตามความต้องการที่

แท้จริง 

 3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่

การแข่งขันในอนาคตได้ (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2558) 

 กล่าวโดยสรุปวิสาหกิจชุมชน คือกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและการ

บริการโดยใช้ต้นทุนจากชุมชน ดำเนินการโดยคนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเอง
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ของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน โดยให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับ

ประเทศโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งและกระจายโอกาสการจ้างงาน 

 

5.แนวคิดการถอดบทเรียน (Lesson Learned)  

 การถอดบทเร ียน เป ็น เคร ื่องม ือในการพ ัฒนากระบวนการเร ียนร ู้ ท ี่รวบรวม

ประสบการณ์มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ เพื่อให้ได้บทเรียนจากประสบการณ์จริง ซึ่งผู้ศึกษาจะ

ได้รับความรู้ท ี่สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม 

องค์กร และสภาพแวดล้อมให้มีศักยภาพและมีความสามารถสูงขึ้น หรือก่อให้เกิดวิธีคิดใหม่ ๆ ที่

นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง 

  5.1 ความหมายของการถอดบทเรียน 

        ประภาพรรณ อุ่นอบ (2558) ได้อธิบายการถอดบทเรียนไว้ว่า คือ วิธีในการ

จัดการความรู้ ที่เน้นสร้างการเรียนรู้ในกลุ่ม เพื่อสังเคราะห์ความรู้จากตัวบุคคลและองค์ความรู้

ท้องถิ่นออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถนำไปสรุปเป็นชุดความรู้ คู่มือ และสื่อรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผู้ร่วม

กระบวนการถอดบทเร ียนจะต ้องเก ิดการเร ียนรู้ร ่วมก ันและนำไปส ู่การปรับใช ้ว ิธ ีค ิด  เก ิด

กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณภาพ 

        อรศรี งามวิทยาพงศ์ (2549) กล่าวถึงการถอดบทเรียนว่า เป็นกระบวนการ

ทบทวนและสรุปประสบการณ์ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกที่

ทำให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนวรางคณา จันทร์คง (2557) กล่าวถึงการถอดบทเรียนว่า

เป็นแนวคิดและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างการเรียนรู้ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการจัดการองค์ความรู้ ที่

สังเคราะห์จากความรู้ที่มีอยู่ในบุคคล(Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียน ชุดความรู้(รูปธรรม) 

(Explicit Knowledge) เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนร่วม นำไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง

วิธีการทำงานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

  5.2 วิธีการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 

        1. การถอดบทเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้จากเพื่อน (Peer Assist – PA) เป็นการ

เรียนรู้ก่อนลงมือทำ โดยการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาซึ่งกันและกัน เกิดเป็นความรู้ใหม่ 

        2. การถอดบทเรียนด้วยวิธีเล่าเรื่อง (Story Telling) เป็นการเรียนรู้ก่อนหรือ

ระหว่างการทำกิจกรรม จากผู้ที่มีประสบการณ์นำมาแลกเปลี่ยน และผู้ฟังสามารถตีความได้อย่าง

อิสระ ความรู้ที่ได้สามารถนำไปบันทึกเป็นชุดความรู้ 

        3. การถอดบทเรียนหลังการทำกิจกรรม (After Action Review : AAR) คือการ

นำความรู้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการดำเนินกิจกรรมไปวางแผนงานในครั้งต่อไป ทั้งนี้รูปแบบการ

ถอดบทเรียน AAR สามารถทำได้ระหว่างการทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขการทำงานและทำ

ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมเพื่อนำไปวางแผน (มณฑา เก่งการพานิช, ม.ป.ป.) 

        ดังนั้นการถอดบทเรียน คือการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อ

นำไปวางแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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6.บริบทของชุมชนที่ศึกษา 

  6.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง  

จังหวัดมุกดาหาร 

         มุกดาหารเป ็นจ ังหวัดชายแดนติดก ับแขวงสะหวันนะเขด  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ระยะห่างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ 642 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 

27 กันยายน พ.ศ.2525 เป็นจังหวัดลำดับที่ 73 ของประเทศไทย  

 จังหวัดมุกดาหารแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ดังนี้ 

  1. อำเภอเมืองมุกดาหาร 

  2. อำเภอนิคมคำสร้อย 

  3. อำเภอดอนตาล 

  4. อำเภอดงหลวง 

  5. อำเภอคำชะอ ี

  6. อำเภอหว้านใหญ่ 

  7. อำเภอหนองสูง  

 ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอหนองสูง 

 อำเภอหนองสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง 

ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคำชะอี  

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอนิคมคำสร้อย 

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา (จังหวัดยโสธร) และอำเภอหนองพอก (จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองพอก (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอกุฉินารายณ์ (จังหวัดกาฬสินธุ์) 

 พื้นที่ 

 อำเภอหนองสูง มีพื้นที่ 410.4 ตร.กม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง     

4 ด้าน 

 สถานพยาบาล 

 โรงพยาบาลหนองสูง 

 โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ 

 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 

 โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรค์ 

 โรงเรียนหนองแวงวิทยา  

 และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหนองสูง 

 การแบ่งเขตการปกครองอำเภอหนองสูง 

 การปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอหนองสูงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 44 

หมู่บ้าน ได้แก่ 

 1. ตำบลหนองสูง  มี 5 หมู่บ้าน  
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 2. ตำบลโนนยาง  มี 10 หมู่บ้าน  

 3. ตำบลภูวง   มี 7 หมู่บ้าน  

 4. ตำบลบ้านเป้า  มี 6 หมู่บ้าน  

 5. ตำบลหนองสูงใต้  มี 8 หมู่บ้าน  

 6. ตำบลหนองสูงเหนือ มี 8 หมู่บ้าน   

 การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหนองสูง 

 ท้องที่อำเภอหนองสูงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ 

 1. เทศบาลตำบลภูวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูวงทั้งตำบล 

 2. เทศบาลตำบลบ้านเป้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเป้าทั้งตำบล 

 3. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสูงและตำบลหนองสูง

เหนือทั้งตำบล 

 4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนยางทั้งตำบล 

 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ทั้งตำบล 

 เขตพื้นที่ตำบลหนองสูงเหนือ 

 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา 

 ทิศเหนือ ติดต่อ ต.คำบก อ.คำชะอี และ ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

 ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองสูงใต้, บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

 ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

 ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

 อาชีพในตำบลหนองสูงเหนือ 

 อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำหัตถกรรม ดังนั้นผลิตภัณฑ์จากกชุมชนส่วน

ใหญ่คือผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย 

 สาธารณูปโภคและการเข้าถึงตำบลหนองสูงเหนือ 

 มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน ส่วนการเดินทางสามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลได้ 2 

เส้นทาง คือ เข้าทางอำเภอหนองสูงไปยังตำบลหนองสูงเหนือ ระยะทางห่างจากอำเภอ 2 กม. และ

เข้าทางอำเภอนิคมคำสร้อย โดยผ่านตำบลหนองสูงใต้ ตำบลบ้านเป้า ระยะทางประมาณ 35 กม. 

  6.2 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 

        ชาวผู้ไทยมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองจุไทและแคว้นสิบสองปันนาทาง

ตอนเหนือของลาวและเวียดนามที่ติดกับทางตอนใต้ของจีน ก่อนที่จะอพยพลงมาอาศัยอยู่ในเมืองวัง 

และเมืองตะโปน  ในอาณาจักรเวียงจันทน์ ซึ่งป ัจจุบ ันคือแขวงสะหวันนะเขตของสาธารรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หรือในปี พ.ศ.

2369 กองทัพไทยยกทัพไปปราบกบฏเจ้าอนุวงษ์เวียงจันทน์และได้กวาดต้อนชาวผู้ไทยจากเมืองวัง 

เมืองตะโปน เมืองพิน เมืองนอง และเมืองคำอ้อคำเขียว ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงมาอาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬ

สินธิ์, สกลนคร, นครพนม และมุกดาหารในปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เป็นกำลังของฝ่ายนครเวียงจันทน์

และฝ่ายญวนในขณะนั้น 
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        ปัจจุบ ันจังหวัดมุกดาหารมีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่เก ือบ 1 ใน 4 ของประชากร

ทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย 8 ชาติพันธุ์ ใน 7 อำเภอ ได้แก่กุลา แสก ไทยอีสาน โซ่ ข่า ย้อ กะเลิง 

และผู้ไทย ที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ ชาวผู้ไทย คือกลุ่มชนที่ยังคงรูปแบบวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมอยู่ โดยเฉพาะในอำเภอหนองสูงนั้นมีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่มากที่สุดถึง 24 หมู่บ้าน 

แม้ว่าปัจจุบันชาวผู้ไทยจะมิได้แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า  แต่ยังคงมีภาพของผู้หญิงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุน

บ้าน และภาพของผู้เฒ่าผู้แก่ห่มผ้าสไบหรือที่เรียกว่า แพรวา ไปวัดให้เห็นอยู่บ้าง ซึ่งถือเป็นความ

โดดเด่นทางวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย 

        ชาวผู้ไทยสามารถรักษาประเพณีวัฒนธรรมผ่านความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบ

ทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งสะสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่

ปรากฏให้เห็นผ่านรูปแบบของบ้านเรือน วัด การแต่งกายและงานหัตถกรรม นอกจากนี้ท่ามกลาง

ความหลากหลายของเชื้อชาติ ทั้งไทย ลาว และเวียดนาม ชาวผู้ไทยยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของชาติ

พันธุ์ผู้ไทยไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าในด้านสังคม ศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต และความดีงามที่

ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในชุมชนของชาวผู้ไทย อันแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมที่

เหมาะแก่การอนุรักษ์และรักษาไว้เป็นอย่างยิ่ง (Somjai Damrongsakul, 2011) 

  6.3 การดำรงชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อของชาวผู้ไทย 

        รัตนาภรณ์ พัสดุ (2535) ได้ทำการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวผู้ไทย ที่

ศึกษาเฉพาะกรณีกิ่งอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อศึกษาปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของ

ชาวผู้ไทย ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และศึกษาโครงสร้างทางสังคมของชาว

ผู้ไทย ได้แก่ ค่านิยม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความเชื่อ ศาสนา และประเพณี ได้ผลการศึกษา

ดังนี้ 

       1. ปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิต  

       ด้านอาหาร อาหารหลักของชาวผู้ไทยเป็นอาหารที่หาได้จากธรรมชาติ และ

ผลผลิตทางการเกษตร มีการถนอมอาหารด้วยการหมักผักและเนื้อเพื่อไว้รับประทาน สำหรับโอกาส

พิเศษเช่น การต้อนรับผู้มาเยือน งานปะซู(งานแต่งงาน) หรือในงานเทศกาลต่าง ๆ จะนำเนื้อวัวมา

ปรุงอาหารซึ่งถือว่าเป็นอาหารชั้นเยี่ยม 

       ด้านที่อยู่อาศัย การเลือกสถานที่ปลูกสร้างเรือนของชาวผู้ไทยจะต้องถูกต้อง

ตามตำราเพื่อความเป็นศิริมงคล เช่น พื้นที่ที่เป็นรูปดวงจันทร์ รูปเรือสำเภา รูปสี่เหลี่ยมคางหมู เป็น

ต้น ส่วนตัวเรือนของชาวผู้ไทยสามารถบ่งบอกถึงฐานะของผู้อยู่อาศัย เช่น บ้านเรือนแฝดทรงไทย 

เป็นบ้านระดับเจ้านายหรือผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าเมืองผู้ไทย สำหรับบ้านเรือนเกยมีโข่ง เรือนเกย

ธรรมดามีเรือนไฟหรือไม่มีเรือนไฟก็ตามจะเป็นบ้านของชาวผู้ไทยที่มีความเป็นอยู่ในระดับปาน

กลาง ถ้าบ้านเรือนเป็นเรือนชั่วคราวจะเป็นของคนที่ยากจน ภายในบ้านของชาวผู้ไทยจะมีเครื่องไม้

เครื่องมือที่ใช้ในครัวเรือน และเครื่องมือที่ใช้ในการทำมาหากินที่ทำขึ้นจากฝีมือและภูมิปัญญาของ

ชาวผู้ไทย เรือนชาวผู้ไทยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรือนสมัยใหม่แต่ยังคงมี “ฮอง” หรือห้อง

บูชาผีบรรพบุรุษ และมี “ห้องโส้ม” ซึ่งเป็นห้องนอนของลูกสาวที่ยังมีให้เห็นมากกว่าชาวผู้ไทยถิ่น

อื่น 
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       ด้านการแต่งกาย เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชาวผู้ไทยคือการผลิตเสื้อผ้าใช้เองจาก

ฝ้ายและไหม ในโอกาสพิเศษเช่นในพิธีกรรมและเทศกาลต่าง ๆ สุภาพสตรีชาวผู้ไทยจะแต่งกายด้วย

ชุดพื้นเมืองคือ เสื้อแขนยาวสีดำ ห่มผ้าพาดไหล่หรือผ้าสไบสีแดงประดับด้วยเครื่องเงิน ส่วน

สุภาพบุรุษและในเวลาปกติทั่วไปชาวผู้ไทยจะแต่งกายแบบชาวไทยอีสาน 

       ด้านการรักษาโรค ชาวผู้ไทยรักษาโรคด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน และมีการเป่าเสก

จากหมอปล่อง แต่ถ้ามีอาการทางจิต ทางประสาท หรือยังไม่ทราบสาเหตุ ก็จะมีหมอเหยามาทำพิธี

เหยาเพื่อหาสาเหตุของโรคและเหยาเพื่อรักษาโรค เนื่องจากชาวผู้ไทยยังมีความเชื่อในเรื่องของ

วิญญาณอยู่เป็นส่วนใหญ่ จึงยังคงเห็นพิธีการเหยาอยู่เป็นประจำ  

  2. โครงสร้างทางสังคม  

      ด้านบรรทัดฐานทางสังคม ชาวผู้ไทยอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ทั้ง พ่อ 

แม่ ลูก ลูกเขย ลูกสะใภ้ หลาน และคนอื่น ๆ ทุกคนให้ความเคารพผู้นำครอบครัวและผู้อาวุโส 

ปัจจุบันชาวผู้ไทยเห็นความสำคัญของการศึกษาเพิ่มขึ้น จึงให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาที่สูงขึ้นทำ

ให้ชาวผู้ไทยติดต่อกับต่างถิ่นมากขึ้น และรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาด้วย 

      ด้านค่านิยมทางสังคม พบว่าชาวผู้ไทยเป็นผู้มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ 

เชื่อฟังผู้ใหญ่ นับถือคนดีมีความรู้ เชื่อเรื่องบุญกรรม จึงทำให้ชาวผู้ไทยส่วนใหญ่เป็นคนดีมีศีลธรรม 

      ด้านเศรษฐกิจ อาชีพส่วนใหญ่ของชาวผู้ไทยคือเกษตรกรจากการทำนา ทำไร่ 

นอกจากทำนาก็จะปลูกพืชเมื่อเสร็จฤดูทำนา สำหรับชาวผู้ไทยที่ไม่มีนาเป็นของตนเองก็อาศัยหา

เลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทั่วไป 

      ด้านการเมืองการปกครอง  จากเดิมที่มีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองเมืองหนองสูงได้

เปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผู้ใหญ่บ้านปกครองในระดับหมู่บ้าน

และกำนันปกครองในระดับตำบล เนื่องจากชาวผู้ไทยเป็นคนอ่อนโยนและรักความสงบ จึงไม่ค่อยมี

ความขัดแย้งเกิดขึ้นบ่อยนัก 

      ด้านความเชื่อ ศาสนา และประเพณี ชาวผู้ไทยมีความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 

โดยเชื่อว่าอาการป่วยเกิดจากการกระทำที่ไม่ถูกใจภูตผีหรือวิญญาณ ทั้งนี้ชาวผู้ไทยได้รับเอาพุทธ

ศาสนาจากชาวอีสาน และได้ผสมผสานประเพณีทาง 

ศาสนากับความเชื่อของชาวผู้ไทยและสืบทอดเป็นประเพณีของชาวผู้ไทยมาจนถึงทุกวันนี้ ดังจะ

เห็นได้จาก   “ฮีตสิบสอง” หรือประเพณีทั้งสิบสองเดือนของชาวผู้ไทย ดังนี้ 

1. เดือนอ้าย ประเพณีเข้ากรรม หรือปริวาส 

2. เดือนยี่ บุญคูณลาน  

3. เดือนสาม บุญข้าวจี่  

4. เดือนสี่ บุญมหาชาติ  

5. เดือนห้า ประเพณีสงกรานต์  

6. เดือนหก บุญบั้งไฟ  

7. เดือนเจ็ด บุญซำฮะ(ชำระ)  

8. เดือนแปด บุญเข้าพรรษา   
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9. เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน  

10. เดือนสิบ บุญข้าวสาก 

11. เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา  

12. เดือนสิบสอง บุญกฐิน (พระมหาชาญยุทธ สุทิพย์, 2552) 

6.4 มรดกภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าทอของชาวผู้ไทยหนองสูง 

        ภูมิปัญญาการทอผ้าและลวดลายผ้าของชาวผู้ไทยมิได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังสะท้อนความสามารถในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรม ที่รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งรอบตัวจากบรรพบุรุษ ที่เชื่อมโยงกับ

ความเชื่อในทางพุทธศาสนาและพิธีกรรม อาทิเช่น การอุทิศและถวายสิ่งทอในพระพุทธศาสนา การ

ใช้ผ้าทอเชื่อมความสัมพันธ์ในงานแต่งงาน การใช้สิ่งทอเชิดชูความดีในงานศพของผู้ตาย การ

เลือกใช้สีของผ้าทอ ความหมายแฝงในลวดลาย ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยามในกระบวนการทอผ้า  นัยยะ

ของการเลือกใช้สีย้อมผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ ผ้าทอจึงเป็นสื่อกลางของแบบแผนประเพณีและ

สัญลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของชาวผู้ไทยตั้งแต่เกิดจนตาย นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่

ของมนุษย์ ปัจจุบันผ้าที่นำมาทอมีทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมตลอดจนผ้าทอจากใยสังเคราะห์ประเภทด้าย

และไหมโทเร วิธีการทอนั้นเป็นหลักการที่คล้ายกับการสานลายขัดกัน โดยเป็นการขัดกันของเส้น

ไหมหรือฝ้ายที่เรียกว่าเส้นยืนและเส้นพุ่ง ที่มีฟืมหรือฟันหวีเป็นเครื่องมือสอดเส้นไหมหรือฝ้ายยืน

เพื่อจัดระยะห่าง และใช้เป็นตัวกระทบเส้นพุ่งที่สอดสานขัดกันกับเส้นยืนให้อัดแน่นเป็นเนื้อผ้า โดย

มีเทคนิคในการทอและลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

        ผ ้าม ัดหม ี่ ค ือผ ้าท ี่ทำให ้เก ิดลวดลายโดยนำเช ือกกล ้วย(ป ัจจ ุบ ันใช ้เช ือก

พลาสติก) ผูกเป็นลายแล้วย้อมสี หากต้องการสีสันเยอะก็ต้องย้อมหลายครั้งและต้องเรียงลำดับ

ก่อนหลังของสีที่จะย้อมให้ถูกต้อง 

        ผ้าหางกระรอก ทอขึ้นจากเส้นไหมสลับสีตีเกลียวเข้ากันเพื่อให้เกิดสีเหลือบ 

และได้ผ้าทอที่มีความเรียบแน่น หนาและกว้าง ส่วนใหญ่ทอเป็นโสร่ง หรือทอเพื่อเป็นผ้ากั้นโลงศพ 

        ผ้าขิด เกิดจากการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งเพื่อให้เป็นลวดลายที่ยกตัวนูนกว่าสีพื้นหรือ

มีสีแตกต่างจากสีพื้น โดยการใช้ไม้สะกิดด้ายเส้นยืนขึ้น แล้วสอดเส้นพุ่งไปตามแนวเส้นยืนที่ถูก

สะกิดขึ้นให้เกิดลวดลาย                                                                                                                   

        ผ้าจก เป็นวิธีที่ทำให้เกิดลวดลายบนผ้าโดยการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งคล้ายกับผ้าขิด 

แต่ต่างกันที่ผ้าจกมีการใช้สีที่ซับซ้อนกว่าด้วยการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษนี้เข้าเป็นช่อง ๆ ไม่ต่อเนื่อง 

กันตลอดหน้ากว้างของผ้า (คล้ายกับการปักผ้า) จึงใช้เวลาในการทอนานมากเป็นผ้าที่ทอสลับกับ

การปักหรือการควักเส้นไหมขึ้นมาเพื่อให้เกิดลาย 

        ผ้ายกดอก ทำให้เกิดลวดลายโดยการยกตะกอแยกจากเส้นยืน บางครั้งมีการ

เพิ่มเส้นพุ่งเป็นสองเส้นหรือมากกว่านั้นเพื่อทำให้เกิดลวดลายต่าง ๆ 

        ผ้าแพรวา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผ้าขิดไหม ชาวผู้ไทยเรียกว่าผ้าเบี่ยง เพราะ

เป็นผ้าที่ผู้หญิงใช้เบี่ยงพาดไหล่ ส่วนผู้ชายใช้พันคอหรือใช้ปูกราบไหว้พระหรือโพกศีรษะ  เป็นผ้าที่

เกิดจากการขิดและจก มีความละเอียดและประณีตสูงสุด ส่วนใหญ่ใช้กับส่วนที่อยู่สูงกว่าเอวขึ้นไป 



	

	
	

20 

เนื่องจากผ้าทอเป็นสิ่งที่ใช้ทักษะและความละเอียดอ่อนของผู้ทอ ดังนั้นผ้าทอจึงถือเป็นของสูง จึง

ต้องใช้ผ้าให้เหมาะสม ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี (ศุชัย สิงห์ยะบุศย์, 2545 และ วรรณา 

วุฒฑะกุล และยุรารัตน์ พันธุ์ยุรา, ม.ป.ป.) 

        เมื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้นำเอา

ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาวผู้ไทยซึ่งเป็นชาติพันธุ์ของสมาชิกกลุ่มมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรมจนผ้าทอของชาวผู้ไทยหนองสูงได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่กำลังได้รับความ

นิยม โดยเฉพาะผ้าซิ่นย้อมครามลายโบราณ ที่แกะลายจากผ้าซิ่นโบราณที่เก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์

และจากภาพฝาผนังอุโบสถ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยไว้

แล้วนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาการทอผ้าได้อีกทาง

หนึ่งด้วย 

  6.5 การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

        เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

ได้ส่งผลต่อการทอผ้าของชุมชน จากเดิมทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเปลี่ยนเป็นเพื่อการจำหน่าย 

และเพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดได้แก่ ขนาด วัสดุในการทอ สีสัน ลวดลาย แล้วผ้าทอ

เหล่านี้ถูกนำไปใช้สอยตามบ้านและใช้เป็นวัสดุตกแต่งตามโรงแรมที่พัก โดยมีหน่วยงานรัฐและ

เอกชนเข้ามาให้การส่งเสริมและสนับสนุน แต่กลับทำให้กลุ่มทอผ้าต้องผลิตสินค้าตามความ

ต้องการของตลาด จนกระทั่งสินค้าเกิดภาวะล้นตลาด นางนรินทิพย์ สิงหะตา ประธานกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอดั้งเดิมบ้านหนองสูง จึงแสวงหาจุดต่างและสร้างจุดขายให้กับผ้าทอมืออันเป็น

งานที่ตนรักและเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนและ

นำวัตถุจากธรรมชาติมาย้อมสีผ้า และได้ตระหนักว่า การผลิตผ้าทอมือตามความต้องการของตลาด

ในขณะนั้นขาดจุดขาย เพราะทุกชุมชนผลิตผ้าทอลายเดียวกัน กรรมวิธีแบบเดียวกัน อีกทั้งการย้อม

ฝ้ายและไหมด้วยสีเคมีรังแต่จะทำให้สุขภาพแย่ลงและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

        นางนรินทิพย์ สิงหะตา สังเกตเห็นบิดาและลุงนำแหใหม่ไปแช่ในโคลนเพื่อน

เปลี่ยนสีขาวของแหเป็นสีโคลนและมีกลิ่นโคลนติดแหช่วยให้สามารถจับปลาได้จำนวนมากขึ้น 

ทั้งนี้สีของแหที่นำไปแช่โคลนยังติดแหทนนาน นางนรินทิพย์ สิงหะตา จึงได้ทดลองนำเสื้อผ้าฝ้าย

ของตนไปแช่ในน้ำโคลน ปรากฏว่าสีของเสื้อเข้มขึ้นและสีไม่ตก จึงประยุกต์ไปใช้กับเสื้อฝ้ายเย็บมือ 

ผ้าพันคอ และผ้าคลุมไหล่ที่ผลิตในชุมชนออกจำหน่ายตามงานต่าง ๆ จนสินค้ากลายเป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวาง จนกระทั่งปี พ.ศ.2549 จึงตัดสินใจชักชวนให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันและจดทะเบียน

เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยใช้

ชื่อกลุ่มว่า “วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร”  

        ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูง 

ได้ผลิตสินค้าที่ประยุกต์เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่

ในปัจจุบันคือ ผ้าซิ่นฝ้ายย้อมครามลายดั้งเดิม ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอสีธรรมชาติ (หลังจากที่นำ

ฝ้ายไปย้อมสีธรรมชาติแล้วจึงนำมาหมักในน้ำโคลนเพื่อสีให้เข้มขึ้นและช่วยตรึงสีธรรมชาติติดฝ้าย

นานขึ้น) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง เป็นสินค้า/ผลิตภัณฑ์เชิง
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วัฒนธรรมที่นอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนแล้วยังเป็นเครื่องมือในการสืบทอดองค์

ความรู้ของบรรพบุรุษชาวผู้ไทยไว้อีกด้วย 

 

7.กรอบแนวคิดของการวิจัย (Conceptual framework) 

