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งานวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย 

จงัหวดันครราชสีมา โดยครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหมมดัหม่ี ได้แก่ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการ
ตกแต่งส าเร็จ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบของผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวดันครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง 
รูปแบบของผ้า 18 แบบ และผ้าไหมมัดหม่ีต้นแบบ 3 ผืน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้วยการพรรณนาวิเคราะห์  และการ
วเิคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ด้วยวธีิการสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่มประเดน็เฉพาะ เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูคือ แบบ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กบัประชากร 3 กลุ่ม ดงันี ้1) ปราชญ์ชาวบ้าน 2 ท่าน 2) ผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายผ้าไหมมดัหม่ี
ในพืน้ท่ี 3 กลุ่ม 3) กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทย
ในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั 5 ทา่น ผลการวจิยัพบว่า 1) อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมาเป็นแหล่งผ้า
ไหมมัดหม่ีท่ี มีทกัษะความรู้ความช านาญในการผลิตในระบบหตัถกรรมจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานจนมาถึงระบบหตัถ
อตุสาหกรรมในปัจจบุนั โดยได้รับอิทธิพลจากบริษัท อตุสาหกรรมไหมไทย ในด้านองค์ประกอบผ้าไหมมดัหม่ี ดงันี ้เส้นใย
เป็นการใช้เส้นยืนจากโรงงานและเส้นพุ่งจากอ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา สีมีการผสมผสานทัง้สีธรรมชาติและสี
เคมี มีความช านาญในด้านการทอผ้าพืน้  ผ้าหางกระรอก และผ้าไหมมัดหม่ีด้วยวิธีการทอขัด ลวดลายเป็นลวดลาย
ประยุกต์ และใช้การอบผ้าเป็นการตกแต่งส าเร็จ 2) ผลการวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์รูปแบบผ้าไหม
มัดหม่ี 18 แบบ นัน้มีความเหมาะสมกับและเป็นท่ีต้องการของกลุ่มผู้ เป้าหมาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของ สีสัน 
ลวดลาย ผลของการทดลองขึน้ต้นแบบผ้าไหมมดัหม่ี 3 ผืน พบว่า ผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีสามารถ
ผลิตได้ตามเป้าหมาย 1 กลุ่ม และผลิตไม่ได้ตามเป้าหมาย 2 กลุ่ม เน่ืองจากการใช้สีสนั และลวดลายท่ีมีขนาดใหญ่นัน้
แตกตา่งจากรูปแบบท่ีเคยผลิตอยู่เดมิมากจนเกินไป 
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The objectives of this research were as follows: (1) to study the process of producing Thai ikat 

silk in the Pak Thong Chai District, Nakhon Ratchasima, including the elements of ikat silk, including fibers, 
colors, weaving methods, patterns and finishing; (2) to develop Thai ikat silk patterns in the Pak Thong Chai 
District in Nakhon Ratchasima which included eighteen patterns and three prototypes. By using descriptive 
analysis, qualitative analysis, the interview method and a focus group as the research methodology. The 
research tools used to collect data were structured interview with three purposive sampling population groups, 
as follows: (1) two village scholars; (2) three groups of Thai ikat silk manufacturers and distributors; (3) the 
group of target consumers consisted of five fashion experts with experience of using Thai silk to create 
contemporary fashion products. The results were as follow: (1) the Pak Thong Chai District in the Nakhon 
Ratchasima province is a source of Thai ikat silk as well as a source of knowledge, skills and expertise in 
handicraft manufacturing system, which was passed on from ancestors to posterity until reaching the 
current semi-industrial craft system. The influence of the Thai Silk Industry Company Limited (Jim Thompson), 
in terms of the elements of ikat silk as follows, using lengthwise yarns (warp) from the factory and crosswise 
yarns (weft) from Chakkarat District, Nakhon Ratchasima Province. The colors are a combination of both natural 
and chemical elements. Proficiency in weaving plain silk, squirrel tail silk and ikat silk used the plain weaving 
method. The patterns are semi-contemporary patterns and use sanforizing techniques for surface 
finishing;    (2) the designs of eighteen ikat silk patterns were suitable and desired by target consumers, 
especially in terms of colors and patterns. The results of three ikat silk prototypes found that only one group of 
producers and distributors in the area could produce to order, the other two groups could not, due to color 
combinations and the oversized pattern designs were too different to the original styles. 