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นข้างต้นที่กล่าวมาผู้วิจัยได้นำมาสังเคราะห์เพื่อสร้าง

กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้แนวคิดทรัพยากรวัฒนธรรม (Cultural Resource) เป็นพื้นฐานของ

การวางกรอบแนวคิด โดยมองว่าทรัพยากรวัฒนธรรม คือส่วนประกอบทั้งหมดของวัฒนธรรม มีทั้ง

วัฒนธรรมทางวัตถุ (Tangible) และวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangible) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิด

ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมแต่ละยุคสมัย (สายัณต์ ไพรชาญจิตร์, 2547) โดย

ทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดโดยคนในท้องถิ่น หรือวัฒนธรรม

นั้นภายใต้มุมมองของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ทรัพยากรวัฒนธรรมถือเป็นต้นทุนสำคัญที่มี

ประโยชน์ สามารถนำมาต่อยอดและพัฒนาเศรษฐกิจได้ โดยอาศัยกระบวนการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม  สำหรับผ้าทอซึ่งเป ็นทรัพยากรวัฒนธรรมลักษณะหนึ่ง ประกอบด้วยส่วนที่เป ็น

วัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น ลักษณะทางกายภาพ สีสัน ลวดลาย วัสดุ และส่วนที่ไม่สามารถจับต้องได้ 

เช่น กระบวนการเทคนิค ชั้นเชิงการทอ ความหมายของลวดลาย ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้งาน เป็น

ต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าทอของชาวผู้ไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภูมิปัญญาการถักทอสืบทอดมา

อย่างยาวนาน ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ผ้าทอของชาวผู้ไทยได้ถูกปรับเปลี่ยน

บทบาทจากผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สอยในครัวเรือนและในพิธีกรรมมาเป็นการผลิตเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการทางการตลาด  กลายเป ็นผลิตภัณฑ์เช ิงวัฒนธรรม  ซึ่งหมายถึงธุรกิจที่เก ี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมที่พัฒนาขึ้นจากทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็น

สินค้าและบริการที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นคุณค่าของรากวัฒนธรรม ปรากฏการณ์อีก

อย่างหนึ่งที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมคือ เมื่อผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์

เป ็นที่ต ้องการของตลาดและทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เองเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมทั้งยังเกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ระบุว่า วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro community Enterprise 

: SME) หมายถึง กิจการของชุมชนที่เก ี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น  ๆ  ที่

ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันกัน มีวิถีชีวิตร่วมกัน รวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการ

ดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และ

ระหว่างชุมชน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูงก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความ

น่าสนใจเนื่องจากสามารถพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญา ตลอดจนปรับตัวตามกลไกทางการตลาดได้ 

สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในประเด็นผ้าทอของชาวผู้ไทยที่กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง ผู้วิจัยจึงอาศัยมุมมองตามแนวคิดการวงจรผลิตภัณฑ์ (Product Lifecycle) 

ของ  Raymond Vernon ซึ่งมองว่าผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา โดยแบ่งออกเป็น 

ขั้นแนะนำตลาด ขั้นเจริญเติบโต ขั้นอิ่มตัวหรือขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ ขั้นถดถอย และผู้ว ิจัยยัง

ประยุกต์ใช้แนวคิดการถอดบทเรียน (Lesson Learned)   ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการ
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เรียนรู้ ที่รวบรวมประสบการณ์มาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ เพื่อให้ได้บทเรียนจากประสบการณ์

จร ิง ซึ่งผ ู้ศ ึกษาจะได ้ร ับความรู้ท ี่สามารถนำไปพ ัฒนาและปรับปรุงให ้สอดคล ้องก ับความ

เปลี่ยนแปลงของกลุ่ม องค์กร และสภาพแวดล้อมให้มีศักยภาพและมีความสามารถสูงขึ้น หรือ

ก่อให้เกิดวิธีคิดใหม่ ๆ ที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง 

(อรศรี งามวิทยาพงศ์, 2549 ; วรางคณา จันทร์คง, 2557 ; ประภาพรรณ อุ่นอบ, 2558) ดังนั้นการ

ถอดบทเรียน คือการรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ท ี่ม ีประสบการณ์ เพ ื่อนำไปวางแผน  ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อค้นหาว่ามีเงื่อนไขใดที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจมี

ความสำเร็จ หรือเป็นข้อจำกัดที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยการศึกษาครั้งนี้จะช่วยตอบวัตถุประสงค์

ของการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่ 1. กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอ

ผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 2. เงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนผ้าทอดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
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บทที่ 3 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 ในบทนี้เป็นการนำเสนอระเบียบวิธีวิจัย ที่ใช้ในการศึกษา เรื่อง “การจัดการผลิตภัณฑ์

เช ิงว ัฒนธรรมของกล ุ่มว ิสาหก ิจช ุมชนทอผ้าด ั้งเด ิม  บ ้านหนองส ูง จังหวัดม ุกดาหาร” ซึ่ง

ประกอบด้วย 

 1. การออกแบบการวิจัย 

 2. พื้นที่ในการศึกษา 

 3. กลุ่มเป้าหมายของการวิจัย 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 

 6. ระยะเวลาและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. การออกแบบการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  ตามแนวทางการวิจัย

ด้านการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่าง

ครบถ้วนเพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  

 1.1 การศกึษากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอ

ผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ใช้วิธีการศึกษา คือการศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field 

Study) ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ และการสังเกต โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร   

 1.2 การศึกษาเงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ใช้วิธีการศึกษาเก็บรวบรวม

ข้อมูล ตามแนวทางการถอดบทเรียน คือการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

2. พื้นที่ในการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้กำหนดพื้นที่หลักในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 7 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม อาศัยอยู่

ในปัจจุบัน ได้แก่  

 1. หมู่ 1 คุ้มกลาง
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 2. หมู่ 2 คุ้มคำอ้อ 

 3. หมู่ 3 คุ้มกลาง 

 4. หมู่ 4 คุ้มเต้อ[คุ้มใต้] 

 5. หมู่ 6 บ้านโคก 

 6. หมู่ 7 คุ้มเหนอ[คุ้มเหนือ] 

 7. หมู่ 8 คุ้มบ้านดอน 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 การเลือกกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ใช้วิธีการ

เลือกแบบยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก (Purposive sampling) (ชาย โพธิสิตา, 2552) โดยมี

เกณฑ์ค ือ  (1) เป ็นสมาชิกของกลุ่มว ิสาหกิจช ุมชนทอผ้าด ั้งเด ิม  บ้านหนองสูง อำเภอหนอง

สูง  จังหวัดมุกดาหาร (2) มีความสามารถในการทอผ้า (3) มีความยินดีและเต็มใจเข้าร่วมการวิจัย

และให้สัมภาษณ์รวมทั้งบันทึกเสียง จำนวนผู้ให้ข้อมูลหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจนบรรลุถึง

จุดอิ่มตัว (Saturation) มีทั้งหมด 11 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด จำนวนนี้มีอายุระหว่าง 41-50 ปี 1 คน 

อายุระหว่าง 51-60 ปี 2 คน อายุ 61-70 ปี 3 คน และอายุ 71 ปีขึ้นไป 5 คน ผู้ให้ข้อมูลจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 

3 จำนวน 1 คน  ระดับม ัธยมศึกษาป ีท ี่ 6 จำนวน 1 คน  การอ้างอ ิงผ ู้ให ้ข ้อม ูลในการนำเสนอ

ผลการวิจัยครั้งนี้ กำหนดเป็นรหัส M ตามด้วยหมายเลขลำดับของผู้ให้ข้อมูล (M1, M2…,M11)  

  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 

 การเก ็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ  การศึกษา

กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร และการศึกษาเงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

ดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม มีวิธีเก็บรวบรวม

ข้อมูล คือ  

 4.1 การสังเกต (Observation) ซึ่งเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้สัมผัสโดยตรงกับ

สิ่งที่เกิดขึ้น หรือได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและพฤติกรรมของผู้กระทำในปรากฏการณ์นั้น (ชาย 

โพธิสิตา, 2552) โดยผู้ว ิจ ัยไปสังเกตการกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

คือ แบบบันทึกการสังเกต ซึ่งผู้วิจัยได้จำแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ เช่น การออกแบบ การผลิต การจัด

จำหน่าย เป็นต้น 

 4.2 การสัมภาษณ์เช ิงลึก  (In-depth Interview)  เป ็นวิธ ีพ ูดคุยซักถามแบบตัวต่อตัว

ระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลหลักให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นตรงจากโลกทัศน์ของผู้ให้ข้อมูล
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หลัก (ชาย โพธิส ิตา, 2552)  โดยผู้ว ิจ ัยให้ผ ู้ให ้ข ้อมูลหลักเล่าประสบการณ์ มุมมอง ความรู้ส ึก 

ทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับบทเรียนที่ได้จากการทำงานของกลุ่ม โดยผู้วิจัยได้กำหนดแนว

คำถามไว้ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อนำทรรศนะของผู้ให้ข้อมูลหลัก มาประมวลหาเงื่อนไข

ความสำเร็จและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ใน

การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ซึ่งมีแนว

คำถามสำหรับใช้สัมภาษณ์ 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล 

 ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดย ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปพร้อม

กับการเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวคือ หลังจากสัมภาษณ์/สังเกตผู้ให้ข้อมูลหลักในแต่ละครั้งแล้วผู้วิจัย

จะรีบถอดเทปและบันทึกรายละเอียดทันที ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

 5.1 นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกต มาเขียนบรรยายแต่ละกรณี (Case) อย่าง

ละเอียด  อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลหลาย ๆ รอบจนเห็นประเด็นหลัก 

 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยที่ตั้งไว้ โดยการใช้วิธีพรรณนา

วิเคราะห์ 

 การนำเสนอข้อมูลใช้วิธีบรรยายเชิงคุณภาพ (Qualitative Description) โดยนำผลที่ได้

จากการวิเคราะห์ข ้อมูลมาเรียบเรียงและนำเสนอด้วยการบรรยาย ประกอบตารางตามความ

เหมาะสม เนื่องจากมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ว ิจัยจึงต้องคัดเลือกและใช้ข้อความเพียง

บางส่วนที่สามารถเป็นตัวแทนสื่อความได้ตรงกับความหมายที่ผ ู้ให ้ข ้อมูลแสดงออกมา แล้ว

นำเสนอร่วมกับการสรุปผลวิจัยในสัดส่วนที่เหมาะสม   

 

6. ระยะเวลาและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

 ระยะเวลาในการวิจ ัย ใช้เวลาในการวิจ ัย 2 ปีการศึกษา   มีขั้นตอนการดำเนินงาน

ดังต่อไปนี้ 

 ระยะที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมการ มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. นำเสนอความคิดในการวิจัยเบื้องต้นต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมงานวิจัย กำหนด

แนวทางการศึกษา และแก้ไขเป็นโครงร่างงานวิจัย 

 2. กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร โดยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจาก

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

 3. กำหนดขอบเขตของแหล่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 ระยะที่ 2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่กำหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือที่ผ่านการ

แก้ไขให้ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือแล้ว โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ปีการศึกษา 

 ระยะที่ 3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เวลา 2 ปีการศึกษา  

 1. นำข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิมาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ตาม 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่กำหนดไว้ 

 2. วิเคราะห์ตามกรอบความคิดทฤษฎีที่ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้ควบคุม 

งานวิจัย 

 ระยะที่ 4 ขั้นตอนการตรวจสอบ  แก้ไข  และนำเสนอผลงานวิจ ัย  (ใช ้เวลา 1 ภาค

การศึกษา) 

 1. นำเสนอในรูปแบบการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อนำข้อบกพร่องจากคณะกรรมการสอบ 

วิทยานิพนธ์ไปปรับปรุงแก้ไข 

 2. แก้ไขและนำเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์ เผยแพร่บทความทางวิชาการ 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  ในบทนี้ผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ใน 3 หัวข้อ คือ 

 1. ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

 2. กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  

 3. เงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

 โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

บ้านหนองสูง  จำนวน 11 คน กำหนดเป็นรหัส M ตามด้วยหลายเลขลำดับของผู้ให้ข้อมูล (M1, M2, 

M3…, M11) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดตามลำดับหัวข้อดังนี้ 

 

1. ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

 บรรพบุรุษของชาวผู้ไทยอพยพเคลื่อนย้ายจากทางตอนใต้ของจีน มาตั้งถิ่นฐานกระจาย

ตัวอยู่ทางภาคเหนือของเวียดนามและลาวรวมถึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ชาว

ผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีภาษาและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการทอผ้า ที่

หญิงสาวชาวผู้ไทยมักทำกันในยามว่างเว้นจากการทำนา โดยทอขึ้นเพื่อใช้สอยในครัวเรือน เพื่อการ

แลกเปลี่ยนสิ่งของ เพื่อใช้เป็นของสมมาหรือของรับไหว้ตามประเพณีของชาวผู้ไทย และใช้เนื่องใน

โอกาสต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมา ดังข้อมูลที่ M1 เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า “การทอผ้า

เป ็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุร ุษ  หญิงชาวผู้ไทยจะได้เร ียนรู้การทอผ้าจากแม่และ

ยาย”  ฉะนั้นหญิงสาวชาวผู้ไทยจึงสามารถทอผ้าได้กันทุกคน ผู้ให้ข้อมูล M3 เล่าถึงการเรียนรู้และ

การสืบทอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าของตนว่า “เริ่มทอผ้าตั้งแต่อยู่ ป.4 ตอนนั้นอายุ 9-10 ปี 

เมื่อก่อนนุ่งซิ่น[ผ้าถุง]ไปเรียน แม่ฉันบอกว่าถ้าอยากนุ่งซิ่นหมี่ไปโรงเรียนให้ทำเอง หลังกลับมาจาก

โรงเรียนก็ไปหาเชือกกล้วย ใช้แทนเชือกฝางในปัจจุบันแล้วก็มัด มัดหมี่ตุ้มหมี่มะจับ[หมากจับ] ทอ

ใส่ฟืม 10 ฟืมเล็ก ๆ แล้วก็นุ่งไปโรงเรียน ไม่มี ป.5 ป.6 นะ ป.4 แต่โตแล้ว พอออกจากโรงเรียนก็ทำ

เลย ทำตลอดแต่ไม่ได้ขาย ทำไว้นุ่ง ซิ่นไหมก็ทำหลังจากที่ออกจากโรงเรียนแล้ว แต่ไม่ได้ทำขาย จะมี

งานบุญพระเวสก็ทำซิ่นไหมไว้นุ่งงานบุญพระเวส เลี้ยงไหมก็เลี้ยงอยู่แต่เลี้ยงขาย” จะเห็นได้ว่า

วัฒนธรรมการทอผ้านั้นที่ยังคงมีการสืบต่อกันมาเพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของชาวผู้ไทย บ้าน

หนองสูง และเป็นความรู้ความสามารถที่ติดตัวหญิงสาวชาวผู้ไทย จนกระทั่งปี พ.ศ.2515  
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาประทับยังพระ

ตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และทรงเสร็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ทั้งยังทรงให้ความสนใจผ้าซิ่นของ

ชาวบ้านในแถบอีสาน จึงส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงไหมบ้านและทอผ้าไหมส่งเข้าจำหน่ายให้แก่

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ 

ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในขณะนั้นเป็นผู้

ประสานงานกับช่างทอผ้า ดังข้อมูลจาก M4 เล่าว่า “เมื่อก่อนบ้านเราทุกข์ยาก ราชินีฯเสด็จมาบ้าน

น้ำเที่ยง (ในขณะนั้นคือตำบลน้ำเที่ยง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม) ท่านถามว่าพี่น้องบ้านหนอง

สูงทำงานอะไร อยากมีงานทำไหมท่านอยากให้ทอผ้าไหม ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม แล้วทอผ้าไหมส่ง

เข้าวังได้ไหม? ตอนนั้นเรารับปากว่าจะทำแล้วก็พากันทำส่งทั้งบ้านทั้งเมือง แต่ได้รับเงินช้า เราทำผ้า

ไหมไปส่งที่บ้านคำชะอี (ในขณะนั้นคือ ต.น้ำเที่ยง อ.นาแก จังหวัดนครพนม) แล้วส่งไปรษณีย์ ท่าน

จะเขียนใส่จดหมายมอบหมายให้นางนั้นทอลายนี้ 5 ผืน 10 ผืน ให้นางนั้นทอลายนี้ 5 ผืน 6 ผืน ท่าน

เขียนชื่อมาเลย ให้นางสาวสุวรรณทอลายนี้ 16 เมตร ตอนนั้นเราทอเป็นผืนเดียวยาว 10 เมตร ยาว 12 

เมตร ของแต่ละคนก็จะได้ส่งเข้าวัง ได้ผืนละประมาณ 250-300 บาท แล้วแต่จะให้” ซึ่งหลังจากที่ผ้า

จากชุมชนได้มีโอกาสส่งเข้าไปจำหน่ายในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ส่งผลให้ผ้าไหมของชาวบ้าน

กลายเป็นที่รู้จัก จนช่างทอผ้าบางคนยุติการส่งผ้าให้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ แล้วหันมาทอผ้า

ขายเองตามยอดสั่งของลูกค้าที่ติดต่อส่วนตัวมา หลังจากนั้นเป็นต้นมาการทอผ้าจึงเป็นรายได้หลัก

สำหรบัครอบครัวที่ใช้ส่งให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือในโรงเรียน เมื่อทุกคนต่างก็ทอผ้าไว้จำหน่ายจึง

ต้องเผชิญกับภาวะสินค้าล้นตลาด คือมีปริมาณผ้าไหมหรือผ้าซิ่นมากเกินความต้องการ ส่งผลให้

ราคาผ้าไหมลดต่ำลง อีกทั้งผ้าซิ่นขาดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ประกอบการการใช้สีเคมีย้อมซึ่งไม่

เข้ากับยุคสมัยที่เริ่มหันมานิยมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อประสบปัญหาแบบนี้ทาง

ชุมชนจึงรวมตัวกันก่อตั้งเป็นกลุ่มชื่อ “กลุ่มหัตกรรมผ้าไหมทอมือ” เพื่อสร้างการต่อรองกับพ่อค้า

คนกลางที่เข้ามารับซื้อผ้าไหม ในช่วงปี พ.ศ.2537 แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากพ่อค้าคนกลาง

เหล่านั้นไปหาซื้อสินค้าจากแหล่งอื่น และมีการยื่นข้อเสนอพิเศษให้กับช่างทอผ้ารายบุคคล ส่งผล

ให้ผ้าไหมของกลุ่มขายอยากยิ่งขึ้น แม้นำผ้าไหมออกไปจำหน่ายตามงานและโอกาสพิเศษต่าง ๆ ใน

จังหวัดแล้วก็ตาม ในช่วงเวลานั้น M1 เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำผ้าไหมออกจำหน่ายตามงานต่าง ๆ 

เล็งเห็นว่า ผ้าไหมที่มีอยู่ในท้องตลาดนั้นล้วนแล้วแต่เหมือนกันทั้งลวดลาย และกระบวนการผลิต 

ไม่มีจุดต่าง ขาดจุดขาย ตนจึงได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้ไปเห็นและได้เรียนรู้มาปรับเข้ากับภูมิ

ปัญญาในชุมชนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโดยการทำผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ M1 เล่าว่า 

“ ตอนที่ตัดสินใจเลือกทำผ้าพันคอสีธรรมชาติ ตนยึดหลักว่าผ้าพันคอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทุกเพศ

ทุกวัย  จากแรงบันดาลใจในการสร้างสรรงานหัตถกรรมที่ไปเห็นมาจากงานมหกรรมโอทอป 

(OTOP) และตามงานออกบูท (Booth) ต่าง ๆ ก็เอาไอเดียมาปรับเป็นของเรา สร้างอัตลักษณ์ให้กับ

ผลิตภัณฑ์” จากการนำเอาประสบการณ์ที่ตนได้ไปเรียนรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเป็น

กระแสในเรื่องของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ นอกจากน้ำ

สีที่เหลือทิ้งจะไม่ทำลายหน้าดินและแหล่งน้ำในชุมชนแล้ว ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ก็ยังได้ใช้ของที่ไม่ส่งผล

เสียต่อสุขภาพและยังเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงได้รวมกลุ่มขึ้น
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ใหม่โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มทอผ้าดั้งเดิม” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้าน

หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ผู้วิจัยแบ่งพัฒนาการและความเป็นมาของกลุ่มตามการเปลี่ยนแปลง

ออกเป็น 4 ช่วง ดังจะอธิบายต่อไปนี้ 

        ระยะที่ 1 ช่วงรวมกลุ่มทอผ้า อยู่ระหว่างปี พ.ศ.2542-2545 เกิดการรวมตัวของผู้หญิง

ชาวผู้ไทยบ้านหนองสูงเพื่อก่อตั้งกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 ด้วยจำนวนสมาชิก 16 คน 

ทุกคนอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านหนองสูง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 (โดยสภาพทางกายภาพเป็นชุมชนที่อยู่

ต ิดต่อกัน)   เป ็นเหตุการณ์หลังจากช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี พ.ศ.2540 ที่ส ่งผลทำให้

เศรษฐกิจและการค้าขายถดถอยได้ผ่านพ้นไปแล้ว M1  จึงนำเอาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่และรวมกลุ่มขึ้นใหม่ที่เกิดจากการ พัฒนาจากความรู้และประสบการณ์ที่

ได้รับจากกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมให้ตรง

กับความต้องการของตลาดและมีราคาไม่สูงมาก จึงได้ทดลองทอผ้าฝ้ายออกมาเป็นผ้าพันคอ แล้ว

ย้อมสีธรรมชาติ อันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวผู้ไทยที่ประยุกต์จากการย้อมครามและย้อมผล

มะเกลือในอดีตเพื่อนำผ้าที่ย้อมมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าไว้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน สีที่ย้อมได้ในอดีตจะ

เน้นเป็นสีโทนดำ เช่นสีน้ำเงินหม่นดำจากคราม และสีเทาดำจากผลมะเกลือ แต่ในปัจจุบันคนส่วน

ใหญ่ไม่นิยมสีน้ำเงินหม่นดำและสีเทาดำจึงประยุกต์จากสิ่งที่หาได้ในชุมชนเช่น สีชมพูอ่อนจากผล

คำแสด สีเทาจากเปลือกต้นว้า สีน้ำตาลจากเปลือกต้นประดู่ สีเขียวจากเปลือกมะม่วง สีเหลืองจาก

เปลือกต้นขนุน และสีชมพูเปลือกไข่จากเปลือกต้นเพกา  โดยนำผ้าพันคอที่ย้อมจากสีธรรมชาติ

ออกวางจำหน่ายคู่กับผ้าไหมที่เคยจำหน่ายอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ตามรีสอร์ท (Resort) และโรงแรมต่าง 

ๆ ในจังหวัดมุกดาหารที่มีการจัดกิจกรรมสัมนาหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าพักเรื่อยมา ในช่วง 1-2 ปี

แรกนั้นมีสมาชิกบางคนถอนตัวออกจากกลุ่มเพราะรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่แน่นอนและ

ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเนื่องจากจำหน่ายอยู่ในพื้นที่จำกัด ยังไม่ได้มีโอกาสไป

ตามงานมหกรรมต่าง ๆ จนกระทั่งได้มีโอกาสไปร่วมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ตลาด อ.ต.ก. หรือที่

องค์การตลาดเพื่อการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2545 จากการเชิญชวนของ

เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอในขณะนั้น ปรากฏว่าผ้าพันคอจำหน่ายได้หมด กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขาย

ดีกว่าผ้าไหมที่รวบรวมมาจากสมาชิกไปจำหน่าย 
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ภาพที่ 3 ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ 

              (ถ่ายภาพโดย นางนรินทิพย์ สิงหะตา) 
 
โดย M1 ให้เหตุผลว่า “เนื่องจากผ้าพันคอเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมสีจากธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใน

บรรดาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมที่มีอยู่ในช่วงนั้น”  แล้วหลังจากนั้นผ้าพันคอเริ่มมียอดสั่งซื้อและสั่ง

จองเพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ จากการบอกต่อแบบปากต่อปาก แนะนำกันเองจนเป็นที่รู้จ ักและเป็นที่

ต้องการมากขึ้น โดยติดต่อกันทางโทรศัพท์มือถือเป็นหลักและมีบางครั้งที่ลูกค้าเดินทางมาพบทาง

กลุ่มด้วยตัวเองก่อนจึงตัดสินใจสั่งและซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ในระยะนี้ กลุ่มทอผ้าดั้งเดิมมีการ

กระจายงานและรายได้ให้แก่คนในชุมชนบ้านหนองสูง แม้ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มก็สามารถเข้าร่วม

รับงานของกลุ่มได้ ถือว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นเรียนรู้และศึกษาการตลาดของผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรมสำหรับกลุ่มทอผ้าดั้งเดิม  
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ภาพที่ 4 ผลมะเกลือก่อนนำไปสกัดสี  

             (ถ่ายภาพโดย นางนรินทิพย์ สิงหะตา มะเกลือผลสีเขียวหมักแล้วย้อมฝ้ายได้สีดำ) 

        ระยะที่ 2 ช่วงตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อยู่ระหว่างปี พ.ศ.2546-2554 ในปี พ.ศ.2546 ทาง

กลุ่มเริ่มมีกลุ่มลูกค้าจากภายนอกติดต่อเข้ามาสั่งผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ตลาด อ.ต.ก. เมื่อปี พ.ศ.2545 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นทางกลุ่มมีโอกาสได้รับเชิญ

ให้ไปร่วมงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองตามจังหวัดต่าง ๆ การจำหน่ายและการผลิตผ้าทอเริ่ม

เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ.2549 เมื่อกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมได้รับคำแนะนำจากพัฒนากรอำเภอ

และตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์ให้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ

การสนับสนุนและการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ กลุ่มทอผ้าดั้งเดิมจึงได้จดทะเบียนเป็นกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร” 

จำนวนสมาชิกจาก 16 คน เพิ่มขึ้นเป็น 32 คน สมาชิกทั้งหมดอาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 

และหมู่ที่ 8 บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร   สมาชิกทั้งหมด

เป็นเครือญาติกันและร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและเป็นการปรับกล

ยุทธ์การขาย คือหลังจากผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติกลายเป็นสินค้าที่คนนิยมกันในวงการผ้าทอ ทาง

กลุ่มจึงสรรหาผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม) 

และเพิ่มจุดขายด้วยการหมักโคลนจากบ่อน้ำในชุมชนอายุกว่า 200 ปี เพื่อช่วยในการยึดเกาะของสี

ธรรมชาติกับเนื้อผ้าฝ้าย ได้ออกมาเป็นผ้าคลุมไหล่หมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ จากการนำเอาภูมิ

ปัญญาของชาวผู้ไทยมาประยุกต์ใช้ คือ M1 สังเกตว่าก่อนที่พ่อของตนจะนำแหใหม่ไปใช้นั้น พ่อจะ

นำแหไปลงคลุกกับโคลนก่อน ด้วยเชื่อว่าเพื่อความโชคดี ดังที่ M1 ได้เล่าว่า “เคยเห็นพ่อเอาแหไปจุ่ม

โคลนก่อนเอาไปหาปลา  เพราะเชื่อว่าจะทำให้หมาน[โชคดี]” แต่ M1 ได้สังเกตเห็นว่า สีของโคลนที่
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ติดแหนั้นติดทนนานและไม่ตกสี ถ้าใช้แหไปหาปลา ปลาจะมองไม่ออกว่านั่นคือแห เพราะเป็นสี

เดียวกับพื้นโคลน M1 จึงทดลองเอาเสื้อผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ของตนไปจุ่มในน้ำโคลน ปรากฏว่าผ้า

ฝ้ายนั้นมีสีหม่นขึ้น และไม่ตกสี สีติดทนมากขึ้น จึงคิดจะนำมาประยุกต์ใช้กับผ้าคลุมไหล่ย้อมสี

ธรรมชาติ เพื่อสร้างจุดขายใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม แล้วจึงได้ทดลองผลิตผ้าพันคอย้อมสี

ธรรมชาติ และผ้าคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติออกจำหน่าย หลังจากที่ได้นำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสูง กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากกระแสของผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม 

จึงมีสื่อต่าง ๆ เข้ามาให้ความสนใจรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งยังได้รับการติดต่อจากแบ

รนด  ์(Brand) ดังทั้งในและต่างประเทศ ให้ผลิตสินค้าให้ภายใต้ชื่อของแบรนด์เหล่านั้น รวมถึงมี

โอกาสได้ออกสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร กลายเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลโอทอป 5 ดาว จากผ้าคลุมไหล่หมักโคลน

ลายแก้วกาหลง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมมีชื่อเสียงและ

ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับมากขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผ้าคลุมไหล่ลายแก้วกาหลง 

              (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมธรรม ผ้าทอลายแก้วกาหลง) 

 

        ระยะที่ 3 ช่วงเปิดตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ อยู่ระหว่างปี พ.ศ.2555-2558 ในทุก

สัปดาห์จะมีหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม สัมภาษณ์เก็บข้อมูล และมี

ล ูกค้าเข ้ามาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท ุกวัน  ณ  ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าด ั้งเด ิม 
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บ้านเลขท ี่ 26 หมู่ 2 บ้านหนองส ูง ตำบลหนองส ูงเหน ือ  อำเภอหนองส ูง จังหวัดม ุกดาหาร 

นอกจากนี้ยังมีสื่อจากภายนอกเข้ามาถ่ายทำและนำเรื่องราวของกลุ่มรวมถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไป

เผยแพร่อีกด้วย ในปี พ.ศ.2555 ประธานกลุ่มเริ่มเรียนรู้การใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) และเริ่มมีการ

โพสต  ์(Post) รูปภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของประธานกลุ่มและต่อมา

กลายเป็นหน้าร้านออนไลน์ (online) ของกลุ่มโดยมิได้ตั้งใจ  เพราะเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าและกลุ่ม

คนที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีการเผยแพร่ รูปภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกไปทำให้คน

ทั่วไปรู้จักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network Site) มากขึ้น หลังจากที่ประธานกลุ่มมีเฟซบุ๊กทางกลุ่ม

จึงเริ่มมีการติดต่อกับลูกค้าและมีการต่อรองซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ่านเฟซบุ๊ก แทนการสื่อสารผ่าน

โทรศัพท์  และเฟซบุ๊ก  ได ้กลายเป ็นช่องทางหลักในการติดต่อก ับลูกค้าและกลุ่มคนที่สนใจ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  

 หลังจากนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีจำนวน

คนรู้จักผลิตภัณฑ์และกลุ่มเพิ่มขึ้น ทั้งจากสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ (Online)  และจากการบอกต่อ

กัน ส่งผลให้มีคนจากภายนอกแวะเวียนกันเข้ามาที่กลุ่มอย่างต่อเนื่อง บริเวณที่ทำการกลุ่มจากพื้นที่

ที่เคยดูกว้างขวางกลายเป็นคับแคบ ที่จอดรถไม่เพียงพอสำหรับผู้เข้ามาเยี่ยมชม ประธานกลุ่มจึงย้าย

ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม จากบ้านเลขที่ 26 หมู่ 2 ไปอยู่ที่บ้านเลขที่ 203 หมู่ 6 บ้าน

หนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้มีพื้นที่ในการรองรับกลุ่มผู้

เข้าเยี่ยมชมและเพื่อให้มีพื้นที่ทำงาน และการจัดวางอุปกรณ์การทำงานท่ีมีเพิ่มขึ้น ประกอบกับ

ประธานกลุ่มมีความประสงค์จะรื้อฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวผู้ไทยด้วยการสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้า

ทอชาวผู้ไทย จึงได้ย้ายที่ทำการกลุ่มในปี พ.ศ.2558 พร้อมทั้งสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นพิพิธภัณฑ์

ผ้าไหมลายโบราณของชาวผู้ไทย ที่ประธานกลุ่มเก็บสะสมไว้ทั้งที่เป็นมรดกตกทอดและซื้อมาเก็บ

สะสม ซึ่งต่อมาทางกรมหม่อนไหมเล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาการทอผ้าไหมจึงเปิดที่ทำการ

กลุ่มแห่งใหม่ ให้เป็น “โรงเรียนฝึกทายาทหม่อนไหมต้นแบบ” แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมี

นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้การปลูกฝ้ายและทอผ้าจาก

กลุ่มเป็นจำนวนมากและมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
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ภาพที่ 6 โรงเรียนฝึกทายาทหม่อนไหมต้นแบบ  

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=545241835652540&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1498191893.&type=3&theater   

 

 
 

ภาพที่ 7 ด้านในของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ 

              (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณของชาวผู้ไทย) 

 

        ในปี พ.ศ.2555 จากแนวคิดที่อยากจะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและการฟื้นฟูวัฒนธรรมการ

ทอผ้าของชาวผู้ไทย ประกอบกับแรงบัลดาลใจที่ได้จากการสะสมผ้าทอลายโบราณ ประธานกลุ่มจึง

ได้ทดลองทอผ้าซิ่นฝ้ายย้อมครามมัดหมี่ด้วยลายโบราณดั้งเดิมของชาวผู้ไทย ที่ตนได้นำความรู้มา
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จากผ้าย้อมหม้อครามในสมัยก่อน คือชาวผู้ไทยจะทอผ้าฝ้ายธรรมชาติ แล้วไปย้อมในหม้อคราม 

ก่อนนำผ้านั้นไปตัดเป็นเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ แต่สำหรับยุคปัจจุบันได้ปรับเอาเส้นฝ้ายไปมัดหมี่

ก่อนแล้วค่อยมาย้อมคราม และทอ เพื่อทำเป็นผ้าซิ่นหมี่สำหรับสวมใส่แทนผ้าไหมที่มีราคาแพง 

และเป็นสีเคมี จากที่ M3 เล่าให้ฟังว่า “เมื่อก่อนไม่ได้ใส่ซิ่นหมี่ ใส่แต่ผ้าเคิ้ง [ผ้าถุงฝ้ายสีดำเทา] ถ้า

อยากใส่ซิ่นหมี่เอาไว้ใส่ไปงานต้องทำเอง” ผ้าซิ่นมัดหมี่ในปัจจุบันจึงได้ประยุกต์จากผ้าซิ่นใน

สมัยก่อนแต่ปรับเรื่องการย้อมสีให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้าน

หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร จึงได้ออกแบบและประยุกต์องค์ความรู้จากภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยอัน

เป็นชาติพันธุ์ของกลุ่มตนได้ออกมาเป็นผ้าซิ่นย้อมคราม ที่เป็นที่รู้จักกันอยู่ในขณะนี้ โดย M1 ให้

เหตุผลว่า ที่นำฝ้ายมามัดหมี่แล้วย้อมครามจนได้ออกมาเป็นผ้าซิ่นลายโบราณนี้ ตนคิดว่าปัจจุบัน

ไหมมีราคาแพง และผ้าไหมถูกยกขึ้นเป็นของมีค่าและของสำคัญ ทั้งยังไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนยุค

สมัยปัจจุบัน จึงนำเอาฝ้ายที่มีราคาถูกกว่าไหม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากธรรมชาติ 100% มาทอ

ด้วยลายมัดหมี่ที่มีเรื่องราวความเป็นมาและเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ของชาวผู้ไทย ออกจำหน่ายควบคู่

กับผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มที่มีมาก่อนอยู่แล้วเช่น ผ้าไหมย้อมสีเคมี ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าซิ่น

ลายโบราณคือผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของทางกลุ่มปรากฏว่า ผ้าซิ่นลายโบราณมีผู้ให้ความสนใจเป็น

อย่างมาก จากกระแสอนุรักษ์ผ้าไทย กระแสผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้วยเทคนิค

การขายที่ผู้ขายจะคอยบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญและความเป็นมาของลายผ้าแต่ละลายให้แก่ผู้ที่

ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ เช่นลายพรรณมหา เป็นลายที่มีความสำคัญกับชาวผู้ไทยอย่างมาก เพราะ

เป็นลายที่ใช้ในการตั้งคายให้หมอรักษาอาการ (เกี่ยวกับความเชื่อ) ถ้าได้นำผ้าซิ่นลายพรรณมหาไป

เป็นเครื่องคายส่วนใหญ่จะหายจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งปัจจุบันหาผ้าลายพรรณมหาได้ยากแล้ว

เนื่องจากชาวผู้ไทยส่วนใหญ่หันมารักษาอาการเจ็บป่วยที่โรงพยาบาล อีกทั้งหมอรักษาอาการ 

(เกี่ยวกับความเชื่อ) มีน้อยเนื่องจากขาดคนสืบทอด เมื่อไม่มีหมอรักษา ผ้าทอลายพรรณมหาจึงไม่มี

ความจำเป็น ส่งผลให้ผ้าทอลายพรรณมหาเป็นผ้าที่ม ีค ุณค่าและหากยากในปัจจุบ ัน เม ื่อกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ได้ฟื้นฟูการทอผ้าลายพรรณมหาจำหน่ายจึงเป็นที่สนใจของนักสะสม

ผ้าลายโบราณ และเป็นที่ต้องการของผู้ที่ชื่นชอบผ้าทอมือด้วยราคาจำหน่ายเพียงผืนละ 1,500 บาท  

 ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งถือเป็นปีที่ ผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ได้รับความนิยมสูงสุด ส่วน

ผ้าซิ่นย้อมครามลายโบราณนั้นกำลังเจริญเติบโต M1 เล่าถึงผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติว่า “ผ้าพันคอมี

ยอดสั่งเข้ามามากถึง 8,000 กว่าผืน จากธนาคารกสิกรไทย ช่วงนั้นทางกลุ่มไม่ได้รับทำผ้าให้ใครเลย 

เพราะต้องเร่งทอผ้าให้ธนาคารกสิกรให้ทัน” ซึ่งในขณะนั้นมีลูกค้าหลายรายติดต่อเข้ามาสั่งซื้อ

ผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ ทางกลุ่มบริหารจัดการโดยเน้นนำผ้าทอที่มีอยู่เดิมจำหน่ายให้ลูกค้าที่สั่ง 

แต่ถ้าลูกค้าคนไหนต้องการผ้าทอที่แตกต่างจากที่มีอยู่แล้วจำเป็นต้องรอจนกว่าจะทอผ้าพันคอส่ง

ให้กับทางธนาคารกสิกรไทยเสร็จแล้ว จึงส่งผลให้ ช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ทอผ้าพันคอส่งให้

ธนาคารกสิกรไทยนั้น ลูกค้าบางรายเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอื่น อันส่งผลถึงรายได้ของ

สมาชิกกลุ่มและฐานลูกค้าเดิมหายไปในช่วงครึ่งปีหลังของปี พ.ศ.2558 ทั้งนี้กระแสนิยมผ้าทอก็ได้

เปลี่ยนไปด้วย นั่นคือคนส่วนใหญ่หันมานิยมผ้าย้อมครามซึ่งตรงกับผ้าซิ่นย้อมครามลายโบราณของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วในขณะนั้น ทางกลุ่มจึงดำเนินการต่อเนื่องและเปลี่ยน
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จากทอผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เป็นหลักมาเป็นการฟื้นฟูลายผ้าโบราณทอออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรมโดยใส่เรื่องราวและความหมายที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวผู้ไทยบ้านหนองสูง และ

ปรับรูปแบบการจำหน่ายมาเป็นการค้าออนไลน์ (Online) โดยการใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการ

จำหน่ายและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งเป็นข้อดีของกลุ่ม เพราะการใช้เฟซบุ๊กทำให้คน

ทั่วไปได้เห ็นและรู้จ ักกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ง ่ายและสะดวกขึ้นผ่านการโพสต์ (Post) และ

เผยแพร่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูง จึงยังคงอยู่ได้โดยการผลิตและจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม เนื่องจากในระยะนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากการรู้จักและติดต่อผ่านเฟซบุ๊ก  

 

 
 

ภาพที่ 8 การประชาสัมพันธ์ผ้าซิ่นลายโบราณผ่านทางเฟซบุ๊ก 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560 , เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808691575974230&set=pcb.808691662640888&typ

e=3&theater  
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 ระยะที่ 4 ช่วงต่อยอดภูมิปัญญา ระหว่างปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน หลังจากการลดลงของ

ยอดขายผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ ยังมีเพียงผ้าซิ่นลายโบราณที่เป็นที่นิยมและเป็นรายได้หลักของ

กลุ่มในระยะนี้ ทางกลุ่มจึงเริ่มคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึ้น เพื่อรักษากลุ่ม

ลูกค้าและชื่อเสียงของกลุ่มเอาไว้ ทั้งนี้จากการที่กลุ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจึงทำให้มีกลุ่มและ

หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมกลุ่มอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นจังหวะและเป็นโอกาส

ที่ดีที่กลุ่มได้รับคำแนะนำและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนและหน่วยงานต่าง ๆ แต่บางครั้งการ

สนับสนุนที่มาจากหน่วยงานภายนอกนั้นไม่ตรงกับความต้องการและความจำเป็นของกลุ่ม ทำให้ไม่

สามารถนำการสนับสนุนเหล่านั้นมาต่อยอดได้ อาทิเช่น การจัดอบรมการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับฝ้ายสังเคราะห์เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดความรู้จากการอบรม แต่

กลายเป็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจดีอยู่แล้วในเรื่องการย้อมสีผ้า เนื้อหาของการ

อบรมเป็นชุดความรู้ใหม่ที่ชุมชนต้องพึ่งพาวัสดุอุปกรณ์จากภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับความ

ต้องการของชุมชน ทั้งฝ้ายที่ได้รับจากการอบรมก็เป็นฝ้ายที่ชุมชนไม่สามารถผลิตเองได้ ต้องไปซื้อ

จากภายนอกซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ความเหนียวและคุณสมบัติของฝ้ายก็ไม่เข้ากับฝ้่ายเส้นพุ่งที่ชุมชนใช้

อยู่เดิม แต่ก็ยังมีอยู่บ้างที่การสนับสนุนจากภายนอกช่วยต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ 

เช่น การอบรมการทอผ้ายกลาย การเรียนรู้เรื่องการออกแบบเสื้อผ้า และการพัฒนาแนวคิดด้าน

ผลิตภ ัณฑ ์เช ิงว ัฒนธรรม  หลังจากท ี่ได ้ร ับการอบรมทางกลุ่มได ้ทดลองทอผ้าพ ันคอยกลาย

ออกจำหน่าย และออกแบบตัดเย็บกระเป๋าย่ามจากผ้าทอที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มออกจำหน่ายด้วย

เช่นกัน โดยการออกแบบที่เลือกนำลายของผ้าซิ่นที่ทอเสร็จแล้วมาเย็บเป็นย่ามผ้าทอลายโบราณ 

รวมถึงการออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าทอลายโบราณ แม้ว่าปัจจุบันผ้าทอลายโบราณจะมียอดสั่งจองสูง

ถึง 100 กว่าผืนทางกลุ่มก็ยังไม่หยุดพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาของชาวผู้ไทยให้แก่คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก ได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไป  

 ปัจจุบันลายผ้าที่ทอออกจำหน่ายนอกจากจะมีผ้าลายโบราณแล้ว ยังมีผ้าลายใหม่ ๆ เข้า

มาเพิ่ม ทั้งลายประยุกต์ความเก่าและความใหม่ลงในลายผ้าและเป็นลายใหม่ทั้งผืนก็มี แต่ก็ไม่ได้ทำ

ให้ความนิยมในผ้าซิ่นลดน้อยลงแม้แต่น้อย  นอกจากผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มจะกลายเป็นที่

นิยมในปัจจุบันแล้ว ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ

ประเพณีของชาวผู้ไทยผ่านลวดลายและฝีมือของช่างทอผ้า พร้อมทั้งทำให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงภูมิ

ปัญญาและความสามารถรวมถึงทักษะในการทอผ้าของหญิงสาวชาวผู้ไทย ที่เป็นมรดกตกทอดจาก

บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ

กลุ่มได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 9 แผนภาพพัฒนาการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 
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2. กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร  

 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหารนั้นแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตามแนวคิดวงจร

ผลิตภัณฑ์ คือ ขั้นแนะนำ (Introduction) ขั้นเจริญเติบโต (Growth) ขั้นอิ่มตัวหรือเติบโตเต็มที่ 

(Maturity) และขั้นถดถอย (Decline) ผู้วิจัยอธิบายทีละผลิตภัณฑ์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 2.1 ผ้าพันคอ  

       เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ทางกลุ่มพัฒนาขึ้นหลังจากการตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ.2542 ในขณะ

นั้นผ้าไหมที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือทอจำหน่ายแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ และไม่สามารถ

แข่งขันกับผ้าไหมของจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสุรินทร์ได้ เนื่องจากทั้งสองจังหวัดดังกล่าวมี

ชื่อเสียงด้านการทอผ้าไหมอยู่เป็นทุนเดิม ทั้งยังถูกพ่อค้าคนกลางกำหนดราคาที่ไม่ยุติธรรมต่อผู้ผลิต

ผ้าทออีกด้วย M1 จึงรวมกลุ่มขึ้นใหม่เพื่อผลิตผ้าทออันเป็นทักษะของผู้หญิงชาวผู้ไทยในรูปแบบที่

แตกต่างจากเดิม โดย M1 ตั้งใจว่าผลิตภัณฑ์ต้องมีราคาไม่สูง ลูกค้าทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้ และ

วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตต้องมาจากในชุมชนและท้องถิ่นของตนเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลด

การพึ่งพาจากภายนอก จึงได้ออกมาเป็นผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ ที่ทอขึ้นจากฝ้ายที่เป็นฝ้ายพันธุ์

ท ้องถิ่น ปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในท้องถิ่น  ส่วนสีมาจากผลไม้ เปลือกไม้และใบไม้ที่ม ีอยู่ใน

ท้องถิ่น  

  ผ้าพันคอของลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินมาจนครบทุกขั้นในวงจรผลิตภัณฑ์แล้ว ดังนี้ 

  1. ขั้นแนะนำ (Introduction) ช่วงปี พ .ศ.2542-2545 เป็นช่วงที่ผ ้าพันคอย้อมสี

ธรรมชาติเริ่มผลิตและทดลองออกวางจำหน่าย M1 ให้สัมภาษณ์ว่า “ช่วง 1-2 ปีแรกขายผ้าพันคอ

ขายไม่ค่อยได้ เพราะอาศัยนำผลิตภัณฑ์ไปขายตามรีสอร์ทและโรงแรมในตัวจังหวัดมุกดาหารช่วงที่

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อน และช่วงที่มีงานสัมมนาต่าง ๆ รวมถึงผ้าไหมก็ขายยาก เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่เป็นที่รู้จักและไม่มีชื่อเสียง ประกอบกับทิศทางของผลิตภัณฑ์ในขณะนั้นยัง

ไม่แน่นอนว่าจะต้องเป็นแบบไหนถึงจะมีลูกค้าชื่นชอบ จนกระทั่งปี พ.ศ.2545 กลุ่มได้มีโอกาสไป

ร่วมจำหน ่ายผล ิตภ ัณฑ ์เกษตรท ี่ตลาด  อ .ต .ก . หรือองค ์การตลาดเพ ื่อเกษตรกร  เขตจต ุจ ักร 

กรุงเทพมหานคร แล้ว M1 ได้รับเชิญให้ขึ้นพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มนำมาร่วมจำหน่ายในงานบน

เวที ปรากฏว่าหลังจากการขึ้นพูดบนเวทีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเสร็จผ้าพันคอขายที่นำไป

จำหน่ายได้จนหมดเกลี้ยง และยังได้ลูกค้าเพิ่มอีกด้วย”   

  ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ เป็นการนำฝ้ายที่ปลูกได้ในท้องถิ่นมาทอเป็นเส้นพุ่ง 

ส่วนเส้นยืนเป็นฝ้ายสังเคราะห์ เนื่องจากซี่ของฟืมทอผ้าในปัจจุบันเป็นฟืมเหล็กและฟืมสแตนเลส 

(Stainless) ที่มีความถี่มากกว่าฟืมไม้ในอดีต เส้นฝ้ายธรรมชาติของท้องถิ่นจึงไม่สามารถสอดผ่านซี่

ฟืมได้ จึงต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นฝ้ายสังเคราะห์ที่มีขนาดของเส้นเล็กกว่าและมีความเหนียวกว่า ครั้น

จะหาคนทำฟืมไม้แบบดั้งเดิมนั้นก็เป็นไปได้อยาก เนื่องจากช่างที่ทำฟืมได้ส่วนใหญ่เสียชีวิตไปแล้ว

และไม่มีคนสืบทอดต่อ  
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ภาพที่ 10 ฟืมทอผ้า 

                (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย ) 

 

  สำหรับสีที่นำมาย้อมฝ้ายนั้นเป็นสีที่ได้มาจากการทดลองสกัดสีจากวัสดุที่หาได้ใน

ท้องถิ่น และจากการจดจำที่เคยเห็นอดีตเมื่อครั้งที่ร ุ่นตายายย้อมสีเสื้อผ้า เช่น สีเทาดำ จากผล

มะเกลือ, สีกะปิ (สีชมพูอมเข้ม) จากเปลือกต้นไข่นุ่น [ภาษาถิ่น ใช้เรียกต้นไม้ที่อยู่ริมตลิ่ง ลักษณะ

คล้ายต้นปอ], สีชมพูอ่อน จากผลคำแสด, สีเทา จากเปลือกต้นหว้า, สีน้ำตาล จากเปลือกต้นประดู่, 

สีเปลือกไข่ จากเปลือกต้นเพกา และสีเขียวจาก เปลือกมะม่วง เป็นต้น  โดยในการย้อมสีนั้นจะต้องมี

สารที่ช่วยยึดสีเพื่อไม่ให้สีที่ย้อมนั้นตกสีหรือสีซีดลง โดยการผสมน้ำด่างจากขี้เถ้าของการเผาต้น

กล้วยหรือบางคนอาจตัดเครือกล้วยแล้วเอาไปแช่น้ำเพื่อกรองเอาน้ำด่างจากยางกล้วยมาไว้แช่ฝ้าย

หลังจากย้อมสีเสร็จแล้ว หรือบางคนอาจจะผสมน้ำด่างลงไปในสีที่จะย้อมเลย แล้วแต่ความสะดวก

และความถนัดของแต่ละคน 

  ในขณะที่ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มเริ่มเป็นที่รู้จักในปี พ.ศ.2545 นั้น เป็น

ช่วงเดี่ยวกับกระแสผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่นิยม จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

สามารถตีตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมาก ทั้งยังเป็นกำลังใจให้แก่สมาชิกกลุ่มในการ

ผลิตผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมต่อไปอีกด้วย เพราะรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สามารถใช้จุนเจือ

ครอบครัวของสมาชิกกลุ่มได้    



	 41	

 

 
 

ภาพที่ 11 น้ำด่างจากเครือกล้วย 

                (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย ฝ้ายที่มัดหมี่แล้วนำไปแช่น้ำด่าง ก่อนนำไปลงย้อมในหม้อคราม) 

 

  2. ขั้นเจริญเติบโต (Growth) ช่วงปี พ.ศ.2546-2549 หลังจากที่ไปร่วมงานจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่ตลาด อ.ต.ก. ปรากกฏว่ามีลูกค้าหลายรายให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และสั่ง

ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม ปี พ.ศ.2546 ทางกลุ่มจึงเริ่มมียอดสั่งจองผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเริ่ม

เป็นที่รู้จักมากขึ้น กลุ่มบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เริ่มเข้าหากลุ่มมากขึ้น ทำให้ทางกลุ่มได้มีโอกาส