 
Keyword : Research and Design Development, Thai ikat silk, Thai fashion industry, Pak Thong Chai District, 
Nakhon Ratchasima Province 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ด้วยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 12 ของรัฐบาลปัจจบุนัมีประเด็นการ

พฒันาหลกัท่ีส าคญัหลายประการรวมไปถึงการพฒันาวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพ่ือพฒันาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพฒันาและ
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ผลิตได้และขายเป็น ปัจจุบนัประเทศไทยควรปรับโมเดลเศรษฐกิจแบบ 
“ท ามาก ได้น้อย” เป็น “ท าน้อย ได้มาก” รวมไปถึงเปล่ียนจากการขบัเคล่ือนประเทศด้วย ประเทศ
ไทย 4.0 ซึ่งเป็นวิสยัทศัน์เชิงนโยบาย ท่ีเปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วย
นวตักรรม ภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม
ท่ีมีศักยภาพสูง สอดคล้องกันกับแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอตุสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 โดยส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
ได้เสนอแผนการปฏิรูปเร่ืองการเพิ่มขีดความสามารถอตุสาหกรรมสาขาหลกั ตอ่สภาขบัเคล่ือนการ
ปฏิรูปประเทศ จ านวน 5 สาขาหลกั โดยมีสาขาอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่รวมอยู่ด้วย ซึง่
เป็นอตุสาหกรรมสาขาท่ีมีผู้ ประกอบกิจการวิสาหกิจชมุชนด้านการทอผ้าท่ีส าคญัตอ่อตุสาหกรรม
แฟชัน่ไทยและเศรษฐกิจของประเทศ ดงันัน้การต่อยอดพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือสนองความ
ต้องการของตลาดในอนาคตจงึจ าเป็นอยา่งยิ่ง 

ส าหรับนกัออกแบบแฟชัน่ในอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทย กระบวนการออกแบบเป็นสิ่งส าคญั 
การน าความคิดสร้างสรรค์เข้าไปทุกภาคส่วนของกระบวนการออกแบบจะท าให้ผลงานโดดเด่น 
แตกต่าง และน่าสนใจมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัสดุซึ่งนอกจากจะต้องเลือกใช้ให้
เหมาะกบัประโยชน์ใช้สอยอย่างมีความงามแล้ว วสัดเุป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะส่งเสริมให้อตัลักษณ์
ของงานออกแบบชดัเจนมากยิ่งขึน้ โดยมีตวัอย่างท่ีชดัเจนจากตา่งประเทศ เช่น ชาแนล (Chanel) 
ซึง่เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางวา่ คือแบรนด์ชัน้สงูท่ีโดดเดน่ในเร่ืองของการใช้ผ้าทวีต (Tweeds) 
เป็นวสัดใุนการออกแบบของทกุฤดกูาลจนกลายเป็นอตัลกัษณ์หนึง่ท่ีส าคญัของแบรนด์ (Charlotte 
Mankey Calasibetta, 1998: p.627) นอกจากนัน้ยังมี มิสโซน่ี (Missoni) แบรนด์ดงัจากอิตาลีท่ี
เน้นในด้านการใช้ผ้าถักหลากหลายสีสันในการออกแบบมาตัง้แต่แรกเร่ิม (Charlotte Mankey 
Calasibetta, 1998: p.647) เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยนัน้ ชาวไทยเองก็มีวสัดทุ้องถ่ินท่ีเกิด
จากภมูิปัญญาและสามารถน าไปพฒันาเป็นสินค้าแฟชัน่ซึง่ได้แก่ ผ้าไหมไทย นัน่เอง  
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ผ้าไหมได้สมญานามว่า "ราชินีแห่งเส้นใยผ้า” เป็นผลิตภณัฑ์เอกลกัษณ์ของภูมิปัญญา
ชาวบ้านในหลายๆ พืน้ท่ี รวมถึงจงัหวดันครราชสีมา ท่ีเป็นเมืองศนูย์กลางของ "ผ้าไหมดี” มีแหล่ง
ผลิตตามชุมชนหมู่บ้านในหลายอ าเภอ เร่ิมต้นตัง้แต่การปลูกหม่อนเลีย้งไหม แปรรูปเป็นเส้นใย 
และทอเป็นผ้าไหมลวดลายต่าง ๆ รวมไปถึงการจ าหน่ายครบวงจร สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน
เกษตรกร ผู้ ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไปเป็นเม็ดเงินมหาศาล (ส านักพัฒนาการ
ประชาสมัพนัธ์ กรมประชาสมัพนัธ์. 2553: ออนไลน์) โดยมีแหล่งผลิตตามชมุชนหมู่บ้านในหลาย
อ าเภอ เช่น อ าเภอสีดา อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอเสิงสาง อ าเภอปักธงชยั เป็นต้น 
ตามค าขวญัประจ าจงัหวดั คือ “ผ้าไหมดี หม่ีโคราช ปราสาทหิน ดนิดา่นเกวียน” 