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มคนเหล่านั้น M1 ให้สัมภาษณ์ว่า “ตอนที่เราเริ่มมีคนรู้จัก ก็จะ

มีคนนู้นคนนี้เข้ามาคุยด้วย เข้ามาแนะนำเรา เราก็รับฟังและนำคำแนะนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ

เรา แต่ไม่เอามาทั้งหมด เพราะเราต้องมีจุดยืนว่าเราต้องการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของ

ชาวผู้ไทย สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน” จากการรับฟังคำแนะนำและการเรียนรู้จากประสบการณ์

ของ M1 คิดว่าเมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมอีกไม่นานก็จะหมดความนิยม จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์

จากผ้าพันคอลายพื้นฐาน เพิ่มเป็นผ้าพันคอลายแย้ง [ลายแห] ผ้าพันคอลายตาราง และการทอสลับสี

ให้เกิดช่องสวยงาม  พร้อมทั้งเพิ่มจุดขายด้วยการนำฝ้ายที่ย้อมสีแล้วไปหมักโคลนที่ได้จากบ่อน้ำใน

ชุมชน เพราะ M1 มักจะเห็นบิดาของตนนำแหใหม่ลงไปคลุกโคลนตมก่อนนำไปจับปลา โดยเชื่อว่า

จะทำให้ปลาติดแหเยอะซึ่งหมายถึงจะโชคดีในการจับปลา M1 ให้สัมภาษณ์ว่า “เมื่อก่อนเห็นพ่อเอา

แหใหม่ไปแช่น้ำหนอง เพราะเชื่อว่าจะหมาน [โชคดี] แล้วแหที่พ่อเอาไปแช่ก็จะเปลี่ยนจากสีขาว

เป็นสีดินโคลนและมีกลิ่นโคลนติดแหตลอด มีกลิ่นหอมโคลนนิด ๆ ก็เลยลองเอาเสื้อผ้าฝ้ายของ

ตัวเองไปตบน้ำหนองดู [ลงคลุกน้ำโคลน] พอเอาขึ้นมาได้สีเสื้อที่ดูหม่น ๆ แต่สีนวลขึ้น และสีเสื้อไม่

ตกสี สีติดผ้าทนนาน” จากการลองผิดลองถูกจึงได้ออกมาเป็นผ้าหมักโคลน                                         
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  ขั้นตอนการผลิตผ้าหมักโคลนคือหลังจากที่นำฝ้ายไปย้อมสีธรรมชาติและตากฝ้าย

จนแห้งหมาดแล้วจึงนำฝ้ายไปจุ่มลงแช่ในน้ำโคลนที่กรองจากโคลนที่ได้จากบ่อน้ำประมาณ 15-45 

นาที ขึ้นอยู่กับขนาดของฝ้าย สีที่ต้องการ และโคลนที่นำมาหมัก ในส่วนนี้เป็นเทคนิคของแต่ละคน

เพราะการหมักโคลนขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย แต่การหมักโคลนแต่ละครั้งจะได้สีที่ต่างกัน เช่นเดี่ยว

กับการย้อมสีธรรมชาติที่การย้อมแต่ละครั้งจะให้ความเข้มของสีต่างกัน ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ

งานหัตถกรรมจากธรรมชาติ ที่งานแต่ละชิ้นจะมีจุดเด่นเฉพาะตัว ที่สำคัญคือผ้าหมักโคลนทุกผืนจะ

มีกลิ่นโคลนติดนิดหน่อย  

 

 
ภาพที่ 12 ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอของกลุ่มทอผ้าดั้งเดิม  

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน, รายละเอียดสินค้าโอทอป, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก  

http://www.thaitambon.com/product/13816152836  

 

  เมื่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีความหลากหลายและเป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงมีเจ้าหน้าที่

ดูแลด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดมุกดาหารเข้ามาส่งเสริมกลุ่มให้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นแบบที่มี

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เพื่อให้แตกต่างจากคู่แข็ง เมื่อมีสิ่งห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีราคา

สูง กลับทำให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ยากขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ทางกลุ่มจึงแบ่งออกเป็นการ

จำหน่ายผ้าเป็นผืน ให้ลูกค้าเลือกก่อนว่าต้องการผ้าผืนไหน และถ้าลูกค้าต้องการนำไปเป็นของขวัญ

มอบแก่ผู้อื่นทางกลุ่มจะพับกล่องเปล่าไปให้เผื่อลูกค้าต้องการใช้ แต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการหรือสั่งผ้า

มากกว่า 3 ชิ้นซึ่งบรรจุลงกล่องห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ไม่ได้ก็จัดส่งเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลูกค้า
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ส่วนใหญ่เป็นคนจากภายนอกชุมชน และจัดส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์เป็นหลัก แต่ติดต่อกันผ่าน

ทางโทรศัพท์ 

  ทั้งน ี้ในป ี พ .ศ.2549 กลุ่มทอผ้าด ั้งเด ิมบ ้านหนองสูง ได ้จดทะเบ ียนเป ็นกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม จากการชักชวนของเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ได้รับการรับรองที่มีมาตรฐานสูงขึ้นโดยการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งยังเพิ่ม

โอกาสในการรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนและงบประมาณต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 จากสมาชิกกลุ่ม 16 คนเพิ่มเป็น 32 คน กลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น มี

เครือข่ายเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  

  3. ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ (Maturity) ช่วงปี พ.ศ.2550-2558 หลังจากที่กลุ่มทอผ้า

ดั้งเดิมจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ทำให้กลุ่มได้รับโอกาสมากขึ้น อาทิเช่น การ

ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารและที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น  ทั้งยังมีส ื่อโทรทัศน์เข ้ามาให้ความสนใจถ่ายทำขั้นตอน

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้ามาศึกษาและทำการวิจัย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม และมีกลุ่มต่าง ๆ แวะเวียนเข้ามาศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง  ทำให้กลุ่มมียอดขายเพิ่มสูงขึ้น จนการทอผ้าพันคอกลายเป็นกิจกรรมที่

สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนทั้งที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมและที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกกลุ่มก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานด้วย เช่น รับจ้างทอผ้าพันคอ รับจ้างเก็บฝ้าย รับจ้างอิ้วฝ้าย 

[แยกเมล็ดฝ้าย] รับจ้างปั่นหลอดฝ้าย และรับจ้างปั่นริ้วผ้าพันคอ เป็นต้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำให้

ทั้งเด็กและคนชราในชุมชนสามารถมีรายได้เสริมจากรับจ้างข้างต้น   

  ในปี พ.ศ.2555 M1 ได้เริ่มใช้เฟซบุ๊ก แต่โดยเจตนานั้น M1 เปิดใช้เฟซบุ๊กเพื่อใช้เป็น

ช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า เพราะลูกค้าส่วนมากหันมาใช้การพูดคุยผ่านอินบ๊อกซ์ (Inbox) ของ

เฟซบุ๊กเป็นหลัก เนื่องจากสามารถส่งรูปภาพจริงของผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางนี้ได้และสะดวกหาก

ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็สามารถขอชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ และการเข้าถึงเทคโนโลยี

นั้นนอกจากจะสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารแล้วยังสามารถใช้เป็นหน้าร้านออนไลน์ (Online) ได้อีก

ด้วย M1 เล่าถึงช่วงที่เริ่มใช้เฟซบุ๊กในช่วงแรกว่า “ตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเฟซบุ๊กคืออะไร มีแต่

คนเขาใช้กันก็เลยลองสมัครงานใช้ดูแล้วให้หลานสอนทำนู้นทำนี้ ป้าพิมพ์ช้า แต่ใช้ไปใช้มาก็คล่อง

ขึ้น ทำได้เยอะขึ้น ตอนนี้มันก็สะดวกดี คนนู้นคนนี้ใครบ้างก็ไม่รู้เข้ามาถามเรื่องผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

ป้าก็ตอบทุกคน” เมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการประชาสัมพันธ์กลุ่มจึงช่วยให้คนจากภายนอกเข้าถึง

กลุ่มได้ง่ายขึ้น และเริ่มมีการค้าออนไลน์เกิดขึ้น   

  หลังจากที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม มีชื่อเสียงจากการผลิตผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรมจนกลายเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากแบรนด์ (Brand) สินค้าของชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ได้แก่แบรนด์สินค้าจากประเทศเยอรมันนี ประเทศลาว ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศออสเตรเลีย ด้วยการผลิตผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติส่งให้แก่แบรนด์สินค้าเหล่านั้น โดยทาง

แบรนด์ สินค้ามีเงื่อนไขว่าทางกลุ่มจะต้องผลิตผ้าพันคอที่ตรงตามมาตรฐานของแบรนด์ เช่น 

คุณภาพของเส้นฝ้าย สีของผลิตภัณฑ์ ขนาดและคุณภาพของการทอต้องเท่ากันทุกผืน เพราะถ้า
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ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่แบรนด์ เหล่านั้นกำหนดผ้าพันคอนั้นก็จะถูกตีกลับหรือทางแบรนด์ 

ไม่รับซื้อนั่นเอง M1 เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า “ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตผ้าพันคอส่งแบ

รนด์สินค้าที่มีชื่อเสียง เราก็ได้เรียนรู้การทำงานของแบรนด์เหล่านั้น โดยเราเองต้องปรับมาตรฐาน

ตัวเองหลาย ๆ อย่าง ถ้าเทียบกันแล้วเราปรับตัวอยาก เพราะเราทำงานกับชาวบ้าน ถ้าอะไรที่ปรับ

เยอะเกินไป ชาวบ้านจะไม่เอาด้วย เลยส่งให้แบรนด์ต่างประเทศแค่ปีเดียวก็หยุดเลย” แต่หลังจากที่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมได้เรียนรู้การทำงานกับแบรนด์สินค้าแล้วนั้น ทางกลุ่มเองจึงได้

ยกระดับการจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มขึ้นมาโดยการกำหนดมาตรฐานของกลุ่ม อันเป็นมาตรฐานที่

สมาชิกกลุ่มร่วมกันตั้งขึ้น  ซึ่งถ้าลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน

มาตรฐานของกลุ่มเท่านั้น ไม่ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของลูกค้า M1 กล่าวว่า “เราต้องมีจุดยืนเป็นของ

ตัวเอง เพาะเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีค ุณภาพและมาตรฐาน  ทุกผืนที่จำหน่ายออกไปมี

มาตรฐานเดียวกันหมด คือ ผ้าพันคอขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร  รวมความยาว

ริ้วผ้าทั้ง 2 ด้านจะได้ความยาวผ้าทั้งหมด 2 เมตร เนื้อผ้าที่ทอต้องแน่น และขอบผ้าไม่ล่น ราคา

จำหน่ายผืนละ 150 บาททุกผืน  

  ช่วงต้นปี พ.ศ.2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับสั่งผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติจาก

ธนาคารกสิกรไทยกว่า 8,000 ผืน ซึ่งในปีนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมไม่สามารถรับสั่ง

ผ้าพันคอจากเจ้าอื่นได้เลยเพราะต้องทอผ้าพันคอส่งให้ครบตามจำนวนก่อน โดยมีผ้าพันคอที่ทอเก็บ

ไว้อยู่บางส่วนที่สามารถจำหน่ายได้ แต่ก ็ทำให้เส ียลูกค้าไปบางส่วนซึ่งส ่งผลกระทบต่อยอด

ผลิตภัณฑ์ในปีถัดไป 

  4. ขั้นถดถอย (Decline) ปี พ.ศ.2559-2560 หลังจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

ดั้งเดิมงดรับสั่งทอผ้าพันคอจากลูกค้ารายย่อยเมื่อปี พ.ศ.2558 จึงส่งผลกระทบต่อยอดสั่งผลิตภัณฑ์

ในปี พ.ศ.2559 ทำให้ในปีนี้ทางกลุ่มไม่มียอดสั่งผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ โดยทางกลุ่มเองเล็งเห็นว่า

คงเป็นจุดอิ่มตัวของผ้าพันคอ ทางกลุ่มจึงได้เรียนรู้การทอผ้ายกลายเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการ

ออกแบบผ้าพันคอแบบใหม่ ที่อาจจะเป็นที่ชื่นชอบของคนในยุคปัจจุบัน หรืออาจจะต้องประยุกต์

และปรับปรุงรูปแบบต่อไป ขณะนี้อยู่ในขั้นการฝึกฝนและออกแบบลายผ้า 

 2.2 ผ้าคลุมไหล่หมักโคลน   

       เป็นผลิตภัณฑ์อย่างที่ 2 ที่กลุ่มทอผ้าดั้งเดิม (ในขณะนั้น) ผลิตขึ้นจากการนำเอาภูมิ

ปัญญาของชาวผู้ไทยมาประยุกต์เข้ากับทักษะการทอผ้าของหญิงสาวชาวผู้ไทย คือการนำน้ำโคลน

จากบ่อน้ำในชุมชนมาช่วยในการยึดสีธรรมชาติที่ย้อมเส้นฝ้ายก่อนนำมาทอ เช่นเดียวกับผ้าพันคอ

หมักโคลนที่กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น แต่การผลิตผ้าคลุมไหล่นี้เพื่อเพิ่มตัวเลือกที่หลากหลายให้แก่

ลูกค้า และเพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมเอาไว้ 

  ผ้าคลุมไหล่หมักโคลนของลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัด

มุกดาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินมาจนครบทุกขั้นในวงจรผลิตภัณฑ์แล้ว ดังนี้ 

  1. ขั้นแนะนำ (Introduction) ช่วงปี พ.ศ.2546-2549 หลังจากกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมได้

เรียนรู้และได้คำแนะนำจากลูกค้าหลายคนที่มีความต้องการที่หลากหลายที่รู้จักจากการจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ที่ตลาด อ.ต.ก. เมื่อปี พ.ศ.2545 ที่ผ่านมา จึงได้ทดลองผลิตผ้าคลุมไหล่ออกจำหน่าย แต่
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เพิ่มกลเม็ดในการขายด้วยการหมักโคลน ซึ่งโดยปกตินั้น ชาวผู้ไทยใช้ดินลูกรังย้อมสีผ้าอาบน้ำฝน

ถวายพระอยู่เป็นประจำ และ M1 เองก็ได้แนวคิดทำผ้าหมักโคลนจากการที่ตนเห็นบิดาเอาแหไปเช่น

น้ำโคลนก่อนจะนำไปจับปลา ในส่วนของความเชื่อนั้น ชาวผู้ไทยเชื่อว่าถ้าเอาแหใหม่ไปแช่โคลนจะ

ทำให้จับปลาได้จำนวนมากหรือแปลว่าจะโชคดี [ภาษาผู้ไทยเรียกว่า หมาน] และโคลนช่วยให้เส้น

ฝ้ายมีความอ่อนนุ่มขึ้น จึงเป็นที่มาของผ้าหมักโคลน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม  

 

 

 

 
 

ภาพที่ 13 สาธิตการย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=359181154258610&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1496241593.&type=3&theater   

  ในปี พ.ศ.2546 นี้กลุ่มมีผ้าพันคอเป็นผลิตภัณฑ์หลักของทางกลุ่มอยู่แล้ว ผ้าคลุม

ไหล่เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายคู่กันเพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น   เพราะในขณะที่

จำหน่ายผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ จะมีลูกค้าหลายรายต้องการนำไปใช้เป็นผ้าคลุมไหล่ M1 จึง

ออกแบบผ้าทอให้มีขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร ความยาวรวมริ้วด้านละ 10 

เซนติเมตร เท่ากับยาวทั้งหมด 200 เซนติเมตร และใช้มาตรฐานเดียวกับผ้าพันคอคือ เนื้อผ้าที่ทอ

ต้องแน่นและริมขอบผ้าไม่หลุดลุ่ย  ในช่วงแรกผ้าคลุมไหล่ยังจำหน่ายไม่ได้เยอะมาก เพราะ

ผลิตภัณฑ์ขาดความหมายและเรื่องราว จนเมื่อ M1 เล็งเห็นว่าการให้ความหมายและที่มาที่ไปของ

ผลิตภัณฑ์จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นจากประสบการณ์ที่ไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามงาน

ต่าง ๆ  M1 จึงเริ่มอธิบายถึงความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งที่มีคนให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ และ

หลายครั้งผ้าคลุมไหล่ก็จำหน่ายได้ด้วยวิธีนี้  

  2. ขั้นเจริญเติบโต (Growth) ช่วงปี พ.ศ.2550-2551 หลังจากปี พ.ศ.2549 ที่กลุ่ม
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ทอผ้าดั้งเดิมได้จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของ

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 นั้น สนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มกันเพื่อการ

พึ่งพาตนเองและพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับมือกับการแข่งขันทาง

การค้าในอนาคตในทุกระดับ รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการ

ขนาดย่อยและขนาดกลางต่อไป โดยการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมนั้น มี

ส่วนช่วยให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากรายได้ที่มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

และยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย ที่มีคนภายนอกสนใจและเห็นคุณค่าของงาน

หัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากทักษะและภูมิปัญญาของชาวผู้ไทย บ้านหนองสูง จังหวัด

มุกดาหาร  ต่อมาในปี พ.ศ.2551 เรื่องราวและผลงานของกลุ่มได้ถูกตีพิมพ์ประชาสัมพันธ์ลงใน

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 21 มกราคม 2551 ในหัวข้อ “ผ้าหมักโคลน” ค้นจุดต่างสร้างจุด

ขาย จากข่าวนี้ยิ่งทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นและมีคนที่สนใจงานผ้า

ทอติดต่อเข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมากขึ้น โดยมีทั้งเดินทางมาซื้อเอง ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้าดั้งเดิม (ในขณะนั้น) บ้านเลขที่ 26 หมู่ 2 บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ  

อำเภอหนองสูง..จังหวัดมุกดาหารและติดต่อผ่านคนรู้จักในชุมชน 

  3. ขั้นเจริญเติบโตสูงสุด (Maturity) ช่วงปี พ.ศ.2552-2557 ในปี พ.ศ.2552 ทาง

กลุ่มได้ส่งผ้าพันคอลายแก้วกาหลงเข้าร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป แต่ทางกลุ่มไม่ได้รับคัดเลือกให้

เป็นผลิตภัณฑ์ติดดาวโอทอป ทั้งนี้กลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าโอทอป และได้ร่วมโปรโมท 

(Promote) ในเว็บไซด์ (Website) ของ www.thaitambon.com ผ้าคลุมไหล่จึงเริ่มมีคนเห็นมากขึ้น 

และมีคนให้ความสนใจเพิ่มขึ้น มีหน่วยงานราชการในจังหวัดเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน เช่น เชิญ

ไปร่วมงานออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโอกาสต่างๆบ่อยขึ้น โดยสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้ง

ยังได้ร่วมงานกับแบรนด์สินค้าที่ประเทศเยอรมันนี และประเทศสหรัฐอเมริกา ในการส่งผ้าพันคอ

และผ้าคลุมไหล่ให้แก่ทางแบรนด์ของทั้งสองประเทศดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ผ้าคลุมไหล่ลาย

แก้วกาหลง ได้รับรางวัลสินค้าโอทอป 5 ดาว ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของเวทีประกวดมาตรฐาน

สินค้าโอทอป หมายความว่าผ้าคลุมไหล่ลายแก้วกาหลงได้ผ่านการประเมินและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเอง ในช่วงนั้นถ้าพูดถึงผ้าหมักโคลน ทุกคนจะต้องนึกถึงกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม และเป็นปีแรกที่ M1 เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลง

ในเฟซบุ๊กเริ่มมีการเผยแพร่ภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลงบนสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (Social 

media) แต่ช่วงแรกยังไม่มีคนรู้จักช่องทางนี้มากนักเนื่องจากในช่วงแรก M1 ยังใช้งานเฟซบุ๊กไม่

คล่องโดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อติดต่อกับลูกค้ามากกว่า  

  4. ขั้นถดถอย (Decline) ปี พ.ศ.2558-ปัจจุบัน กลุ่มจำเป็นต้องลดการรับสั่งผ้าคลุม

ไหล่ลง เนื่องจากมีลูกค้าสั่งผ้าพันคอเข้ามากว่า 8,000 ผืน เป็นยอดสั่งที่สั่งผ้าพันคอไว้เมื่อปลายปี 

พ.ศ. 2557 และมีกำหนดส่งผ้าพันคอให้ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2558 ทำให้สมาชิกกลุ่มและคน

ในชุมชนต้องช่วยกันทอผ้าพันคอให้ทันตามกำหนดส่งลูกค้า ประกอบกับการทอผ้าเป็นงานเสริมที่

คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างจากการทำงานในไร่นาและภาระงานในบ้านจึงจะขึ้นกี่ทอผ้า โดยเฉลี่ย 1 วัน 

ช่างทอผ้า 1 คนสามารถทอผ้าพันคอได้ 4-10 ผืน ขึ้นอยู่กับเวลาว่างที่มีในแต่ละวัน ส่วนผ้าคลุมไหล่
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นั้นสามารถทอได้ 3-8 ผนืต่อวัน แต่ด้วยข้อจำกัดด้านจำนวนคนและเวลา ทางกลุ่มจึงจัดการโดยการ

แจ้งลูกค้าที่ต้องการผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ให้รอจนกว่าจะทอผ้าพันคอได้ครบตามจำนวน ซึ่งใช้

เวลานานกว่า 4 เดือน ทำให้ทางกลุ่มเสียลูกค้าบางรายไป และเป็นช่วงที่กระแสความนิยมผ้าหมัก

โคลนกับผ้าย้อมสีธรรมชาติกำลังจะเปลี่ยนเป็นผ้าย้อมครามด้วย ทางกลุ่มจึงต้องมีการปรับตัวและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับกระแสความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ในขณะนั้น  

 2.3.ผ้าซิ่นฝ้ายย้อมครามลายโบราณ 

       การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นฝ้ายย้อมครามลายโบราณของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

ดั้งเดิม เริ่มต้นจาก M1 ได้เห็นผลงานของกลุ่มผ้าย้อมครามจากจังหวัดสกลนคร  ที่ประยุกต์ผ้าย้อม

ครามมาเป็น ปลอกหมอน ผ้าปูโต๊ะ กล่องกระดาษทิชชู่ อื่น ๆ M1 จึงเกิดแนวคิดว่าในอดีตชาวผู้ไทย 

บ้านหนองสูง ก็เคยนุ่งซิ่นย้อมคราม ซึ่งปัจจุบันนั้นหาดูได้อยากและไม่มีใครผลิตแล้ว จึงคิดที่จะ

ฟื้นฟูผ้าซิ่นย้อมครามขึ้นในปี พ.ศ.2545 โดยการเริ่มจากนำฝ้ายมามัดหมี่ลายโบราณ (มัดตามลายผ้า

ทอโบราณของชาวผู้ไทยที่ M1 เก็บสะสมไว้) แล้วนำไปย้อมครามก่อนนำไปทอเป็นผ้าซิ่นขนาดกว้าง 

95-105 เซนติเมตร ยาว 195-205 เซนติเมตร  ในช่วงนี้ M1 ยังไม่ได้ทอเพื่อจำหน่ายและยังไม่ใช่

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพียงแต่ทำขึ้นเพื่อสวมใส่เอง โดยในช่วงแรกที่ M1 เริ่มทอผ้าย้อมครามนั้น มีคน

ในชุมชนหลายคนมองว่าเป็นเรื่องแปลกและไม่เข้ากับลายผ้าโบราณ เนื่องจากชาวผู้ไทยในอดีต

มักจะย้อมผ้าซิ่นให้เป็นสีโทนดำหรือกรมท่า มากกว่าสีครามที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ปรากฏว่าเมื่อ M1 

สวมใส่ผ้าซิ่นย้อมครามลายโบราณแล้วมีคนชื่นชอบโดยเฉพาะนักสะสมผ้าเก่า จึงสนใจผ้าซิ่นลาย

โบราณและติดต่อให้ M1 ทอจำหน่ายให้ เพื่อเก็บสะสมและซื้อไว้สวมใส่ในโอกาสต่าง ๆ  หลังจาก

นั้นมีการบอกต่อและแนะนำกันต่อ M1 จึงเริ่มชักชวนสมาชิกในกลุ่มทอผ้าซิ่นลายโบราณ ในปี พ.ศ. 