ผ้าไหมโคราช มีลักษณะกรรมวิธีการผลิตแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือประเภท
หตัถกรรม ได้แก่ ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าไหมมดัหม่ี ผ้าไหมมดัหม่ีข้อ ผ้าไหมลูกแก้ว ฯลฯ โดยมี
แหล่งผลิตได้แก่ อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอประทาย อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอเสิงสาง อ าเภอห้วย
แถลง ก่ิงอ าเภอสีดา ก่ิงอ าเภอบัวลาย ฯลฯ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมนัน้ ได้แก่ ผ้าไหมลาย
ประยกุต์ ผ้าไหมพิมพ์ลาย ผ้าไหมพืน้เรียบ การแปรรูปผ้าไหม โดยมีแหลง่ผลิตท่ีส าคญัอยูท่ี่อ าเภอ
ปักธงชยั (อ้อยทิพย์ เกตเุอม, 2558, น. 21) ซึ่งมีช่ือเสียงอย่างมากในเร่ืองของการผลิตผ้าไหมพืน้
เรียบ ผ้าไหมหางกระรอก และผ้าไหมมดัหม่ี 

การท่ีผ้าไหมจากนครราชสีมาได้ช่ือว่าเป็นผ้าไหมดีและเป็นท่ีรู้จัก เน่ืองจากได้รับการ
พัฒนาจากภายนอกอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะหลังการหายตัวไปของนายจิม ทอมป์สัน (Jim 
Thompson) บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทยได้บุกเบิกก่อร่างสร้างผู้ทอกลุ่มใหม่ขึน้มา โดยเร่ิมต้น
จากการเข้าไปผกูมิตรกบัคนในพืน้ท่ีเพ่ือส ารวจคณุภาพเส้นไหม พร้อมกบัจงูใจให้ปลกูหมอ่นเลีย้ง
ไหมมากขึน้  ในช่วงปี พ.ศ. 2523 หลังจากเร่ิมต้นสร้างโรงงานทอผ้าด้วยก่ีทอมือ บริษัท
อตุสาหกรรมไหมไทยยงัเปิดหลกัสตูรสอนทอผ้าไหมท่ีโรงงานทอผ้าในอ าเภอปักธงชยั เพ่ือปลกุปัน้
ช่างทอผ้าฝีมือดี น าความรู้และเทคโนโลยีจากประเทศจีนมาพฒันาสายพนัธุ์หนอนไหม พฒันา
ระบบปฏิบัติการในอีกหลายรูปแบบ ท าให้ช่างทอสามารถทอผ้าได้อย่างมีมาตรฐานและทอ
ลวดลายตา่ง ๆ เพิ่มมากขึน้ และส่งเสริมให้มีการส่งออกผ้าไหมคณุภาพดีไปจ าหน่ายตา่งประเทศ 
นอกจากนัน้แล้วการคมนาคมยงัสะดวกใกล้ระบบการขนสง่อีกด้วย (พนิดา สวนเสรีวานิช.  2559: 
ออนไลน์) 