2547 แต่ในขณะนั้นผ้าซิ่นย้อมครามยังไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ เนื่องจากมี

เพียงกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบผ้าลายโบราณเท่านั้นที่สั่งเข้ามา 

  ผ้าซิ่นฝ้ายย้อมครามลายโบราณของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินมาจนถึงขั้นเติบโตสูงสุดในวงจรผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

  1. ขั้นแนะนำ (Introduction) ช่วงปี พ.ศ.2547-2548 เป็นช่วงที่กลุ่มทอผ้าดังเดิม 

เริ่มเสริมการทอผ้าซิ่นลายโบราณเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสั่งผ้าซิ่น

ลายโบราณเข้ามาบ้างบางส่วน  โดยลูกค้ากลุ่มนี้เป็นคนที่ชื่นชอบผ้าซิ่น และเป็นนักสะสมผ้าลาย

โบราณอยู่แล้ว จึงสนใจที่จะซื้อผ้าซิ่นลายโบราณของชาวผู้ไทย บ้านหนองสูงเก็บไว้ และเริ่มมีการ

บอกต่อกันเองในกลุ่มของนักสะสมผ้าลายโบราณและผู้ที่ชอบผ้าซิ่น 
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ภาพที่ 14 ผ้าซิ่นฝ้ายลายโบราณ  

                (ถ่ายภาพโดย นางนรินทิพย์ สิงหะตา ผ้าซิ่นฝ้ายที่ได้เก็บสะสมไว้ รายชื่อผ้าทอจากซ้ายไป

ขวา ได้แก่ ลายใบโพธิ ลายตุ้ม ลายเกตุกษัตริย์ ลายตาสัปปะรด ลายมือกบ 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 15 นางนรินทิพย์ สิงหะตา และเด็กชายปล้องทอง สินสมุด  

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=309424845900908&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1496241617.&type=3&theater  
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  2. ขั้นเจริญเติบโต (Growth) ช่วงปี พ.ศ.2549-2554 ในปี พ.ศ.2549 กลุ่มทอผ้า

ดั้งเดิมจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม และรับสมาชิกเพิ่มจากเดิมมี 16 คน เพิ่มเป็น 

32 คน หลังจากจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ทางกลุ่มมีโอกาสได้ร่วมงานต่าง ๆ 

มากขึ้น ทั้งงานอบรมสัมมนา งานออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์่ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในและต่างจังหวัด 

บางครั้ง M1 จะแจ้งลูกค้าให้ทราบว่าตนจะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไปจำหน่ายที่ใดบ้าง และสามารถ

เข้ามาพูดคุยทักทายได้โดยจะแจ้งทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะลูกค้าที่เคยติดต่อกันอยู่แล้ว หรือบางครั้งมี

การนัดส่งผ้าซิ่นลายโบราณตามงานต่าง ๆ ที่ตนไปร่วม เพื่อจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับลูกค้า

โดยตรง  

  ในขั้นเจริญเติบโตนี้ กลุ่มมีการนำผ้าซิ่นลายโบราณวางจำหน่ายร่วมกับผ้าพันคอ 

และผ้าคลุมไหล่ ซึ่งเป็นผ้าซิ่นที่ทอจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่สั่งไว้แล้ว ส่วนผ้าซิ่นที่ทอเกินจากยอดสั่ง

จึงนำมาจำหน่าย โดย M1 ให้เหตุผลว่า “เวลาลูกค้าสั่งผ้าทอ จะสั่งแค่ 1-2 ผืน แต่เวลาเราทอ ทอได้ 

10-15 ผืน ส่วนที่เหลือจากที่ขายให้ลูกค้า ป้าก็เอาไปตัดมาใส่เองเวลาไปขายของ บางครั้งก็มีคนชมว่า

ชอบแล้วก็ขอซื้อบ้าง ก็เลยเอาไปวางขายด้วยเวลาไปขายผ้าพันคอ เผื่อมีคนถามซื้อ ขายไม่ได้ก็ไม่

เป็นไร เพราะเราขายผ้าพันคอกับผ้าคลุมไหล่ได้เป็นหลักอยู่แล้ว”   จากการสั่งของคนเฉพาะกลุ่มเริ่ม

มีกลุ่มคนทั่วไปให้ความสนใจผ้าซิ่นลายโบราณมากขึ้น ผ้าที่เคยทอเหลือไว้จำนวนมากเริ่มทยอย

เหลือน้อยลงเรื่อย ๆ M1 และสมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ จึงคิดว่าควรจะทอผ้าซิ่นลายโบราณเผื่อไว้บ้าง

เพื่อเวลาที่ลูกค้าที่เคยซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำจะได้มีของให้ลูกค้า แล้ว M1 จึงเริ่มคิดที่จะนำผ้า

มัดหมี่ลายโบราณที่ตนเก็บสะสมไว้มาเป็นแม่แบบแล้วให้สมาชิกกลุ่มที่มีเวลาว่างและสนใจทอ

ผ้าซิ่นเก็บไว้จำหน่าย  

 

 
                               

ภาพที่ 16 ผ้าลายพรรณมหา 

                (ถ่ายภาพโดย นางนรินทิพย์ สิงหะตา ผ้าซิ่นฝ้ายทอมือลายพรรณมหา) 
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  ผ้าซิ่นลายโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงเวลานี้คือ ผ้าซิ่นย้อมครามลายพรรณ

มหา  เพราะมีเรื่องราวมาจากความเชื่อของชาวผู้ไทย บ้านหนองสูง M1 ให้สัมภาษณ์ว่า “ซิ่นหมี่ลาย

พรรณมหาเป็นลายที่ชาวผู้ไทยเชื่อว่า ถ้าอยากหายจากการเจ็บป่วย จะต้องนำผ้าซิ่นหมี่หลายพรรณ

มาไปเป็นเครื่องคาย [ของมอบและบูชา] ให้แก่หมอ [หมอทางความเชื่อของชาวผู้ไทย] เพราะ

เมื่อก่อนถ้าเราป่วย จะไปให้หมอทางความเชื่อรักษา เราจะต้องเตรียมเครื่องคาย เทียน 1 คู่ ดอกไม้ 1 

คู่ เงิน 1 บาท หรือ 50 สตางค์ก็แล้วแต่หมอจะเรียก แล้วถ้าเอาผ้าซิ่นลายพรรณมหาไปเป็นเครื่องคาย

ด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะหายจากอาการป่วย แต่ถ้ารักษาแล้วไม่หายก็สามารถเอาผ้าซิ่นคืนจากหมอได้ 

เพราะถือว่าครูของหมอไม่รับของเราและไม่รักษาเรา อาจจะต้องลองเปลี่ยนหมอที่รักษา ส่วนมาก

ถ้าใช้ผ้าซิ่นลายพรรณมหาจะหายนะ” จากเรื่องราวที่ M1 เล่ามานี้กลายเป็นจุดขายและทำให้ผ้าซิ่น

ลายพรรณมหาเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการ ในชุมชนเองก็เริ่มมีข้าราชการบางคนที่ต้องสวมใส่ชุด

พื้นเมืองในวันศุกร์ ตามนโยบายของรัฐบาล หันมาสวมใส่ผ้าซิ่นลายโบราณกันมากขึ้น เนื่องจาก

ผ้าซิ่นลายโบราณย้อมจากน้ำคราม ทอขึ้นจากฝ้าย และผลิตในชุมชนจึงมีราคาถูกกว่าผ้าไหม ทั้งยังดี

ต่อสุขภาพเพราะผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อน และสีของครามนั้นมีสีคล้ายสียีนส์ เวลาสวมใส่แล้วดู

เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่มีทั้งคุณค่าและความหมาย ในชุมชนจึงเริ่มมีคนสวมใส่ผ้าซิ่นกันมากขึ้น 

โดยเฉพาะงานบุญและเทศกาลต่าง ๆ ในท้องถิ่นอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  

  3. ขั้นเจริญเติบโตสูงสุด (Maturity) ช่วงปี พ.ศ.2555-ปัจจุบัน เนื่องจากในปี พ.ศ.

2555 M1 เริ่มใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) และมีการลงภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มอยู่เป็นประจำ ในภาพ

เหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นภาพที่ M1 นุ่งผ้าซิ่นลายโบราณ จึงมีคนสนใจเข้ามาถามซื้อผ้าซิ่นเป็นจำนวน

มาก แต่ในช่วงนั้นผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ทางกลุ่มผลิตจำหน่าย ผ้าซิ่นลาย

โบราณจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สั่งกันเฉพาะกลุ่มคนที่สนใจ และมีแนวโน้มว่าจะมีคนสนใจมากขึ้นเรื่อย 

ๆ จากการบอกต่อของลูกค้าที่รู้จักผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และจากยอดสั่งจองที่มีเพิ่มขึ้นทุก ๆ เดือน 

จนกระทั่งปี พ.ศ.2556-2557 มีสื่อเข้าไปถ่ายทำการทำงานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ณ ที่ทำการของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร แล้วนำไปเผยแพร่ผ่านทาง

โทรทัศน์และสื่อออนไลน์จึงยิ่งทำให้มีคนรู้จักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมมากขึ้น ยอดสั่ง

ผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าซิ่นลายโบราณมียอดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 

2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมได้รับโล่รางวัลระดับเหรียญทองจากกระทรวงวัฒนธรรม จาก

ฝ้ายตลุงมัดหมี่ย้อมครามลายโบราณ (ลายพรรณมหา) ที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2559 ที่ผ่าน

มา และปัจจุบัน ผ้าซิ่นย้อมครามลายโบราณหรือผ้าซิ่นลายโบราณของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

ดั้งเดิมนั้นมียอดสั่งจองผ้าซิ่นมากกว่า 100 ผืน ซึ่งแต่ละผืนใช้เวลารออย่างน้อย 1 เดือน แต่ก็ไม่ได้ทำ

ให้ยอดสั่งจองผ้าซิ่นลดลงเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ทราบดีว่า ผ้าซิ่นลายโบราณของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าดั้งเดิม ทอขึ้นจากฝ้ายที่ปลูกในท้องถิ่น เป็นฝ้าย 100% เป็นงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ทักษะและ

ความเข้าใจสูง จึงเป็นงานที่มีคุณค่าและน่าสะสม ในราคาจำหน่ายเพียงผืนละ 1,500 บาท  

  จากการสัมภาษณ์ M1 กล่าวว่า “ผ้าซิ่นของกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมมีจุดเด่นและแตกต่าง

จากผ้าซิ่นย้อมครามของที่อื่นเพราะ ที่นี่จะมัดหมี่และทอเฉพาะลายที่เป็นของท้องถิ่นชาวผู้ไทยโดย

ส่วนใหญ่แกะลายจากผ้าซิ่นโบราณที่สะสมไว้ และผ้าซิ่นทุกผืนที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าจะมีหัวซิ่นที่
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เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ที่ออกแบบเอง ทอเอง และตัดเย็บเป็นผ้าซิ่นเองก่อนส่งให้ลูกค้า จึงมั่นใจได้

ว่า ผ้าทุกผืนมีมาตรฐานเดียวกันเพราะ M1 เป็นคนตรวจสอบผ้าทุกผืนด้วยตัวเองและเป็นคนจัดส่ง

ให้ลูกค้าด้วยตัวเอง” นอกจากนี้การพูดคุยและโต้ตอบกับลูกค้าทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ M1 

จะเป็นคนดูแลเป็นหลัก เนื่องจากสมาชิกกลุ่มทุกคนให้ความไว้ใจและมั่นใจว่า M1 เหมาะสมกับ

หน้าที่นี้ ซึ่ง M6 ให้สัมภาษณ์ว่า “ฉันถนัดมัดหมี่กับทอผ้า ถ้าให้ไปนั่งขายของฉันไม่เอา ไม่อยากทำ 

ฉันพูดไม่เก่ง กลัวคิดเงินลูกค้าไม่ถูกด้วย ให้ป้าวึไปทำดีแล้ว ป้าวึคุยเก่ง มีประสบการณ์ ใครถาม

อะไรก็ตอบได้”  

  ในปี พ.ศ.2560 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ได้ส่งผ้าซิ่นลายนาคเกี้ยวเข้า

ประกวดเพื่อรับโล่รางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรม เพราะหากผ้าซิ่นลายนาคเกี้ยวได้รับโล่รางวัลนี้

เช่นเดียวกับที่ผ้าซิ่นลายพรรมหาได้รับเมื่อปี พ.ศ.2559 จะทำให้ผ้าซิ่นลายนาคเกี้ยวมีชื่อเสียงและจะ

สามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมได้เหมือนอย่างเช่นผ้าซิ่นลายพรรณหา  

 

 
 

ภาพที่ 17 ผ้าซิ่นลายนาคเกี้ยวและหัวซิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม 

                (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย ผ้าซิ่นทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม) 
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 2.4 ย่ามจากผ้าทอลายโบราณ   

       เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นแนะนำ (Introduction) เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ.2559 

โดยพัฒนาขึ้นจากผ้าซิ่นลายโบราณที่ไม่ผ่านมาตรฐานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ทางกลุ่มจึง

นำผ้ามาตัดเป็นกระเป๋าย่าม ในขณะนี้กำลังทดลองวางจำหน่าย แต่ยังต้องพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก 

เพื่อให้กระเป๋าย่ามมีความแข็งแรงและมีรูปแบบที่ถูกใจผู้ซื้อมากขึ้น  

ในราคาที่เหมาะสม 

 

 

 
 

ภาพที่ 18 กระเป๋าย่ามจากผ้าทอลายโบราณ 

                (ถ่ายภาพโดย นางนรินทิพย์ สิงหะตา) 

 

 2.5 ผ้าพันคอยกลาย   

       เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นแนะนำ(Introduction)  เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ.2559 

พัฒนาขึ้นจากผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งดำเนินไปจนถึงขั้นถดถอยแล้ว  โดยเพิ่มความพิเศษที่การ

ใช้เทคนิคการยกลายเพื่อให้ลายบนผ้านูนขึ้นและชัดขึ้น ในช่วงนี้สมาชิกบางคนกำลังฝึกฝนการยก

ลาย เพราะสมาชิกทุกคนยังทำได้เพียงลายพื้นฐาน โดยที่ยังไม่ได้ประยุกต์กับลายที่เกี่ยวข้องกับความ

เชื่อและภูมิปัญญาของชาวผู้ไทย 
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ภาพที่ 19 ผ้าพันคอยกลาย  

                (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย ผ้าทอยกลาย แบบลายพื้นฐาน) 

 

 2.6 เสื้อจากผ้าทอลายโบราณ    

       เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นแนะนำ (Introduction) เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ.2560 

ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมได้แนวคิดจากลูกค้าที่เป็นนักออกแบบเสื้อผ้าที่ ชักชวนให้นำผ้า

ทอมือลายโบราณมาร่วมออกแบบและวางลายก่อนตัดเย็บเป ็นเส ื้อเพ ื่อพ ัฒนาผลิตภัณฑ์เช ิง

วัฒนธรรมให้เข้ามาอยู่ในวงการแฟชั่นเสื้อผ้าและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนยุคใหม่มากขึ้น  
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ภาพที่ 20 ประธานกลุ่มร่วมออกแบบลายผ้าเพื่องานตัดเย็บ 

                (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย การออกแบบและวางลายผ้าทอ) 

 



	 55	

 
 

 

 
 

ภาพที่ 21 การจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม  
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 จากภาพที่ 21 แสดงให้เห็นถึงการจัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคตามการเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในแต่ละขั้นของวงจรผลิตภัณฑ์ตลอดการดำเนินงานของกลุ่มเริ่ม

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ที่มีการรวมกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน อธิบายได้ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.2542-2545 ในขั้นนี้เป็นช่วงที่กลุ่มรวมตัวกัน จึงเป็นช่วงที่ต้อง

มีการปรับตัวและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม โดยการผลิตผ้าพันคอย้อมสี

ธรรมชาติออกจำหน่าย อันเป็นการนำเอาภูมิปัญญาด้านการย้อมผ้าของชาวผู้ไทยมาประยุกต์ใช้ 

เนื่องจากในอดีตชาวผู้ไทยจะนำผลมะเกลือมาย้อมผ้าให้เป็นสีเทาดำก่อนนำไปตัดเป็นเสื้อผ้าเอาไว้

สวมใส่สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่ปัจจุบันสีเทาดำไม่เป็นที่นิยมอย่างเช่นในอดีต จึง

ประยุกต์เอาเปลือกไม้ ใบไม้ และผลไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นมาต้มสกัดสีแล้วย้อมเส้นฝ้ายก่อนนำไปทอ 

แล้วทอเป็นผ้าพันคอลายพื้นฐานและลายตารางออกจำหน่าย  เพื่อสังเกตผลตอบรับจากกระแส

ความต้องการของผู้บริโภคในขณะนั้น ซึ่งในช่วง 2 ปีแรกผลิตภัณฑ์ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก  

จนกระทั่งปี พ.ศ.2545 ที่กลุ่มทอผ้าดั้งเดิมได้มีโอกาสร่วมออกงานจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ที่ตลาด 

อ.ต.ก. หรือที่องค์กรตลาดเพื่อการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผ ู้มา

ร่วมงานส่วนใหญ่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ในครั้งนั้นผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติจำหน่ายได้หมด

ทุกผืนและยังได้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และมียอดสั่งจองผ้าพันคอเริ่มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

 ระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2546-2549 หลังจากปี พ.ศ.2545 ทางกลุ่มได้มีโอกาสไปร่วม

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ณ ตลาด อ.ต.ก. แล้วได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ที่มาร่วมงานด้วย  หลังกลับจากการร่วมงานที่ตลาด อ.ต.ก. ทางกลุ่มจึงนำความคิดเห็น

และคำแนะนำเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมาก

ขึ้น โดยการเพิ่มความหลากหลายของสีและลายของผ้าพันคอให้มีหลากหลายแบบมากขึ้น ซึ่งใน

ระหว่างนั้นทางกลุ่มก็ยังคงทอผ้าลายพื้นฐานและพัฒนารูปแบบใหม่ควบคู่กันไป ทั้งยังได้เพิ่มผ้า

คลุมไหล่เข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ของกลุ่ม และใส่เรื่องราวของชาวผู้ไทยลงไปในผ้าด้วยการหมัก

โคลนจากบ่อน้ำในชุมชนที่นอกจากจะช่วยยึดสีธรรมชาติให้ติดผ้าฝ้ายได้ดีแล้วยังมีเรื่องราวที่

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวผู้ไทย บ้านหนองสูงอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.2549 กลุ่มได้จดทะเบียน

เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม” ทางกลุ่มจึงเริ่มได้รับ

การสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น ได้มีโอกาสเข้ารับ

การอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม

ทั้งในจังหวัดมุกดาหารและต่างจังหวัด อันเป็นที่มาของการพัฒนาผ้าซิ่นย้อมครามลายโบราณของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมอีกด้วย 

 ระยะที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ.2550-2558 เป็นช่วงที่ต่อเนื่องจากช่วงเจริญเติบโต เนื่องจาก

กลุ่มเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นจากการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก ทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่ม

สูงขึ้น ทั้งผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าซิ่นลายโบราณ เนื่องจาก การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกที่

เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม และมีหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้ามาให้การสนับสนุนมากขึ้นเนื่องจากกลุ่มได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น ใน
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ระยะนี้ทางกลุ่มมีโอกาสได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริโภคจากหลากหลายสาขา 

หลากหลายความสามารถ กลุ่มจึงได้นำความรู้และคำแนะนำเหล่านั้นมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

โดยเฉพาะผ้าพันคอ เพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น สี ลาย และบรรจุภัณฑ์  เพื่อยกระดับ

คุณภาพผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมชาติและเป็นช่วงที่ทางกลุ่มเริ่มนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเข้าร่วม

ประกวดตามเวทีต่าง ๆ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมมีชื่อเสียง

และเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงเฟซบุ๊กที่ M1 ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ

กับลูกค้าและใช้เป็นหน้าร้านออนไลน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

 ระยะที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ.2558-2560 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่เคยได้รับความนิยมสูงสูด

ได้แก่ผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ มีความนิยมน้อยลง ยอดขายลดต่ำลง เนื่องจากกระแสของผ้าย้อม

ครามกำลังเป็นที่นิยม ทางกลุ่มจึงได้ปรับรูปแบบการผลิตจากเดิมเน้นการทอผ้าพันคอและผ้าคลุม

ไหล่ เปลี่ยนมาเป็นเน้นการทอผ้าซิ่นลายโบราณ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาวผู้

ไทย บ้านหนองสูง โดยการใช้ทักษะการทอผ้าทอซิ่นฝ้ายของผู้หญิงชาวผู้ไทยด้วยลายมัดหมี่ที่เป็น

ลายโบราณโดยการถอดแบบมาจากผ้าซิ่นโบราณของชาวผู้ไทย บ้านหนองสูง ที่ M1 ได้เก็บสะสมไว้

ในพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือของชาวผู้ไทย เนื่องจาก M1 เล็งเห็นว่าในระยะนี้คนทั่วไปหันมานิยมนุ่ง

ผ้าซิ่นมากขึ้นและในขณะนั้นกลุ่มทอผ้าที่ผลิตผ้าซิ่นฝ้ายย้อมครามยังมีอยู่น้อยทั้งยังขาดเอกลักษณ์

เฉพาะตัว ประธานกลุ่มจึงได้ประยุกต์เอาลายผ้าโบราณที่ตนได้เก็บสะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์มาถอดลาย

แล้วนำไปมัดหมี่ย้อมครามตามวิถีดั้งเดิมของชาวผู้ไทย แต่มีความแตกต่างจากในอดีตอยู่ที่การย้อม

ครามที่ไม่ให้เข้มจนเกินไปเหมือนอย่างในอดีตที่ชาวผู้ไทยมักจะย้อมครามและย้อมสีจากผลมะเกลือ

ให้ผ้ามีสีกรมท่าและสีเทาดำ เพื่อให้สีของฝ้ายที่ย้อมมีความใกล้เคียงกับสียีนส์ในยุคสมัยนี้  ซึ่งช่วย

ให้ง่ายต่อการสวมใส่ด้วยความเป็นผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมร่วมสมัย และใส่ความเป็นเอกลักษณ์ไว้

ที่ห ัวซิ่นที่ทอขึ้นด้วยลายหัวซิ่นที่ม ีเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมที่บ ่งบอกได้ว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมเท่านั้น คือเวลาที่ลูกค้านำผ้าไปสวมใส่จะให้

ความรู้สึกถึงความเป็นของที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวผู้ไทยบ้าน

หนองสูง แล้วยังสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ดูเป็นของเก่าหรือของโบราณ  

 ทั้งนี้ทางกลุ่มยังไม่หยุดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเรียนรู้ทักษะการยกลายจากคน

ภายนอกชุมชนที่มาสอนให้ ณ ที่ทำการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ซึ่งทางกลุ่มกำลัง

ช่วยกันพัฒนาเป็นผ้าพันคอยกลาย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

มากขึ้น ในส่วนของผ้าซิ่นนั้นนอกจากจะทอผ้าลายโบราณนั้น กลุ่มได้พัฒนาเป็นกระเป๋าย่ามลาย

โบราณ ที่ออกแบบจากผ้าซิ่นที่ไม่ผ่านมาตรฐานของกลุ่ม จึงนำมาตัดเป็นกระเป๋าย่าม ในช่วงนี้กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมได้ร่วมงานกับช่างออกแบบเสื้อผ้าเพื่อพัฒนาผ้าทอย้อมครามไปตัดเย็บ

เป็นเสื้อหรือกระโปรงที่มีความทันสมัยมากขึ้น 
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3.เงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัด

มุกดาหาร ในการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

 3.1 เงื่อนไขความสำเร็จ 

  3.1.1 ภาวะผู้นำของประธานกลุ่ม 

                  น ับต ั้งแต ่ M1 แยกต ัวออกมาจากกล ุ่มห ัตถกรรมทอผ ้าด ั้งเด ิม  แล ้วมา

รวมกลุ่มใหม่เป็น กลุ่มทอผ้าดั้งเดิม โดยมี M1 เป็นผู้นำของกลุ่มมาตลอด จนกระทั่งจดทะเบียนเป็น

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูง M1 ก็ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำกลุ่มมาโดย

ตลอด เพราะทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และความมุ่งมั่นของ M1 ยกตัวอย่างคำสัมภาษณ์

จาก M9 ว่า “ฉันเรียนหนังสือมาน้อย คิดเงินไม่ทัน คุยก็ไม่เก่ง ชวนคุยไม่เป็นแบบวึ ให้วึไปขายของดี

แล้ว ฉันไม่อยากพลาดเรื่องเงิน แล้วยังจะต้องดูของที่เอาไปขายอีก ให้ฉันรอรับคำสั่งก็พอว่าอยากได้

ผ้าอะไรเท่าไหร่ เอาแบบนี้สบายใจกว่า” คือหลัก ๆ แล้ว M1 จะเป็นคนนำผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มไป

จำหน่ายตามงานต่าง ๆ มาตั้งแต่แรก ๆ จึงมีทักษะและความกล้า ทั้งนี้พอได้ไปเป็นตัวแทนไป

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ก็มักจะมีโอกาสได้พบและพูดคุยกับลูกค้า หน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจในผลิตภัณฑ์

ของทางกลุ่ม การเจรจาต่อรองจึงเป็น M1 เป ็นหลักที่จะต้องตัดสินใจ เน ื่องจากในช่วงแรก ๆ 

หลังจากตั้งกลุ่มทอผ้าดั้งเดิม เทคโนโลยียังไม่ได้ก้าวหน้ามากเท่าปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารผ่านการ

ใช้จดหมาย โทรศัพท์ บอกผ่านคนในชุมชน และโดยส่วนมากตกลงกันให้เรียบร้อยในวันที่พบกัน

กับ M1 เสมอ จากจุดนั้น M1 จึงเป็นคนหลักในการตัดสินใจและการกระจายงานให้แก่สมาชิกกลุ่ม 

และเป็นอย่างนี้เสมอมาจนปัจจุบัน 
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ภาพที่ 22 การเผยแพร่ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ทำงาน  

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808691575974230&set=pcb.808691662640888&typ

e=3&theater  

 

                  M1 นอกจากจะมีทักษะและประสบการณ์ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรมแล้ว พื้นฐานของประสบการณ์ดังกล่าว มาจากความถนัดและความชื่นชอบงานผ้าทอ

ของ M1 ดังคำสัมภาษณ์ว่า “ฉันเริ่มเก็บสะสมผ้าทอจากผู้เฒ่าผู้แก่ ปู่ย่าของฉันตั้งแต่ฉันอายุ 16 ปี 

ฉันเริ่มทอผ้าตั้งแต่อายุ 12 ปี ตอนนี้มีผ้าโบราณสะสมกว่า 220 ผืน ฉันทำเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณอยู่

ที่บ้าน” จากประสบการณ์การทอผ้ากว่า 40 ปี ทำให้ M1 มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจด้านการ

ทอผ้าอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกตและเรียนรู้จากประสบการณ์ได้

ไว จากการรู้จักสำรวจและสังเกตการเปลี่ยนแปลงกระแสความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 

มีความกล้าตัดสินใจ กล้าลองผิดลองถูก เป็นคนเปิดใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีความยืดหยุด มี

ทักษะในการเจรจาค้าขาย การต่อรอง และก้าวทันเทคโนโลยี M1 จึงพากลุ่มไปได้ไกลมาจนถึงทุก

วันนี้ผ่านมาแล้ว 18 ปีนับตั้งแต่การรวมกลุ่มทอผ้าดั้งเดิม 
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           จากการไปสังเกตการณ์เวลาที่ M1 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ แล้วมีลูกค้ามาขอลด

ราคา M1 มักจะให้เหตุผลว่า “ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม เป็นงาน Hand made (ทำด้วยมือ) คนในชุมชน

ผลิตขึ้นมา ถ้าลดราคาลงไปจากนี้ผู้ที่ผลิตก็จะไม่ได้อะไรเลย” พร้อมทั้งให้เหตุผลแก่ผู้วิจัยขณะให้

สัมภาษณ์ว่า “ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นงานฝีมือที่ใช้ทักษะและความสามารถล้วน ๆ สมาชิกทุกคนใส่

ใจทุกรายละเอียดการทำ เพราะอย่างนี้ป้าถึงไม่อยากลดราคา ผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานทุกผืน ถ้า

ผืนไหนไม่ได้มาตรฐานป้าไม่เอาออกมาขาย ถ้าเราลดราคาก็เท่ากับว่าของเราไม่ได้มาตรฐาน”         

           ด้วยความไมตรีและซื่อสัตย์ต่อสมาชิก เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สมาชิกในกลุ่มให้

ความไว้วางใจ M1 เสมอมา โดยเฉพาะในฤดูทำนาเวลาว่างในการทอผ้าของสมาชิกกลุ่มจะมีน้อยลง

เพราะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแลกล้าข้าวในทุ่งนา ซึ่งทำให้ผ้าทอที่ลูกค้าสั่งมานั้นทอเสร็จช้า 

ลูกค้าจะต้องรอผ้าทอนานขึ้น แต่ M1 สามารถเจรจาต่อรองและอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้  

  3.1.2 ต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

           ด้วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นการนำเอาภูมิปัญญา และทักษะด้านการทอผ้า 

รวมกับนำเอาเรื่องราวความเชื่อของชาติพันธุ์ผู้ไทยมาร้อยเรื่องราวแล้วประยุกต์เข้ากับผลิตภัณฑ์ยุค

ใหม่ จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้แก่ 

ผ้าซิ่นย้อมครามลายโบราณหรือที่คนในชุมชนเรียกว่าผ้าซิ่นก้อม ซึ่งก่อนหน้านี้มีผ้าคลุมไหล่หมัก

โคลน และผ้าพันคอสีธรรมชาติด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 23 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมได้รับรางวัลผู้ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรม จากเวที SMEs Thailand Expo 2013 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808691575974230&set=pcb.808691662640888&typ

e=3&theater  
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           ผ้าซิ่นฝ้ายย้อมครามลายโบราณ เป็นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวผู้

ไทยเกี่ยวกับการทอผ้า ความเชื่อเรื่องลายผ้า และทักษะการทอผ้าของหญิงสาวชาวผู้ไทยมาประยุกต์ 

ยืนยันได้จากคำสัมภาษณ์ของ M1 ว่า “ตอนก่อนที่จะมาทำซิ่นฝ้ายย้อมครามลายโบราณ เราได้ไปเห็น

ชาวสกลนคร เวลาที่มาออกบูทขายของ เขาทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าครามมาขายแล้วขายดีมาก เรา

ก็เลยคิดว่า แสดงว่าตอนนี้คนกำลังนิยมผ้าย้อมคราม จึงอยากจะลองดูบ้าง แต่ของเราต้องแตกต่าง

จากเขา และต้องมีเอกลักษณ์ของเรา คือเราทำใหม่ไม่ให้เหมือนเขา ของเราจะต้องเป็นฝ้ายธรรมชาติ

ในท้องถิ่น แล้วทอเป็นผ้าซิ่น ไม่ทำผ้ามัดย้อมแบบเขา” ด้วยความรักในการทอผ้าและมีทักษะด้าน

การทอผ้าลายโบราณ M1 จึงลองมัดหมี่ฝ้ายลายพรรณมหา แล้วน้ำไปย้อมคราม ทอออกมาเป็นผืนผ้า 

ตัดเป็นผ้าซิ่นนุ่งออกงานต่าง ๆ จนเป็นที่สะดุดตาและมีหลายคนมาถามเพื่อจะซื้อ ต่อมาจึงนำไปวาง

จำหน่ายร่วมกับผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ จนปัจจุบันผ้าซิ่นฝ้ายย้อมครามลายโบราณกลายเป็นที่

นิยมและมียอดจองมากกว่า 100 ผืน ส่วนผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่คือการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของชาวผู้ไทย มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากการทอผ้าเป็นทักษะและความสามารถพื้นฐานของหญิงชาวผู้

ไทยอยู่แล้วนั้น นำมาประยุกต์เข้ากับการย้อมสีจากเปลือกไม้และการหมักน้ำโคลนที่เป็นภูมิปัญญา

ดั้งเดิมจากการแช่แหในน้ำโคลนจากบ่อน้ำในชุมชนเพื่อเปลี่ยนสีแหใหม่ให้เป็นสีดินโคลนและมี

กลิ่นโคลนติด เพ ื่อไม่ให้ปลารู้ได ้ว ่าเป ็นแหดักปลา (ตามความเชื่อ)  แล้วเมื่อนำผ้าฝ้ายที่ย ้อมสี

ธรรมชาติมาลงหมักน้ำโคลนจะช่วยให้ส ีต ิดผ้าฝ้ายนานขึ้นและไม่ตกสี ที่สำคัญคือผ้าย้อมสี

ธรรมชาติและหมักโคลนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตรงกับกระแสรักษ์โลกในช่วงนั้น เมื่อ

นำผลิตภัณฑ์ออกวางจำหน่าย จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้ในปริมาณมากและเป็นที่สนใจ 

           นอกจากเรื่องของขั้นตอนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แล้ว ทางกลุ่มยังได้นำ

ความรู้เรื่องการปลูกฝ้ายและการเก็บดูแลผลผลิตด้วย M1 เล่าระหว่างการเดินสำรวจสวนฝ้ายกับ

ผู้วิจัยว่า “ฝ้ายที่ปลูกเป็นฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองแท้ เก็บเมล็ดเอาไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ เวลาเขาอิ้วฝ้าย 

(แยกเม็ดฝ้าย) เสร็จเขาก็จะเก็บเม็ดฝ้ายไว้ปลูกต่อปีหน้า ฝ้ายที่ปลูกที่สวนก็ได้มาจากฝ้ายที่อิ้วเองแล้ว

เก็บเม็ดเอาไว้ ปลูกแล้วมันทนแดดทนฝน ในสวนนี้เกี่ยวหญ้าแค่ครั้งเดียวเองตอนที่ต้นฝ้ายยังไม่สูง 

ตอนนี้ต้นฝ้ายสูงเท่าอก แดดส่องไม่ถึงดินหญ้าก็ไม่ขึ้นแล้ว ดูแลง่าย แล้วนี้ก็ปลูกผักผสมด้วย มีบวบ

กับฟักทอง เพราะเราไม่ได้ใช้ยาเคมี ปลอดภัย ปลูกผักกินได้ด้วย” โดยฝ้ายที่ปลูกนั้นเป็นเพียงส่วน

หนึ่งที่นำมาทอผ้าซิ่น มีอีกหลาย ๆ ส่วนที่ทางกลุ่มนำเมล็ดฝ้ายไปให้ญาติที่อาศัยอยู่ในอำเภอหนอง

สูง แต่อยู่คนละหมู่บ้านปลูกฝ้ายแล้วรับซื้อฝ้ายในราคาหมื่นละ 400 บาท หรือ 12 กิโลกรัม ฝ้ายที่

ปลูกสามารถเก็บได้ 3 ครั้งต่อปี เก็บ 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง ชาวผู้ไทยจะปลูกฝ้ายช่วงเดียวกับฤดูทำนา

หรือประมาณเดือนมิถุนายน M1 เล่าว่า “ฝ้ายปลูกรอบหนึ่งเก็บได้ 3-4 ครั้ง ชาวผู้ไทยเราปลูกฝ้าย

ตอนช่วงตกกล้า ประมาณเดือน 6 เพ็ง [วันเพ็ญเดือน6]  ไถรอไว้แล้วหว่านเมล็ดฝ้ายให้ขึ้นเอง เสีย

หญ้า [ดายหญ้า] 1 ครั้ง” ฝ้ายที่ได้จึงเป็นฝ้ายจากธรรมชาติแท้ และมีคุณภาพ เพราะเป็นฝ้ายที่

เหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ไม่ต้องใช้สารเคมี 

           ฝ้ายที่ได้จากการปลูกตามธรรมชาติจะมี 2 สี คือสีขาวนวลและสีน้ำตาลหรือ

ที่เรียกว่าฝ้ายตลุง ฝ้ายตลุงเป็นฝ้ายที่ค่อนข้างหายากเพราะฝ้ายส่วนใหญ่ให้สีขาว ส่วนฝ้ายตลุงให้สี

น้ำตาลและระดับของสีแต่ละต้นแตกต่างกัน เวลาทอต้องจัดเลือกสีดี ๆ เพื่อให้ลายผ้าออกมา
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สวยงาม แต่ทางกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าดั้งเดิม นำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาช่วยในการเปลี่ยนสีฝ้ายตลุงจาก

สีน้ำตาลอ่อนเป็นสีน้ำตาลเข้มด้วยการเก็บฝ้ายไว้นานขึ้นสลับกับการตากแดด M1 อธิบายลูกค้าที่มา

ซื้อผลิตภัณฑ์ว่า “ฝ้ายตะลุงสวยนะคะ ผืนนี้ออกสีทองสวยด้วย มีผืนเดียวค่ะ เป็นฝ้ายตลุงที่เก็บไว้ 3 

ปี สีจึงได้ออกมาเป็นสีทองสวยแบบนี้ค่ะ ถ้าไม่ซื้อมีคนมาเอาไปก่อนแล้วไม่มีแล้วนะคะ” จากการ

เฝ้าสังเกตของผู้วิจัยพบว่า ความพิเศษของผ้าซิ่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง คือ

ผ้าที่เต ็มไปด้วยความใส่ใจ และทอจากภูมิป ัญญาของชาวผู้ไทยโดยแท้ นับตั้งแต่เริ่มปลูกฝ้าย

จนกระทั่งทอผ้าออกมาเป็นซิ่นหนึ่งผืน 

                     3.1.3 การบริหารองค์กรแบบมีความยืดหยุ่น 

           การบริหารองค์กรหรือการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมบ้าน

หนองสูง นั้นเป็นไปในรูปแบบของความสัมพันธ์แบบเครือญาติมากกว่าการบริหารแบบโครงสร้าง

องค์กรโดยท ั่วไป  เน ื่องจากกลุ่มเก ิดข ึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชน  ที่ม ีความชอบและ

ความสามารถในการทอผ้าที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมมาอยู่รวมกัน 

รูปแบบการบริหารจึงเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย M1 อธิบายถึงการบริหารกลุ่มเอาไว้ว่า “กลุ่มจด

ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มีโครงสร้างตามเงื่อนไขเลย แต่เวลาทำงานจริง เราก็เลือกเอาเสียงส่วน

ใหญ่ ไม่มีใครเก่งกว่าใคร แต่เขาจะไว้ใจป้ามากกว่า เขาให้เราเป็นคนตัดสินใจได้เลยเวลาที่อยู่หน้า

งาน แต่ถ้าคนอื่นไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์แทนป้า เขาจะต้องโทรมาถามก่อนถ้าเขาไม่แน่ใจ”   เนื่องจาก 

M1 มีประสบการณ์และมีความเป็นผู้นำจึงเป็นที่ไว้ใจของสมาชิกกลุ่ม และทุกคนในชุมชนเป็นเครือ

ญาติกันอยู่แล้ว 

            ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่งจองจากลูกค้า ทางกลุ่มจะให้สิทธิผู้ที่

เป็นสมาชิกกลุ่มก่อน แล้วจึงกระจายงานให้คนอื่นในชุมชนได้มีส่วนร่วม แต่หากสมาชิกกลุ่มไม่

อยากรับงาน หรือไม่ว่างในช่วงที่มียอดสั่งผลิตภัณฑ์เข้ามาทางกลุ่มก็ไม่ได้บังคับหรือให้ออกจากการ

เป็นสมาชิกกลุ่ม เพียงแค่นำงานส่วนนั้นแบ่งกระจายให้คนอื่นในชุมชนทำแทนด้วยความสมัครใจ 

เพราะในชุมชนบ้านหนองสูงและในอำเภอหนองสูงยังมีผู้หญิงชาวผู้ไทยอีกหลายคนที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าดั้งเดิม แต่มีความรู้และความสามารถในการทอผ้า ทั้งนี้มีเพียงข้อเดียวที่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ยึดเป็นหลักปฏิบัติคือรักษา

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ดังที่ M1 บอกว่า “ใคร ๆ อยากมาเรียนทอผ้าก็มาเรียนได้ ตอนนี้ก็มีคนมา

ขอมัดหมี่ให้ ป้าก็แบ่งให้เขาทำ เอาแบบให้เขาแล้วให้เขามัดดู ถ้าเอามาดูแล้วเขาทำได้ก็ให้ทำส่งให้

เรา ของเรามีมาตรฐานอยู่แล้ว คือ ถ้าเป็นผ้าซิ่นต้องยาว 2 เมตร บวกลบได้ 5 เซนติเมตร  กว้าง 1 

เมตร ผ้าพันคอยาว 180 เซนติเมตร รวมริ้วสองข้างข้างละ 5 เซนติเมตรก็เป็น 2 เมตร กว้าง 40 

เซนติเมตร สำหรับผ้าคลุมไหล่มียาวเท่ากันกับผ้าพันคอแต่กว้าง 60 เซนติเมตร เวลาเอาผ้ามาส่งเราก็

ดูขอบผ้าด้วย ต้องไม่มีปม มีปอย ทอแล้วได้ลายชัด ถูกต้อง ทอแน่น เท่านี้ก็ถือว่าผ่านแล้วสำหรับ

มาตรฐานกลุ่มเรา 

           สำหรับการบริหารงานของกลุ่ม เป ็นการทำงานร่วมกันแบบยืดหยุ่นได้ 

สมาชิกวนเวียนเข้า-ออกจากกลุ่มจนกลายเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากช่วงที่สมาชิกกลุ่มไม่ว่างติดช่วงฤดู

ทำนาหรือสมาชิกนั้นรับสั่งสินค้าแล้วส่งเองไม่ผ่านกลุ่ม M1 ในฐานะหัวหน้ากลุ่มก็ไม่ได้ตัดสมาชิก
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นั้นออกจากกลุ่มถาวร เมื่อใดที่ต้องการร่วมงานกันอีกก็สามารถกลับเข้ามาร่วมงานกันได้เหมือนเดิม 

ด้วยความยืนหยุ่นในการทำงานและเข้ากับรูปแบบวิถีช ีว ิตของชุมชนจึงเป็นอีกกลยุทธที่ M1 

นำมาใช้ได้ตรงกับการรูปแบบของการดำรงชีวิตของคนในกลุ่ม ทั้งนี้ทางกลุ่มก็ยังมีความจำเป็นที่

จะต้องจัดหากลุ่มคนที่จะมาเป็นกำลังเสริมในการผลิตกรณีที่มียอดสั่งผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากเช่น

การทอผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ที่ผ่านมา โดยการกระจายงานออกไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่เป็นญาติพี่

น้องกันให้ช่วยผลิตแล้วส่งผลงานเข้ามาที่กลุ่มก่อนนำส่งลูกค้า เพื่อให้ผ้าทอเป็นไปตามมาตรฐาน

ของกลุ่ม หากไม่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงจะไม่รับซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ทอ ชุมชนที่เคยทอผ้าพันคอ

และผ้าคลุมไหล่ส่งให้ได้แก่ บ้านคำพอก ตำบลโนนยาง, บ้านนาหนองแคน และบ้านวังไฮ ตำบล

หนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น สำหรับการผลิตผ้าซิ่นปัจจุบัน จะบริหารโดย

การจ้างคนในชุมชนที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มมาเป็นกำลังหลักให้ แบ่งตามความสามารถ ทักษะและความ

สนใจ ดังนี้ มัดหมี่ ย้อมคราม ทอผ้า ทอหัวซิ่่น และเย็บผ้าซิ่น โดยทางกลุ่มจะมีวัตถุดิบให้ และจ่าย

เฉพาะค่าจ้างแก่กลุ่มคนเหล่านั้น ซึ่งบางครั้งที่ม ียอดสั่งซื้อผ้าซิ่นเป็นจำนวนมากก็จะกระจาย

ขั้นตอนการทำงานข้างต้นให้แก่ญาติพี่น้องต่างชุมชนช่วยผลิตอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 

  3.1.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำการตลาด 

            เมื่อรวมกลุ่มเป็นกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมช่วงแรก M1 ทำการตลาดโดยการนำ

ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายตามงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกจังหวัดมุกดาหาร ในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยงาน

ใด ๆ เข้ามาให้การสนับสนุนมากอย่างเช่นปัจจุบัน และกลุ่มยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างเช่นในปัจจุบัน การ

เจริญเติบโตของกลุ่มเป็นไปอย่างช้า ๆ จนกระทั้งผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติออกจำหน่ายและได้รับ

ความนิยมเมื่อครั้งที่ไปร่วมงานสินค้าเกษตรที่ตลาด อ.ต.ก. หรือที่ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2545 จึงเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น มีคนรู้จักผลิตภัณฑ์ของ

ชุมชนบ้านหนองสูงมากขึ้น นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด

รางวัลจากเวทีต่าง ๆ เป็นที่มาของชื่อเสียงและความนิยมมากยิ่งขึ้น เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2555 ที่  M1 

เริ่มเข้าใช้เฟซบุ๊ก และใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้าและติดต่อกับลูกค้า จากการ

กดไลค์และแชร์รูปภาพของเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ M1 ใช้ติดต่อกับลูกค้า คล้ายกับการบอกปากต่อปาก 

มาเป็นแชร์ต่อแชร์ พร้อมกับการติดต่อสื่อสารที่สะดวกขึ้น ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและสะดวกขึ้น แม้ว่าลูกค้าไม่ได้มาซื้อและชมผลิตภัณฑ์ที่บูทตามง่านต่าง ๆ 

ก็สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มได้ผ่านช่องทางอินบ๊อกซ์ (Inbox) ของเฟซบุ๊ก ได้ทุกที่และ

ทุกเวลาที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (Internet) ได้ ยกตัวอย่างการตลาดผ่านทางเฟซบุ๊กของ M1 ว่า “มา

ร่วมงานที่กรุงเทพก็มีลูกค้าจากต่างจังหวัดและคนกรุงเทพอินบ๊อกซ์มาบอกว่าจะเอาผ้า นี่ก็เตรียมใส่

ถุงไว้ให้แล้ว 6-7 ผืน แยกออกมาจากผ้าที่เอามาขายแล้ว รอให้เขามาเอา แต่ถ้าเขาไม่มาก็จะเอากลับ

แล้วส่งไปรษณีย์ไปให้” จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกและง่ายขึ้น 

การเข้าถึงสินค้าและการบริการก็เช่นกัน 
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ภาพที่ 24 เฟซบุ๊กป้าวึ ผ้าหมักโคลน  

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผา้หมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808691575974230&set=pcb.808691662640888&typ

e=3&theater  
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ภาพที่ 25 การซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ่านเฟซบุ๊ก  

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผา้หมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=808691575974230&set=pcb.808691662640888&typ

e=3&theater 

 

           ปัจจุบันช่องทางการจำหน่ายหลักของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดังเดิม 

บ้านหนองสูง คือผ่านทาง เฟซบุ๊กส่วนตัวของ M1 ที่ใช้ชื่อว่า “ป้าวึ ผ้าหมักโคลน” ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้

ชื่อว่า  “ป้าวึ” อันเป็นที่มาของชื่อผลิตภัณฑ์ที่คนภายนอกและลูกค้าเรียกกันว่า “ผ้าป้าวึ” และเวลาที่

ผ้าซิ่นทอเสร็จออกมาเป็นผืนพร้อมตัดเย็บต่อหัวซิ่นเสร็จแล้ว M1 จะอัพโหลด (Upload) ลงใน เฟ

ซบุ๊ก “ป้าวึ ผ้าหมักโคลน” ผู้ที่ติดตามเฟซบุ๊ก ก็สามารถเขามาดูผลิตภัณฑ์และลายผ้าที่ตนต้องการได้ 

และสามารถสอบถามรายละเอียดผ้าพร้อม ๆ กันได้หลาย ๆ คนในทางคอมเมนท์ (Comment) ของ

เฟซบุ๊กเป็นการเน้นย้ำภาพการตลาดของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ซึ่งครั้งใดที่ M1 ไม่ได้ไป

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองยอดขายมักจะน้อยกว่าเวลาที่ M1 ไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ดัง

คำสัมภาษณ์ว่า “งานไหนที่ป้าไปเองคนจะรู้จักว่าเป็นผ้าของป้า ป้ามาป้าก็ได้เจอลูกค้าด้วย ขายได้

เยอะด้วย แต่งานไหนที่ป้าไม่ได้ไปเวลาคนมาเดินที่งานเขาไม่เจอป้าเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผ้าของป้า ก็ขาย

ได้น้อยลง คนที่เขามาแทนป้าเขาพูดไม่เป็นก็ขายไม่ได้อีก” เนื่องจากคนส่วนใหญ่จำภาพโปรไฟล์ 

(Profile) และจำป้าวึได้แต่ไม่ได้จดจำชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัด

มุกดาหาร   

 3.2 ข้อจำกัด 

3.2.1 ความไม่สม่ำเสมอในการให้ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มในการทอผ้า 
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                  สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มี

ทั้งหมด 32 คน แต่ปัจจุบันมีเพียงบางคนเท่านั้นที่ยังคงทอผ้าซิ่นส่งให้ทางกลุ่ม เนื่องจากสมาชิกหัน

มารับสั่งสินค้าจากบุคคลภายนอกโดยตรง คือไม่ได้ส่งสินค้าเข้ากลุ่ม ส่งผลให้ทางกลุ่มมีกำลังการ

ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผลิตภัณฑ์ และทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันไป แต่ M1 

จัดการและบริหารงานในกลุ่มโดยการ ให้คนที่สมัครใจเข้ามาผลิตผ้าซิ่นส่งให้แม้ไม่ได้เป็นสมาชิก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง โดย M1 เป็นคนออกทุนค่าวัตถุดิบให้ และให้ค่าแรง

ตามตกลง จากการสัมภาษณ์ M6 สมาชิกกลุ่มบอกว่า “ตอนนี้ไม่ได้ส่งผ้าไปขายกับกลุ่มแล้ว เพราะมี

คนมาสั่งให้ป้าทอผ้าให้เยอะมาก เขารอผ้าป้าวึไม่ไหว ก็เลยมาให้ป้าทำให้ จะไม่รับก็เกรงใจเพราะเป็น

คนรู้จัก พอรับมาแล้วมันก็ใช้เวลา แต่ละผืนใช้เวลา 1-3 เดือน เราว่างเราก็ทำ แต่ผ้าที่เรารับทำให้คน

อื่นแล้วส่งให้กลุ่ม ทางกลุ่มเขาไม่เอา เพราะไม่ใช่ผ้าตามออเดอร์ (Order) ของกลุ่ม เราก็ต้องขายเอง” 

มีสมาชิกกลุ่มบางคนที่มีบางช่วงทอผ้าจำหน่ายให้แก่คนภายนอกโดยไม่ผ่านกลุ่ม ซึ่งเป็นสาเหตุให้

บางช่วงที่กลุ่มได้รับสั่งผ้าไว้แล้วขาดคนผลิต และเป็นสาเหตุให้ M1 ชักชวนและเปิดให้คนในชุมชน

ที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มเข้ามาช่วยในการผลิตผ้าทอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า M1 เล่าว่า 

“ตอนนี้มีคนทำหลัก ๆ อยู่ 16 คน คนมัด 4 คน คนทอ 9 คน คนย้อมอีก 3 คน ที่เหลือก็เข้า ๆ ออก 

ๆ”  เมื่อสมาชิกกลุ่มไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์ให้ทางกลุ่มได้เนื่องจากมีผู้ที่สนใจผ้าซิ่นลายโบราณ 

เข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงกับทางสมาชิกกลุ่มเป็นรายบุคคล แทนที่จะสั่งผ่านระบบกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน M1 จึงกระจายงานให้คนในชุมชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มแต่มีความรู้และมีทักษะใน

การทอผ้าซิ่นผลิตส่งให้แก่ทางกลุ่มเพื่อให้มีผ้าซิ่นเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งยังเปิดสอน

การทอผ้าซิ่นทุกขั้นตอนฟรีแก่คนที่สนใจ สามารถเข้ามาเรียนรู้จาก M1 ได้ตลอด เพื่อสร้างคนรุ่น

ใหม่ไว้สืบทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยสืบต่อไป ที่ผ่านมามีคนที่มาเรียนด้วยจริงจังแล้ว 

3 คนเป็นคนจากนอกชุมชน และมีโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่นเวียนกันมาเรียนรู้ในช่วงเปิดเทอมอยู่

เรื่อย ๆ 

  3.2.2 ขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้า 

           ในอดีตหญิงสาวชาวผู้ไทยจะได้เรียนรู้ทักษะการทอผ้าจากแม่หรือย่าหรือยาย

ตั้งแต่ช่วงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา แต่ปัจจุบันสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนไปจาก

เดิมมาก เด็กหญิงเริ่มเข้ารับการศึกษาตั้งแต่อายุ 2-3 ปีและเรียนขั้นต่ำคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียน

ในโรงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 08:30 น. ถึง 16:00 น. เวลาเรียนปัจจุบันคือเวลาที่แม่หรือย่า

หรือยายใช้เวลาว่างจากงานบ้านมาทอผ้า เวลาหลังเลิกเรียนเป็นเวลาในการทำกับข้าวและหุงหา