อย่างไรก็ตามส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กรมหม่อนไหม (2559: 
ออนไลน์) ได้สรุปมลูคา่รวมการน าเข้า ส่งออกรังไหมและเส้นไหม ผ้าไหม และผลิตภณัฑ์จากไหม 
ปี พ.ศ. 2558 ไว้วา่ การน าเข้ารังไหมและเส้นไหมมีมลูคา่ 75.17 ล้านบาท สง่ออก 48.03 ล้านบาท 
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มีดลุการค้าขาดดลุ 27.14 ล้านบาท การน าเข้าผ้าไหมมีมูลค่า 42.24 ล้านบาท ส่งออก 147.53 
ล้านบาท มีดลุการค้าเกินดลุ 105.29 ล้านบาท การน าเข้าผลิตภณัฑ์จากไหมมีมลูคา่ 432.17 ล้าน
บาท ส่งออก 263.76 ล้านบาท ดลุการค้าขาดดลุ 168.42 ล้านบาท ถึงแม้ว่าการส่งออกผ้าไหมจะ
ลดลงบ้างในบางปีแตใ่นปี พ.ศ. 2558 ยงัคงอยู่ในระดบัดีและมีดลุการค้าเกินดลุ แตจ่ะเห็นได้ว่ามี
การส่งออกผลิตภัณฑ์จากไหมได้น้อยกว่าการน าเข้าเม่ือมูลค่าการส่งออกน้อยกว่าน าเข้า  จึง
จ าเป็นต้องลดราคาสินค้าลงเพ่ือจงูใจให้คูค้่าบริโภค เม่ือลดราคาสินค้าสง่ออกลงรายได้ของผู้ผลิต
ในประเทศก็จะต ่าลงไปด้วย ทัง้ยงัเป็นท่ีสงัเกตได้ว่าคนไทยนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า
ไหมจากตา่งประเทศมากกว่าภายในประเทศอีกด้วย ซึ่งเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้ห่วงโซ่อปุทานของ
อุตสาหกรรมไหมซึ่งประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมต้นน า้ (เส้นใยไหม) อุตสาหกรรมกลางน า้ (ผ้า
ไหมผืน) และอตุสาหกรรมปลายน า้ (ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากไหม) ไมส่มบรูณ์  

อาทิตยา สิริมชัชาดากลุ (2559: สมัภาษณ์) ได้กลา่วถึงการบริโภคผลิตภณัฑ์จากผ้าไหม
ในประเทศไว้ว่า “มนัเป็นเร่ืองของค่านิยม คนไทยชอบของแบรนด์ของท่ีตวัเองมีกลบัไม่อยากใช้ 
โดยมีเหตุผลท่ีหลากหลาย เช่น ใส่ผ้าไหมผ้าไทยแล้วดูเป็นคนบ้านนอกไม่เป็นแฟชั่น หาก
หน่วยงานไม่บงัคบัก็ไม่อยากใส่ หรือผ้าไหมแพงทัง้ท่ีความเป็นจริงแล้วหากเปรียบเทียบราคาเป็น
ชิน้ผลิตภณัฑ์จากผ้าไหมไทยกลบัมีราคาใกล้เคียงหรือต ่ากว่าผลิตภณัฑ์แบรนด์จากต่างประเทศ 
รวมถึงการดแูลรักษาท่ีคิดว่ายุง่ยากแตปั่จจบุนัเมืองไทยมีนวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีท าให้ผ้าไหมไทยมีการ
ดูแลรักษาได้ง่ายขึน้” ดังนัน้ค่านิยมจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ผ้าไหมในอุตสาหกรรมแฟชั่น
ภายในประเทศไทยไมส่ามารถพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองไปด้วยกนัตามหลกัของห่วงโซอ่ปุทาน 

นอกจากนี ้เอก ทองประเสริฐ (ประชาชาตธิุรกิจออนไลน์, 2557: ออนไลน์) ได้แสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบัผ้าไหมไทยกบัแฟชัน่ไว้วา่ 