อาหารสำหรับคนในครอบครัว สำหรับเสาร์และอาทิตย์บางครอบครัวส่งเสริมให้ลูกหลานเรียน

พิเศษหรือเรียนเสริมด้วยคาดหวังให้ลูกหลานของตนเรียนหนังสือเก่ง มีผลการเรียนดีและจะส่งผล

ให้ได้งานทำที่มั่นคงต่อไป ครั้นในช่วงปิดภาคเรียนก็เป็นช่วงฤดูทำนา ซึ่งทุกคนในครอบครัวจะต้อง

ไปนาช่วยกันปลูกข้าวและดูแลงานนาเป็นหลัก จึงเป็นการยากที่หญิงสาวชาวผู้ไทยยุคปัจจุบันจะได้

เรียนรู้การทอผ้าหรือแม้กระทั่งการช่วยแม่หรือย่าหรือยายในแต่ละลำดับขั้นตอนของการทอผ้า

ด้วย      
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ภาพที่ 26 การปั่นฝ้ายเข้าหลอด 

                 (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย)  

 

           จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบถึงการสืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าที่เป็นภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยที่จะต้องเรียนรู้สะสมเป็นเวลานาน

ถึงจะมีความรู้และความชำนาญ และปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง ก็กำลัง

ประสบกับปัญหานี้อยู่ M1 เล ่าว่า “ตอนนี้กลุ่มอยู่ได ้แล้ว แต่ถ ้าป ้าไม่อยู่ก ็ไม ่ร ู้ใครจะมาสืบต่อ 

ลูกหลานพอเรียนจบก็พากันไปทำงานต่างจังหวัด จะกลับมาเยี่ยมบ้านก็ช่วงวันหยุดเทศกาล พวกเขา

ไม่ได้เรียนทอผ้าไว้ตั้งแต่เด็ก ตอนเด็กก็เรียนแต่หนังสือในโรงเรียน โตมาก็ไปทำงาน ถ้าคนรุ่นนี้ไม่มา

เรียนไว้ก็คงไม่มีคนสืบทอด น่าเสียดายอยู่ แต่ตอนนี้กรมหม่อนไหมมาเปิดโรงเรียนสอนทอผ้าแห่ง

แรกในประเทศไทยไว้ที่บ้านป้า เอาไว้ให้คนมาเรียนรู้แล้วหาคนมาสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้า

เอาไว”้ แม้ว่าที่โรงเรียนสอนทอผ้าเปิดให้คนทั่วไปมาเรียนและมาขอความรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ยัง

เป็นเรื่องอยากอยู่ที่คนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นจะเข้ามาเรียนทอผ้าอย่างจริงจัง ซึ่งผู้ที่เข้ามาเรียนรู้โดยทั่วไป

นั้นเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาใกล้เคียงที่เข้ามาเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนและเพื่อทำรายงานส่ง

ครูเท่านั้น แต่นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ถือเป็นการจุดประกายและเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ให้แก่คนรุ่น
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ใหม่ เพราะถ้าวันใดที่พวกเขาเหล่านั้นมีความสนใจและมีความชื่นชอบการทอผ้าจริงจังก็สามารถมา

ต่อยอดความรู้และความชื่นชอบของตนได้ 

  3.2.3 ปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต 

            เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอขึ้นจากฝ้ายที่ปลูกเองใน

ท้องถิ่นจึงมีข้อจำกัดและมีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดหาฝ้ายให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ

ในการผลิตเพราะถ้าผลผลิตจากฝ้ายธรรมชาติไม่เพียงพอก็จะส่งผลถึงจำนวนการผลิตผ้าทอด้วย ทั้ง

ปัจจุบันในอำเภอหนองสูงไม่มีคนประกอบอาชีพปลูกฝ้ายจำหน่ายแล้วเนื่องจากคนทั่วไปในชุมชน

ไม่ได้ผลิตเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่เองแล้วเหมือนในอดีตจึงไม่จำเป็นต้องปลูกฝ้ายเพื่อนำ

ฝ้ายไปทอเป็นเครื่องนุ่งห่มอีกต่อไป นับตั้งแต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ผลิตผ้าซิ่นจำหน่ายจึง

ทำการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกฝ้ายแล้วส่งขายให้แก่กลุ่ม ในราคาฝ้ายรวมเม็ด 12 กิโลกรัมราคา 

400 บาท ถึงอย่างนี้คนที่รับปลูกฝ้ายขายส่งให้ทางกลุ่มก็ยังไม่เพียงพอ เพราะพื้นที่ว่างและเรือกสวน

ไร่นาส่วนใหญ่ปลูกยางพาราและสร้างบ้านลงบนพื้นที่เหล่านั้นไปมากแล้ว คนในชุมชนส่วนใหญ่ก็

หันไปประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและทำงานรับจ้างแทนการอยู่บ้านทอผ้า ตีมีดอย่างในอดีต M1 

แก้ปัญหาโดยการปลูกฝ้ายเองในที่ดินส่วนตัว และได้กรมหม่อนไหมเข้ามาช่วยสนับสนุนคนใน

ท้องถิ่นปลูกฝ้ายพันธุ์พื้นเมือง และสื่อสารกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาถ้าหากฝ้ายไม่เพียงพอ ลูกค้า

อาจต้องรอผ้าซิ่นที่สั่งไว้นานขึ้น แต่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ผ้าที่ทอนั้นเป็นฝ้ายธรรมชาติแท้ ทั้งยังได้

ช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นให้มีรายได้อีกด้วย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เข้าใจและส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มด้วยดีเสมอมา 

                     3.2.4 คนทั่วไปรู้จักผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อของประธานกลุ่ม มากกว่าชื่อกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้าดั้งเดิม  

           ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมจำหน่ายอยู่น ั้น 

ปัจจุบ ันเป ็นที่ร ู้จ ักภายใต้ช ื่อแบรนด์ “ผ้าป ้าวึ” อันเป ็นชื่อท ี่ล ูกค้าเร ียกกันเองจนติดปาก และ

กลายเป็นชื่อที่คนทั่วไปจดจำ รวมถึงตัวป้าวึเองก็กลายเป็น Brand Ambassador ของทางกลุ่มมาโดย

ตลอด จากภาพที่ท ุกคนเห็นบ่อย ๆ ตามงานแสดงสินค้าและในยามที่ออกบูทจำหน่ายสินค้า

ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม คือถ้างานใดป้าวึไม่ได้ไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองและไม่ได้ประจำอยู่ที่

บูท ลูกค้าก็จะไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง ที่นำไป

จำหน่ายนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน มีน้อยคนมากที่จะรู้ว่าภายใต้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

บ้านหนองสูง คือสิ่งเดียวกับที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็น “ผ้าป้าวึ” M1 กล่าวว่า “ตอนนี้ทุกคนไม่รู้จักกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม รู้จักแต่ป้าวึ เวลาที่ป้าไม่ไปขายของคนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าเป็นผ้าป้าวึ 

เป็นผ้าอันเดียวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม งานไหนป้าไม่ได้ไปขายของเองก็จะขายได้น้อย” 

ด้วยทักษะการขายและความไว้ใจในผลิตภัณฑ์ที่ป้าวึสร้างขึ้นนั้นมีส่วนสำคัญต่อยอดขายผลิตภัณฑ์

ของทางกลุ่ม และกลายเป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมเกี่ยวกับการ

สร้างตราสินค้า (Branding) ของกลุ่มเนื่องจากลูกค้าติดการเรียกผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มว่า “ผ้าป้าวึ” 

และตวัป้าวึคือตราสัญลักษณ์ของทางกลุ่ม 
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บทที่ 5 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

 งานวิจัยเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และเพื่อศึกษา

เงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัด

มุกดาหาร ในการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม โดยการศึกษาและเก็บข้อมูลจากสมาชิกกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research)   โดยเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 11 

ราย ณ บ้านหนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และภายในงาน

จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

1. สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

 1.1 กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนในชุมชนและ

ส่วนใหญ่แล้วเป็นเครือญาติกัน มีสมาชิกกลุ่มรวมทั้งหมด  32 คน การบริหารจัดการภายในกลุ่มเป็น

ระบบแบบเครือญาติ และทำงานตามความสมัครใจ ที่สำคัญคือการทอผ้าจะต้องไม่กระทบต่อการทำ

ไร่ทำนา คือเมื่อถึงฤดูทำนา สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะวางมือจากการทอผ้าแล้วไปลงงานที่ไร่นาเป็น

หลัก จนเมื่อเสร็จฤดูทำนาถึงจะกลับมาขึ้นกี่ทอผ้าอย่างจริงจังอีกครั้ง โดยประธานกลุ่มเป็นคน

บริหารจัดการผลิตภัณฑ์และประสานงานกับลูกค้าเป็นหลักนับตั้งแต่เริ่มตั้งกลุ่มทอผ้าดั้งเดิม 

แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ระยะที่ 1 ช่วงรวมกลุ่มทอผ้า ระหว่างปี พ.ศ.2542-2545 

  กลุ่มทอผ้าดั้งเดิม ได้รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางที่เข้า

มาซื้อผ้าไหมในชุมชน แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงคิดที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม

ขึ้นมาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ว่า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากทักษะและความสามารถของ

สมาชิกกลุ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น มีราคาไม่สูง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 

สามารถใช้ได้คนทุกเพศทุกวัย จึงได้ออกมาเป็น “ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ” ที่ผลิิตขึ้นจากฝ้าย และ

ย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ผลไม้ และใบไม้ที่หาได้ในท้องถิ่น แล้วทอขึน้เป็นผ้าพันคอ 
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เปน็จำนวนน้อย การร่วมงานของสมาชิกกลุ่มจึงไม่สม่ำเสมอเพราะมีรายได้จากการทอผ้าพันคอ

เพียงเล็กน้อย จนกระทั่งปี พ.ศ.2545 ทางกลุ่มได้ไปร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ตลาด อ.ต.ก. หรือ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แล้วปรากฏว่าผ้าพันคอจำหน่ายได้หมด 

เนื่องจาก M1 ได้ไปร่วมงานในครั้งนั้นและมีโอกาสร่วมขึ้นพูดเสวนาบนเวที จึงได้พูดถึงผลิตภัณฑ์

ของกลุ่มจนเป็นที่ประทับใจของผู้มาร่วมงาน ทำให้ผ้าพันคอจำหน่ายได้จนหมด และจากการไป

ร่วมงานที่ตลาด อ.ต.ก. ทำให้กลุ่มทอผ้าดั้งเดิมเริ่มมีคนรู้จัก รวมทั้งเริ่มมีการสั่งผ้าพันคอของกลุ่ม

อีกด้วย 

  ระยะที่ 2 ช่วงตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ระหว่างปี พ.ศ.2546-2554  

  ในปี พ.ศ.2546 กลุ่มทอผ้าดั้งเดิม มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจากช่วง 2 ปีแรกหรือในระยะ

ที่ 1 ช่วงรวมกลุ่มทอผ้า จึงส่งผลให้ยอดจำหน่ายผ้าพันคอมีเพิ่มมากขึ้น ผ้าพันคอได้เข้าสู่ขั้น

เจริญเติบโต เพราะเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้น มีรายได้สูงขึ้น เป็นผลจากการไปร่วมงานที่ตลาด อ.ต.ก. เมื่อ

ปี พ.ศ. 2545  โดยส่วนมากลูกค้าติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือของ M1 และติดต่อกันผ่านทางคนรู้จักใน

ชุมชน และการติดต่อตามงานต่าง ๆ ที่กลุ่มได้เข้าร่วมงานนั้น ๆ ด้วย  เมื่อมีโอกาสได้ออกไปจำหน่าย

ตามงานต่าง ๆ มากขึ้นคนภายนอกชุมชนจึงเริ่มรู้จักกลุ่มทอผ้าดั้งเดิมผ่านการบอกต่อ ๆ กัน รวมถึง

หน่วยงานของรัฐบาลในท้องถิ่นก็เริ่มมีการเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและส่งเสริมสนับสนุน

ด้วยการแนะนำและเชิญชวนไปออกร้านจำหน่ายสินค้าตามจังหวัดต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง ในช่วงนั้นทาง

กลุ่มได้ผลิตผ้าคลุมไหล่เพิ่มจากเดิมที่ผลิตผ้าพันคอเพียงอย่างเดียว   เนื่องจากทางกลุ่มได้รับ

คำแนะนำจากลูกค้า และเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนได้มี

ตัวเลือกในการซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทางกลุ่มจึงได้พัฒนาสีสันจากธรรมชาติให้มีความหลากหลาย

มากขึ้น เพิ่มลวดลายบนผืนผ้า และเพิ่มเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มด้วยการใช้โคลนจากหนองน้ำ

ในชุมชนช่วยยึดสีธรรมชาติให้ติดผ้าทนนานขึ้น อันเป็นการประยุกต์เอาภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยมา

ใช้ในการพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ ในระยะที่ 2 ของกลุ่มทอผ้าดั้งเดิม ผ้าคลุมไหล่

นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นแนะนำ เนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ในระยะนี่้ลูกค้าส่วนใหญ่นิยม

ซื้อผ้าพันคอมากกว่า  

  ปี พ.ศ.2547  M1 ได้เห็นผลิตภัณฑ์ย้อมครามของจังหวัดสกลนครที่ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้าย้อมคราม M1 จึงได้รับแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูผ้าซิ่นย้อมครามของชาวผู้

ไทย ในช่วงที่ M1 อายุ 9-16 ปี เป็นช่วงที่เรียนรู้การทอผ้าจากแม่และยาย จึงได้เห็นการย้อมสีฝ้ายจาก

คราม และผลมะเกลือเพื่อให้ฝ้ายติดสีออกกรมท่าจากน้ำครามและสีเทาดำจากมะเกลือ  ก่อนนำผ้า

นั้นมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวัน M1 จึงนำแรงบันดาลใจนี้มาฟื้นฟูผ้าซิ่น

ลายโบราณของชาวผู้ไทย ด้วยการแกะลายจากผ้าซิ่นโบราณที่ M1 ได้เก็บสะสมไว้นำมามัดหมี่บน

ฝ้ายในท้องถิ่น ย้อมด้วยน้ำครามและต่อหัวซิ่นด้วยลายเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับผ้าซิ่นลาย

โบราณของกลุ่มเท่านั้น ซึ่งแรก ๆ ทำขึ้นเพื่อสวมใส่เอง แต่ต่อมามีผู้สนใจจึงเริ่มทอจำหน่าย ผ้าซิ่น

ลายโบราณจึงเป็นผลิตภัณฑ์ลำดับที่ 3 และเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์ขั้นแนะนำของกลุ่มทอผ้าดััั้งเดิม ที่

ผลิตขึ้นหลังจากผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่ ต่อมาในปี พ.ศ.2549 กลุ่มทอผ้าดั้งเดิมได้รับความแนะนำ

จากเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและพัฒนากรอำเภอให้จดทะเบียนกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อรับรอง
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การทำงานของกลุ่ม และเพื่อรับการรับรองตามกฏหมาย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน พ.ศ.2548 ที่ส่งเสริมให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชนลงทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจำนวนหนึ่งอยู่

ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนา

รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น ทางกลุ่มเองก็มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม และการอบรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นจึงมีคนรู้จักกลุ่มเพิ่ม

มากขึ้น รู้จักและสนใจผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมียอด

จำหน่ายสูงขึ้นอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ทั้งผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และผ้าซิ่นลายโบราณจึงมียอดสั่งซื้อ

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ รวมทั้งมีแบรนด์สินค้าในประเทศและต่างประเทศไว้ใจให้ทางกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมผลิตผ้าพันคอส่งจำหน่ายให้แก่ทางแบรนด์เหล่านั้นจำหน่าย ภายใต้ชื่อ

และมาตรฐานของแบรนด์เหล่านั้น โดยทางกลุ่มได้รับประสบการณ์และได้บทเรียนที่สามารถนำมา

ปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม คือ ผ้า

ทอของกลุ่มต้องได้เนื้อผ้าที่แน่น ขอบผ้าไม่หลุดลุ่ย ลายและสีชัดเจน ซึ่งหากผ้าผืนไหนไม่ผ่าน

มาตรฐานของกลุ่มก็จะไม่นำออกจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่ยอมรับใน

ฝีมือและทักษะมากขึ้น ผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ผ้าพันคอเข้าสู่ขั้นเจริญเติบโต

สูงสุด มียอดขายสูงที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทั้งนี้ผ้าคลุมไหล่และผ้าซิ่น

ลายโบราณยกระดับขึ้นสู่ขั้นเจริญเติบโต เนื่องจากทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์นี้มียอดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น 

โดยเฉพาะหลังจากการจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากการเข้ามาสนับสนุนของทั้งภาครัฐ

และเอกชน จากการถูกนำเสนอเรื่องราวและผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุน

ซ้ำและการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่อ ๆ กันอีกด้วย 

  ระยะที่ 3 ช่วงเปิดตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างปี พ.ศ.2555-2558  

  ในปี พ.ศ.2555 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม เริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

ทำการตลาด โ ดยเริ่มจากประธานกลุ่มใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวในการติดต่อลูกค้า เนื่องจากสะดวกต่อ

ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดและอยู่ต่างประเทศ จนมีสมาชิกในเฟซบุ๊กเผยแพร่ภาพจากเฟซบุ๊กของ

ประธานกลุ่ม ทำให้คนทั่วไปรู้จักผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมมากขึ้นและ

กว้างไกลขึ้น แต่ส่วนใหญ่รู้จักภายใต้ชื่อของประธานกลุ่มมากกว่ารู้จักชื่อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ทอผ้าดั้งเดิิม ทั้งนี้การใช้งานเฟซบุ๊กนั้นส่งผลให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่ง

หลังจากทางกลุ่มเริ่มใช้  เฟซบุ๊ก ทางกลุ่มจึงมีเป็นร้านค้าออนไลน์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และส่งผล

ให้ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอและผ้าซิ่นลายโบราณมียอดขายเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยกระตุ้นกระแสความนิยม

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องผ่านการแชร์ภาพผ่านทางเฟซบุ๊กในระยะที่ 3 นี้ จากการซื้อขาย

และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให้ผ้าคลุมไหล่และผ้าซิ่นยกระดับขึ้นมาอยู่ในขั้น

เจริญเติบโตสูงสุด จากยอดขายและความนิยมที่มีเพิ่มขึ้น 

  ในช่วงปี พ.ศ.2557-2558 เป็นปีที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมทำรายได้สูงสุด



	
	

72 

จากยอดสั่งผ้าพันคอของธนาคารกสิกรไทยจำนวน 8,000 ผืน คนในชุมชนส่วนมากขะมักเขม้น

ช่วยกันปั่นฝ้าย ย้อมสี ทอผ้า และจดนับยอดส่งผ้าพันคอส่งให้ทางธนาคารกสิกรไทยอย่างสมัคร

สามัคคี แต่ในทางกลับกันทางกลุ่มจำเป็นต้องปฏิเสธลูกค้าบางรายที่สั่งผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ และ

ผ้าซิ่นลายโบราณ เนื่องจากถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ทอไว้สำเร็จแล้วทางลูกค้าจำเป็นต้องรอจนกว่า

ผ้าพันคอของธนาคารกสิกรไทยได้ครบ 8,000 ผืน ด้วยเป็นงานผ้าทอมือ จึงมีข้อจำกัดในส่วนนี้ 

ส่งผลให้ในช่วงกลางปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมาไม่มีลูกค้าสั่งผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่เข้ามาเท่าใดนัก 

แต่ผ้าซิ่นกลับอยู่ได้ เพราะโดยทั่วไปลูกค้าที่สั่งผ้าซิ่นทอมือจะเข้าใจดีว่าตนจะต้องรอนานกว่า 1 

เดือนเพื่อให้ได้ผ้าที่ต้องการ ซึ่งปกติถ้าลูกค้าสั่งผ้าซิ่นที่ไม่มีทอเก็บไว้หรือต้องทอขึ้นใหม่ ลูกค้า

จะต้องรออย่างน้อย 3 เดือนถึง 1 ปี ตามลำดับผ้าที่สั่งและขึ้นอยู่กับช่างทอผ้าอีกด้วย ลูกค้าผ้าซิ่นลาย

โบราณจึงไม่ได้หายไปหรือลดลง และผ้าซิ่นยังคงมียอดสั่งซื้อเพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ กลายเป็นว่าหลังจาก

ผ้าพันคอและผ้าคลุมไหล่หมดความนิยมลงหรือปรับเข้าสู่ขั้นถดถอย แต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

ดั้งเดิมก็ยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้ เพราะผ้าซิ่นลายโบราณที่ยังคงเป็นที่นิยม จึงยังอยู่ในขั้น

เจริญเติบโตสูงสุด 

  ระยะที่ 4 ช่วงต่อยอดภูมิปัญญา ระหว่างปี พ.ศ.2559-ปัจจุบัน   

  ในปี พ.ศ.2559 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ได้รับโล่รางวัลระดับเหรียญทอง

จากกระทรวงวัฒนธรรม จากผ้าฝ้ายตลุงมัดหมี่ย้อมครามลายโบราณ (พรรณมหา) จึงยิ่งทำให้ผ้าซิ่น

ลายโบราณมีชื่อเสียงและโด่งดังจนเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี้

ยังทำให้สื่อมวลชนและคณะดูงานจากที่ต่าง ๆ แวะเวียนเข้ามาพบปะพูดคุยกับ M1 และศึกษาดูงาน

การจัดการกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ แต่ยอดสั่งผ้าพันคอ

และผ้าคลุมไหล่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จนปัจจุบันเข้าสู่ขั้นถดถอย ทางกลุ่มจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม เช่น ผ้าพันคอยกลาย และย้อมสีให้เข้ากับกระแสความต้องการ

ของลูกค้าโดยเฉพาะสีดำและสีขาว ส่วนผ้าคลุมไหล่นั้นยังคงลายแก้วกาหลงไว้แต่เพิ่มสีดำและสีขาว

หรือลดสีสันฉุดฉาดลงในช่วงนี้ เพราะเป็นช่วงที่พสกนิกรชาวไทยร่วมถวายความอาลัย พระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงนิยมแต่งกายด้วยชุดดำหรือชุดขาว  

  ในส่วนของผ้าซิ่นลายโบราณ ปัจจุบันผ้าซิ่นลายโบราณของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอ

ผ้าดั้งเดิม มียอดสั่งจองมากกว่า 100 ผืน และทางกลุ่มมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าซิ่นลายโบราณผ่าน

ทางเฟซบุ๊กในแต่ละวันกว่า 6,000 บาท ปัจจุบันผ้าซิ่นลายโบราณก้าวขึ้นมาสู่ขั้นเจริญเติบโตสูงสุด 

และทำให้ความเป็นอยู่ของสมาชิกกลุ่มดีขึ้นจากรายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายผ้าซิ่นลายโบราณ  M1 

ได้นำเงินส่วนหนึ่งของตนที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาสร้างพิพิธภัณฑ์ผ้าทอมือลาย

โบราณของชาวผู้ไทย ที่ตนได้เก็บสะสมและรักษาเอาไว้มาตั้งแต่อายุได้ 16 ปีี เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาวผู้ไทยให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป 
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 1.2 เงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนอง

สูง จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

 จากการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์พบว่า การดำเนินกิจการของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ตลอดระยะเวลา 18 ปี กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้าดั้งเดิมมีเงื่อนไขความสำเร็จและข้อจำกัดดังนี้ 

  1.2.1 เงื่อนไขความสำเร็จ 

            1.2.1.1  ภาวะผู้นำของประธานกลุ่ม จากการที่เคยออกไปจำหน่ายผ้าไหม

และผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย จึงสามารถนำความรู้และประสบการณ์นั้นมาพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ทั้งยังเป็นผู้บริหารที่มีความยืดหยุ่นและเข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสมาชิก

ในกลุ่ม  ประธานกลุ่มสามารถอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในรูปแบบการผลิตได้ เพราะการทอผ้าเป็นงาน

ที่ใช้ทักษะความรู้และความเข้าจึงจะได้ผลงานที่คุณภาพ ประธานกลุ่มซึ่งเป็นคนในชุมชนเข้าใจดีว่า 

การดำรงชีวิตของคนในชุมชนดำเนินตามฤดูกาลอันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนรวมถึง

สมาชิกกลุ่ม   

            1.2.1.2 มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   กลุ่มจึงสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตนได้ อาทิเช่น ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ ทางกลุ่มใช้

เปลือกไม้ ใบไม้ และผลไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นมาใช้ในการย้อมสีผ้า ซึ่งการย้อมสีแต่ละครั้งจะให้สีไม่

เหมือนกัน นี่จึงเป็นความเฉพาะของผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ แล้วใช้น้ำโคลนจากบ่อน้ำในชุมชนช่วย

ยึดสีธรรมชาติ อันเป็นการนำเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการประยุกต์และแกะลายผ้า

ดั้งเดิมมาพัฒนาเป็นผ้าซิ่นย้อมครามลายโบราณของชาวผู้ไทย 

            1.2.1.3 การบริหารองค์กรแบบมีความยืดหยุ่น  เป็นการรวมกลุ่มเป็น

รูปแบบของเครือญาติ เนื่องจากสมาชิกกลุ่มอยู่ในชุมชนเดียวกัน การบริหารงานจึงมีความยืดหยุ่น 

เห็นอกเห็นใจกัน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เช่น ในฤดูทำนา สมาชิกกลุ่มจะให้ความสำคัญกับการไป

ไร่ไปนามากกว่าการทอผ้า เมื่อมีเวลาว่างจึงจะทอผ้าส่งให้กลุ่มได้ แล้วถ้าเป็นช่วงเทศกาลงานบุญต่าง 

ๆ ในชุมชน สมาชิกส่วนใหญ่จะต้องไปช่วยงานบุญเสร็จก่อนจึงจะทอผ้า และบางครั้งมีคนจาก

ภายนอกเข้ามาติดต่อให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าให้โดยไม่ส่งผ่านกลุ่มก็ย่อมทำได้ เพราะผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม มีมาตรฐานทุกผืน ผ้าทอที่นำมาจำหน่ายภายใต้ชื่อกลุ่มจะเป็นผ้าที่

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าจากประธานกลุ่ม จึงมั้นใจได้ว่าผ้าของกลุ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะและ

ไม่เหมือนใคร  

                   1.2.1.4    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำการตลาด    นับตั้งแต่ปี พ.ศ.

2555 เป็นต้นมา ประธานกลุ่มใช้เฟซบุ๊ก   ส่วนตัวในการโพสต์ รูปภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและใช้

เป็นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจากภายนอกชุมชน มีทั้งในและต่างประเทศ 

ช่องทางการติดต่อซื้อขายผ่านเฟซบุ๊ก  จึงเป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดและมีค่าใช้จ่ายน้อย ทั้งยังเป็น

ช่องทางที่ช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันยอดขายส่วนใหญ่ของ

ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มมาจากเฟซบุ๊ก  
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   1.2.2 ข้อจำกัด 

            1.2.2.1 ความไม่สม่ำเสมอในการให้ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มในการทอ

ผ้า  เนื่องจากการบริหารงานแบบเครือญาติและมีความยืดหยุ่นสูง บางครั้งส่งผลต่อระยะเวลาในการ

ทอผ้านาน บางผืนรอนานกว่า 3 เดือนถึง 1 ปี ลูกค้าต้องรอผ้าทอที่สั่งจองไว้นานเช่นกัน   

 สมาชิกกลุ่มทุกคนมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบที่แตกต่างกัน การทำงานกลุ่มใน

ชุมชนก็มีอยู่หลายกลุ่ม บางคนมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงต้องรับผิดชอบงานของผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้านให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะทอผ้าได้ หรือบางคนเป็นหัวหน้ากลุ่มทอผ้าในหมู่บ้าน และเป็น

สมาชกิกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมด้วย ทำให้บางครั้งต้องเร่งทอผ้าที่มีคนสั่งอยู่ก่อนแล้วให้

เสร็จจึงจะทอผ้าส่งให้กลุ่มวิสาหกิจุชมชนทอผ้าดั้งเดิมได้ ซึ่งมีสมาชิกอยู่หลายคนที่ต้องจัดสรรเวลา

ให้แก่ภาระหน้าที่อื่น ๆ แล้วในเวลาว่างจากหน้าที่เหล่านั้นจึงจะได้ทอผ้า 

            1.2.2.2 ขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้า โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะ

สามารถเข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้านั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากปัจจุบัน เด็กและเยาวชนถูก

ส่งเสริมให้รับการศึกษาแล้วเมื่อจบการศึกษาถ้าไม่เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ก็จะแยกย้ายกันไป

ทำงานตามเมืองเศรษฐกิจต่าง ๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมตามยุคสมัย จึงมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในชุมชนน้อยมากและคนที่จะสนใจเรียนรู้งาน

ทอผ้านั้นน้อยยิ่งกว่า  

            1.2.2.3  ปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต โดยเฉพาะฝ้ายพันธุ์ท้องถิ่น 

เนื่องจากกลุ่มทอผ้าขึ้นจากฝ้ายพันธุ์ท้องถิ่นที่ปลูกในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งในระยะเวลาใน 1 ปี 

สามารถเก็บฝ้ายได้ 3-4 ครั้ง มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและโรคของพืช เพราะฝ้ายที่ปลูก

นั้นเป็นพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่น ไม่ใช้สารเคมีในการดูแล ปล่อยให้เติบโตและให้ผลผลิตตามธรรมชาติ จึง

ควบควมปริมาณของฝ้ายที่เก็บเกี่ยวได้อยาก อันส่งผลถึงยอดสั่งจองของผ้าทอ หากมียอดสั่งจอง

หรือลูกค้ามีความต้องการผ้าทอเป็นจำนวนมากฝ้ายที่จะนำมาผลิตผ้าทออาจจะไม่เพียงพอ  

            1.2.2.4 คนทั่วไปรู้จักผลิตภัณฑ์ในชื่อประธานกลุ่มมากกว่าชื่อกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ซึ่งส่งผลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามงานต่าง ๆ ถ้าประธานกลุ่มที่เป็นเจ้าของ

เฟซบุ๊ก  ไม่ได้ไปร่วมงานด้วยตัวเอง คนอื่น ๆ ที่มาร่วมงานโดยเฉพาะลูกค้าที่รู้จักผลิตภัณฑ์ผ่านเฟ

ซบุ๊ก  จะไม่ทราบว่าบูท (Booth) จำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม คือผลิตภัณฑ์

เดียวกันที่จำหน่ายผ่านเฟซบุ๊ก “ป้าวึ ผ้าหมักโคลน” แล้วส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ต่ำลงกว่าที่ป้าวึ

ไปจำหน่ายด้วยตัวเอง  

 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า

ดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีข้อค้นพบจากการวิจัยบางประการซึ่งจะนำมาอภิปราย

ผลการวิจัย ดังนี้  
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 2.1 ความเปลี่ยนแปลงของผ้าทอผู้ไทยจากวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรม 

       ในอดีตเมื่อราว 50 ปีก่อน สตรีชาวผู้ไทยจำเป็นต้องเรียนรู้การทอผ้าจากจากแม่และ

ญาติพี่น้อง ตั้งแต่อายุ 9-16 ปี เพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มและใช้เป็นเครื่องมือหรือสัญลักษณ์ทางศาสนา

และความเชื่อ เช่น ใช้ผ้าซิ่นเป็นเครื่องคายในการรักษาอาการป่วย ใช้ผ้าไหมเป็นเครื่องสมมาในงาน

แต่งงาน และเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ ผ้าของชาวผู้ไทยในยุคนั้นจึงเป็นวัตถุทาง

วัฒนธรรม (Cultural Object) ที่ถูกสร้างขึ้นจากภูมิปัญญา เพื่อเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต 

ดังนั้นการใช้สอยและรูปแบบยังคงเป็นแบบดั้งเดิม (Primitive) (รัตนาภรณ์ พัสดุ, 2535) แต่ใน

ปจัจุบันผ้าทอของชาวผู้ไทยหนองสูงได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม   ที่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของคนในปัจจุบันโดยการนำเอาภูมิปัญญา ความรู้ ทักษะ ศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาวผู้ไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ผ้าพันคอฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 

ผ้าคลุมไหล่ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติแล้วหมักโคลน และผ้าซิ่นฝ้ายลายโบราณ  

ทั้งนี้เนื่องจากผ้าทอของชาวผู้ไทย ได้ถูกปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์จากการใช้สอยในครัวเรือนหรือ

ตอบสนองความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชน กลายมาเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ

ซึ่งเป็นคนนอกวัฒนธรรม  การปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลต่อกระบวนการออกแบบและการผลิตซึ่ง

ก้าวไปสู่การผลิตในเชิงวิสาหกิจ คือมีการแบ่งงาน มีการตลาด มีการแบ่งปันผลประโยชน์ และมี

รายได้เกิดขึ้น อย่างไรก็ดีแม้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อผ้าทอของชาวผู้ไทยหนองสูง แต่ก็เป็นการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงที่ดีขึ้น เพราะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้รากฐานภูมิปัญญาซึ่งเป็นจุดแข็ง

ของชาวผู้ไทยหนองสูง และยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกมาก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการทำงาน

ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักบริหารกลาง กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสาน

ราชการภูมิภาค (2557) ว่าการนำทุนทางวัฒธรรมมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการ เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอันเป็นการนำเอาทุนทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ขึ้น

และสืบทอดต่อกันมา มาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าและบริการ  

       การเปลี่ยนแปลงของผ้าทอชาวผู้ไทยจากการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษา

ของ Rung-Tai Lin (2007) ที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่

ทันสมัยนั้นมีอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้  

       1.การค้นหาความหมายของวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยศึกษาจากสิ่งแวดล้อมและการ

นำไปใช้ รวมถึงประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในกรณีของผ้าซิ่นย้อมคราม ถึงแม้

ไม่ได้นำไปใช้เป็นเครื่องคายหมอแล้ว แต่ทางกลุ่มนำเอาผ้าซิ่นลายพรรณมหามาผลิตซ้ำและใช้ในเชิง

ของสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย เป็นการเพิ่มคุณค่าและความหมายของ

ผ้าซิ่นให้มีความแตกต่างจากผ้าซิ่นอื่นที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบันประกอบกับความนิยมผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดดล้อมซึ่งตรงกับผ้าซิ่นฝ้ายย้อมครามของทางกลุ่ม ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก อันเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมการขายอีกทางหนึ่งด้วย 

       2.การนำไปใช้ประโยชน์ โดยดูจากสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรมในสังคมขณะนั้น 

โดยไม่ละทิ้งวัฒนธรรมเดิมซึ่งผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจรากเหง้าของวัฒนธรรม ความก้าวหน้าของ
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เทคโนโลยี และการนำไปใช้  การที่ผู้ออกแบบลายผ้าซิ่นในปัจจุบันมีความเข้าใจรากเหง้าของ

วัฒนธรรม และมีการนำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์ ผนวก

กับสมาชิกกลุ่มทุกคนเป็นคนที่มีทักษะและความชำนาญด้านการผลิตผ้าทอ โดยเฉพาะประธานกลุ่ม

ที่เป็นคนมีความรู้เกี่ยวกับผ้าลายโบราณอันเนื่องมาจากการเก็บสะสมผ้าโบราณมากกว่า 40 ปี และมี

ผ้าสะสมอยู่กว่า 220 ผืน รวมกับองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากมารดา ย่า และยายของตน จึง

สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ด้านการทอผ้าของชาวผู้ไทยหนองสูงดังปรากฏบน

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

       3.การออกแบบหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงความจำเป็นของผู้บริโภค 

ผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มที่ผลิตออกจำหน่ายทั้ง 3 แบบ  ก่อนที่จะมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมได้นั้น

เริ่มจากการทดลองทอจำนวนน้อยออกมาวางขายก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ปรับปรุงรูปแบบ ลวดลาย และ

สีเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้า จึงเป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป เน้นการผลิตผลิตภัณฑ์

ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่อยู่บนฐานการผลิตที่ทางกลุ่มสามารถทำได้ 

หรือการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก 

       4.ผู้ออกแบบจะต้องประเมินคุณค่าและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นให้

สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมคำนึงเสมอถึงการรักษาวัฒนธรรมและ

ประเพณีของชาวผู้ไทยบ้านหนองสูง เพื่อมิให้ภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยหายไป จึงได้นำความรู้และ

ทักษะความสามารถด้านการทอผ้ามาประยุกต์เข้ากับผลิตภัณฑ์เชิงวัฒธรรม  อาทิเช่น ผ้าพันคอย้อม

สธีรรมชาติ ผ้าคลุมไหล่หมักโคลน และผ้าซิ่นลายโบราณ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งคิดค้นออกมา

นั้น ล้วนมาจากการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวผู้ไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละยุคสมัยได้อย่างลงตัว เพราะ

ก่อนที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะขึ้นไปสู่ขั้นเจริญเติบโต และขั้นเจริญเติบโตสูงสุดได้นั้น ล้วนผ่านการ

ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากคำแนะนำของผู้บริโภคที่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้จริงมาแล้ว เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้ได้จริงและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

    2.2 บทเรียนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

       วิสาหกิจชุมชนถือเป็นกลไกเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศซึ่งเน้นให้ประชา- 

ชนรวมกลุ่มประกอบธุรกิจ บริหารจัดการด้วยตนเอง เป็นการกระจายรายได้ภายในชุมชน ซึ่งจะ

ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในระดับล่างจนถึงระดับบน รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน (เสรี พงศ์พิศ, 2552) ดังกฎว่ามีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 

2548  อย่างไรก็ดีพบว่าที่ผ่านมา วิสาหกิจชุมชนของไทยมักประสบปัญหาที่คล้ายกันคือ (1) ไม่

สามารถขยายตลาดได้เนื่องจากถูกจำกัดด้านเงินทุน (2) ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง 

(3) เผชิญกับคู่แข่งขันรายใหญ่ในตลาด ทำให้วิสาหกิจชุมชนมีตลาดเพียงในท้องถิ่นเท่านั้น (4) ไม่มี

ตลาดที่แน่นอน และไม่มีการส่งเสริมการตลาด (5) ขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี (6) สมาชิกใน

กลุ่มไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม (7) ขาดความเชื่อถือในผู้นำกลุ่มซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทำให้

วิสาหกิจชุมชนเติบโตช้าและมีแนวโน้มในการยกเลิกลุ่มสูง (รัชนี รูปหล่อ,ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา 

ว่องวิวิธกุล, 2552) ในกรณีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผู้วิจัยศึกษาพบว่า การที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอ
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ผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร สามารถดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปีนั้น 

เกิดขึ้นจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมมีความแตกต่างจากกลุ่มวิสากิจชุมชนอื่น ๆ เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือผลสำเร็จที่เกิดจากการนำเอาทุนทางธรรมชาติ ความรู้ ทักษะ ทุนทางสังคม 

ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ผู้ไทย มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับที่กัญญามน อินหว่าง (2550) ได้กล่าวถึงลักษณะสำคัญ 7 ประการของวิสาหกิจชุมชน

ดังต่อไปนี้  

 1. ชุมชนเป็นเจ้าของ  

 2. ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นฐานของการผลิตสินค้าและบริการ 

 3. เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนกลายเป็นนวัตกรรมของชุมชน 

 4. เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย 

 5. ดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการ และเกื้อกูลซึ่งกันและกันในท้องถิ่น 

 6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 

 7. การพึ่งพาตนเองคือเป้าหมายสูงสุดก่อนที่จะคำนึงถึงเรื่องของกำไร 

ซึ่งรูปแบบการทำงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็น

รูปแบบกิจกรรมเดี่ยวที่ประกอบกิจการและบริหารโดยผู้บริหารเพียงชุดเดียวแต่พึงพาความสัมพันธ์ 

ของสมาชิกกลุ่มและมีต้นทุนจากชุมชนและท้องถิ่น 

       จากการศึกษาพบว่าการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม คงอยู่ได้เนื่องจากมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าดูตามกรอบแนวคิดวงจรผลิตภัณฑ์จะเห็นว่า วิสาหกิจชุมชน

ของไทย มักมีผลิตภัณฑ์เดียว เมื่อผลิตภัณฑ์พัฒนามาจนถึงเวลาหนึ่งหรือเมื่อครบวงจรผลิตภัณฑ์มัก

ไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทนได้ (รัชนี รูปหล่อ, ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา ว่องวิวิธกุล

, 2552) ทำให้การรวมกลุ่มต้องยกเลิกกิจการไปในที่สุด แต่สำหรับกรณีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอ

ผา้ดั้งเดิม จะเห็นว่าทุก ๆ ระยะของพัฒนาการของกลุ่ม กลุ่มมักมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ

ทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าเสมอ ทำให้กลุ่มยังสามารถดำเนินกิจการรอดมาจนถึงปัจจุบัน 

       การนำกรอบแนวคิดวงจรผลิตภัณฑ์ ของ Raymond Vernon (1979) มาใช้กับ

ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ทำให้สามารถวิเคราะห์ช่วงอายุของผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตามวงจร

ผลิตภัณฑ์ได้ และช่วยทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม สามารถวางแผนเกี่ยวกับการจัดการ

ผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ดีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การตลาดเหล่านี้ วิสาหกิจชุมชนในไทยหลายกลุ่ม

ยังขาดความรู้เรื่องนี้อยู่ ในกรณีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมที่ผู้วิจัยทำการศึกษานี้ ทางกลุ่ม

สามารถบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มได้ เพราะผู้นำกลุ่มเป็นคนช่างสังเกต มี

ภาวะผู้นำ แต่ยังขาดการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จาก

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับกลุ่มจึงต้องวิเคราะห์ประเด็นนี้ให้

มาก โดยต้องเน้นการส่งเสริมความรู้ที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้จริง ตรงตามความต้องการของ

กลุ่ม เห็นผลสำเร็จชัดเจน และมีความยั่งยืน จึงจะสามารถพากลุ่มไปสู่ความสำเร็จได้  

       ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี นับตั้งแต่เริ่มตั้งกลุ่มทอผ้าดั้งเดิม เมื่อปี พ.ศ.2542 และจด

ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2549 ปัจจุบันจึงใช้ชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม จาก
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ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่กลุ่มได้จากการทำงานตลอด 18 ปีคือบทเรียนที่นำมาสู่ความสำเร็จ

ของกลุ่มในวันนี้ บทเรียนจึงเป็นประโยชน์สูงสุดที่กลุ่มนำมาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ

กลุ่ม ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการถอดบทเรียนในการรวบรวมประสบการณ์และองค์ความรู้ของกลุ่ม 

เพื่อให้ได้บทเรียนจากประสบการณ์จริง ที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงจากภายในและภายนอก

องค์กร จากการสังเคราะห์ความรู้ที่อยู่ในบุคคลออกมาเป็นบทเรียน สอดคล้องกับประภาพรรณ อุ่น

อบ (2558) อรศรี งามวิทยาพงศ์ (2549) และวรางคณา จันทร์คง (2557) ฉะนั้นการถอดบทเรียนมี

ความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการนำมาใช้ในการศึกษาการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองสูง 

จังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านสู่ความสำเร็จของกลุ่มเป็นการปรับตัวไปตามสภาพ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางกลุ่มไม่เคยมีการบันทึกและถอดบทเรียนเก็บไว้ 

เพราะฉะนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบันทึกเรื่องราวและ

ประสบการณ์เก็บไว้เพื่อการศึกษาและเป็นบทเรียนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิง

วัฒนธรรมอื่น ๆ ต่อไป 

 

  3. ข้อเสนอแนะของการวิจัย  

 3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      จากการถอด

บทเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ทำให้ทราบว่า บางครั้งการเข้ามาสนับสนุนของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องนั้นมีทั้งผลดีและผลเสียทั้งต่อกลุ่มเองและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆที่ขาด

การศึกษาและออกแบบร่วมกันระหว่างกลุ่มวิสาหกิจและหน่วยงานที่เข้ามาให้การสนับสนุน จึงควร

การทำงานที่สร้างความร่วมมือของทั้ง 2 ฝ่ายในการร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมให้

เป็นเครื่องมือในการรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสั่งสมมาให้ดำรง

อยู่สืบไป  

 3.2 ข้อเสนอแนะต่อสถาบันการศึกษาที่สอนด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มรดก

วัฒนธรรม ควรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ถอดบทเรียนและบูรณาการผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม รวมถึงการบันทึกองค์ความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อทำ

ความเข้าใจรากเง้าของวัฒนธรรม ศิลปะและภูมิปัญญาที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม

อย่างสร้างสรรค์และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนในปัจจุบันได้ ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่

ช่วยรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวผู้ไทยอีกทางหนึ่งด้วย  

 3.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  เนื่องจากครั้งนี้ผู้ศึกษาทำการวิจัยเรื่องกระบวน 

การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัด

มุกดาหาร จึงอยากแนะนำให้การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพิิ่มเติมเรื่องประวัติความ

เป็นมาของลวดลายและการนำผ้าไปใช้งานในบริบทที่แตกต่างกันของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย หรือ

ศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากแหล่งอื่นเพื่อถอดบทเรียนแล้ว

เปรียบเทียบกระบวนการจัดการกับความสำเร็จของกลุ่มเป้าหหมาย 
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ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 

รหัส การศึกษาสูงสุด ความสามารถ/หน้าที่ 

M1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชำนาญการทอผ้า/ประสานงาน 

M2 ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำนาญการทอผ้า 

M3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำนาญการทอผ้า 

M4 ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำนาญการทอผ้า 

M5 ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำนาญการทอผ้า 

M6 ประถมศึกษาปีที่ 6 ชำนาญการทอผ้า 

M7 ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำนาญการทอผ้า 

M8 ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำนาญการทอผ้า 

M9 ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำนาญการทอผ้า 

M10 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ชำนาญการทอผ้า/ช่วยดูแลการผลิต 

M11 ประถมศึกษาปีที่ 4 ชำนาญการทอผ้า 
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แนวคำถามในการวิจัย 
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แนวคำถามในการวิจัย 

การศึกษากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม  

บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

ผู้วิจัย : นางสาวชลดา จันปุ่ม สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม คณะโบราณคดี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

สำหรับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ชื่อ-นามสกุล................................................................................................................... 

2. อายุ........................ปี 

3. ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................... 

3.วุฒิการศึกษา.................................................................................................................... 

4. ความถนัด/ความชำนาญ................................................................................................. 

 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

 ช่วงที่ 1 กลุ่มทอผ้าดั้งเดิม 

1. ผลิตภัณฑ์ที่เคยผลิตออกจำหน่าย 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

2. ที่มาของผลิตภัณฑ์/แรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

3. อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

4. รูปแบบการกระจายงานและการแบ่งงาน 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

5. การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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6. รูปแบบการทำการตลาด 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

7. รูปแบบการจัดการและบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

 

ช่วงที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

1. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจำหน่าย 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

2. ที่มาของผลิตภัณฑ์/แรงจูงใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

3. อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

4. รูปแบบการกระจายงานและการแบ่งงาน 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

5. การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

6. รูปแบบการทำการตลาด 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

7. รูปแบบการจัดการและบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 



	

	

89 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

.............................................................................................................................................................

............................................................................................. 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ค 

ประมวลภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิมบ้านหนองสูง 
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ประมวลภาพกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 นางนรินทิพย์ สิงหะตา ร่วมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์SME ในปี พ.ศ.2556 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=212392945604099&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1494830989.&type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 รับรางวัลเหรียญทองจากผ้าฝ้ายตลุงมัดหมี่ย้อมครามลายโบราณ 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1713265452332609&set=t.100005001850743&type

=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 29 โคลนจากหนองน้ำในชุมชนที่ใช้ในการช่วยยึดสีธรรมชาติกับผ้าฝ้าย 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=183700155140045&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1494830995.&type=3&theater       
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ภาพที่ 30 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง 

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน, ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 13 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.thaitambon.com/product/13816152836 
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ภาพที่ 31 นักเรียนที่เข้ามาเรียนรู้ที่โรงเรียนฝึกทายาทหม่อนไหม 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=745051059004949&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1494830920.&type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 นักเรียนที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องผ้า ภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=804655233044531&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1494830914.&type=3&theater 
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ภาพที่ 33 ภาพถ่ายร่วมกับผู้มาศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=782259608617427&set=pcb.782259628617425&typ

e=3&theater 
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ภาพที่ 34 กระเป๋าย่ามจากผ้าทอลายโบราณ 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005001850743&sk=photos&collection_token=100

005001850743%3A2305272732%3A5 
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ภาพที่ 35 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเรียนรู้การปั่นฝ้าย 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=757591377750917&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1494830419.&type=3&theater 
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ภาพที่ 36 ร่วมถ่ายทำรายการทีวี 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 13 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=207439156099478&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1494830992.&type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 ฝ้ายนวลหรือฝ้ายขาวและฝ้ายตลุง 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=228439630666097&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1494830988.&type=3&theater 
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ภาพที่ 38 มัดหมี่ฝ้ายตลุง 

    (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 39 อบรมเครือข่ายปลูกฝ้ายธรรมชาติ 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=810778835765504&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1494830912.&type=3&theater 
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ภาพที่ 40 รางวัลที่เคยได้รับในอดีต เกี่ยวกับผ้าทอและงานหัตถกรรม 

    (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 41 ผ้าซิ่นฝ้ายโบราณที่นางนรินทิพย์ สิงหะตา สะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์ 

    (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย) 

 

 

ภาพที่ 42 งานออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม  

    (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 43 ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตให้แบรนด์ Sapahn ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=348187455357980&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1494830966.&type=3&theater 
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ภาพที่ 44 ออกแบบผ้าและการตัดเย็บกับลูกค้าที่สนใจงานผ้าทอลายโบราณ 

    (ถ่ายภาพโดย ผู้วิจัย) 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 การโพสขายผ้าซิ่นของกลุ่มผ่านทางเฟซบุ๊ก 

ที่มา: นางนรินทิพย์ สิงหะตา, ป้าวึ ผ้าหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=642763612567028&set=pb.100005001850743.-

2207520000.1494830924.&type=3&theater 
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ภาพที่ 46 ผ้าพันคอลายแย้งหรือลายแหที่เพิ่งได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว 

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน, ผ้าพันคอหมักโคลน, เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.thaitambon.com/product/161028115626 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชื่อ – สกุล   

ที่อยู่ 

 

ที่ทำงาน  

 

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2548 

      

     พ.ศ. 2551 

 

     พ.ศ. 2555  

 

    พ.ศ. 2555 

 

ประวัติการทำงาน 

     พ.ศ. 2556 

 

     พ.ศ. 2557      

 

 

     พ.ศ. 2558 

      

 

 

     พ.ศ. 2558 – 2560 

      

      

 

 

นางสาวชลดา จันปุ่ม 

82/1 หมู่ 3 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

49160 

ศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ 222 หมู่ 1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ 

จังหวัดระยอง 

 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองสูงสามัคคี

วิทยา จังหวัดมุกดาหาร 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ภาษาเยอรมัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว                       

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร

วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มัคคุเทศก์อิสระ และเป็นอาสาสมัครให้แก่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในตำแหน่งผู้ประสานงาน 

เจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ประสานงานโครงการThai Village ของมูลนิธิ

วีฟ (WEAVE : Women’s Education for Advancement and 

Empowerment Foundation) สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ TransRE ของมหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศ

เยอรมันนี ในหัวข้อ “การเสริมสร้างความยืนหยัดด้วยแนวคิดการ

เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การโยกย้าย

ถิ่นฐาน และความยืนหยัดทางสังคมชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย 

ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ป่าวังจันทร์ (สถาบันปลูกป่า ปตท.) 
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