 
"เวลาคนพดูถึงผ้าไหม ปกติแล้วเขาจบัผ้าไหมไปอยู่บนหิง้ เขาจบัผ้า

ไหมไปอยูใ่นโพสิชัน่ท่ีสงูมาก ตลอดเวลาสิบกว่าปีท่ีอยูใ่นวงการ จะเห็นวา่ดีไซ

เนอร์หน้าใหม่หรือเด็กนกัเรียนแฟชัน่พยายามท่ีจะผสมผสานผ้าไหมลงกบัชดุ

สตรีท แต่มนัก็ยงัไม่ใช่สกัที อาจจะเน่ืองด้วยว่าตวัผ้าไหมเอง ด้วยตวัแมทที

เรียลเองไม่ได้ถูกพฒันาต่อ จึงถูกแช่แข็งไว้อย่างนัน้ท าให้แก๊ประหว่างค าว่า

โมเดร์ินแฟชัน่กบัผ้าไหมมนัหา่งเท่าเดมิ เลยคดิวา่ถ้าเราลองเอาโซแ่ล้วลองเรา

เอาผ้าไหมมาหุ้ม ให้มีซีลเูอทเดมิอยู ่ซึง่เราพยายามส่ือสารว่าท าอยา่งไรให้ผ้า
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ไหมไทยใกล้เข้ามากับค าว่าโมเดิร์นมากขึน้ เพ่ือให้ผ้าไหมดีเวลล็อปเข้าสู่

แฟชัน่ให้ได้ เข้าสูย่คุปัจจบุนั ไมอ่ยา่งนัน้แม้แตค่นกลุม่แฟชัน่จริงๆ ผ้าไหมก็ยงั

ไมใ่ชต่วัเลือกแรกส าหรับพวกเขาท่ีจะน ามาใชใ้นงานออกแบบ" 

จึงเห็นได้ว่านกัออกแบบไทยท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกมีความเห็นว่าผ้าไหมไทยยงัควรต้อง
ผา่นกระบวนการพฒันาให้ทนัสมยั และเหมาะกบัแฟชั่นไทยในปัจจบุนั ดงันัน้นอกจากผ้าไหมไทย
ยังไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้นๆ ท่ีนักออกแบบแฟชั่นท่ีเป็นตัวแปรส าคัญในองค์ประกอบของ
อตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยจะเลือกใช้ เน่ืองมาจากรูปแบบท่ียงัไม่พฒันาไปในทิศทางท่ีตรงกับความ
ต้องการของนกัออกแบบไทยแตย่งัมีความเป็นไปได้ในอนาคต ชาญชยั สิริเกษมเลิศ ผู้อ านวยการ
สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ ได้แสดงทศันะเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมผ้าไทย
ไว้วา่ (กนัยารัตน์ วรฉตัร, 2557: ออนไลน์)  

 
“คนไทยพยายามพฒันาผ้าไหมโดยการเอาผ้าไหมท่ีทอแล้วมาตดัเย็บ 

ซึ่งท ายงัไงก็ไม่โดดเดน่ เพราะเราเอาของท่ีท าไว้แล้วคร่ึงหนึง่มาท าตอ่ เหมือน

ถกูบงัคบัโชว์ แตถ้่าเรารือ้ตัง้แตต้่น ท าผ้าไหมท่ีเป็นสมยัใหมอ่อกสู่ตลาดสากล 

ทกุอยา่งต้องมีการคดิตัง้แตแ่รก การเลือกเส้นใย ป่ันเส้นด้าย เลือกสี ทอผ้า ไป

จนถึงการตกแตง่ส าเร็จ” 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบั ปรากฎการณ์ พฒันาการ และกระบวนการผลิตผ้า
ไหมมดัหม่ีโดยเฉพาะในเร่ืองของ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแตง่ส าเร็จของอ าเภอ
ปักธงชยั จงัหวดันครราชสี รวมทัง้พฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ี เพ่ือเติมเตม็
ส่วนท่ีขาดหายไปจากห่วงโซ่อุปทานในระบบอุตสาหกรรมไหมไทยในปัจจุบนั และเสริมช่องว่าง
ทางธุรกิจด้วยการเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์จากอตัลกัษณ์ และภูมิปัญญาเดิมท่ีมีมาช้านาน พร้อมทัง้
ปรับค่านิยมของคนไทยในมิติของผ้าไหมมัดหม่ีท่ีเป็นแฟชั่น และส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
มดัหม่ีสามารถก้าวไปสู่อุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยได้อย่างสร้างสรรค์จนสามารถพฒันาไปสู่ตลาด
สากล ซึ่งจะมีผลกบัชนุชนผู้ผลิตให้มีตลาดท่ีกว้างขึน้ มีรายได้หมนุเวียนภายในชมุชน ท าให้คนรุ่น
ใหม่ในชุมชนมีความสนใจท่ีจะต่อยอดและสืบทอดภูมิปัญญาด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเป็น
แนวทางในการพฒันาส าหรับชมุชนทอผ้าอ่ืน ๆ ในประเทศไทยตอ่ไปในอนาคต 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษากระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

โดยครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหมมัดหม่ี ซึ่งหมายถึง เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย 
และการตกแตง่ส าเร็จ 

2, เพ่ือพฒันารูปแบบของผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดย
ครอบคลมุถึง รูปแบบของผ้า 18 แบบ และผ้าไหมมดัหม่ีต้นแบบ 3 ผืน 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้ผลวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหม่ี โดยมีประเด็น

ส าคญัในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหมมดัหม่ี ซึ่งหมายถึง เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการ
ตกแตง่ส าเร็จ ในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

2. ได้พฒันารูปแบบของผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดย
ครอบคลมุถึง รูปแบบของผ้า 18 แบบ และผ้าไหมมดัหม่ีต้นแบบ 3 ผืน 

3. ได้แนวทางในการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ผ้าทอของไทยในพืน้ท่ีชมุชนอ่ืน ๆ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของเนือ้หาการวิจัย 

ขอบเขตเนือ้หาการศกึษาครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 
1. ศึกษาเก่ียวกับผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ให้

ทราบถึงกระบวนการผลิตของผ้าซึง่คือ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแตง่ส าเร็จ 
2. ศกึษาเก่ียวกบัแนวทางเพ่ือพฒันารูปแบบของผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปัก

ธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดยครอบคลมุถึง รูปแบบของผ้า 18 แบบ และผ้าไหมมดัหม่ีต้นแบบ 3 
ผืน 

ขอบเขตของพืน้ท่ีวิจัย 
ขอบเขตพืน้ท่ีวิจยัของการศกึษาครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 

1. ชมุชนท่ีผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
2. พืน้ท่ีอยูอ่าศยัของกลุม่ผู้บริโภค ซึง่หมายถึงกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร ก าหนดประชากร คือ ปราชญ์ชาวบ้านในชมุชน ผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่าย

ผ้าไหมมดัหม่ีโดยมีพืน้ท่ีเปา้หมายคือ อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา กลุม่ผู้บริโภคเปา้หมาย 
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ซึ่งคือผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการ
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั 

กลุ่มตัวอย่าง  
1. ปราชญ์ชาวบ้านในพืน้ท่ีของชมุชน 

1.1 นาย สตราวุฒิ ค าสุข ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดู่ อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา 

1.2 นาง ร าไพ มาทวี ศูนย์การเรียนรู้การมัดหม่ี บ้านจะโปะ อ าเภอปักธงชัย 
จงัหวดันครราชสีมา 

2. ผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ยผ้าไหมมดัหม่ีจากพืน้ท่ีเปา้หมาย ดงันี ้ 
2.1 กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ หมู่ 6 บ้านดู่ ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย 

จงัหวดันครราชสีมา 
2.2 กลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชุมชนธงชัย หมู่ 2 ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย 

จงัหวดันครราชสีมา  
2.3 กลุ่มไหมทองสุรนารี  หมู่  2 ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา 
3. กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย คือ ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นท่ีมี

ประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั จ านวน 5 ทา่น ได้แก่ 
3.1 นาย ชาตรี เทง่ฮะ นกัออกแบบแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่ ชากะ (Shaka) 
3.2 นาย พลฏัฐ์ พลาฎิ นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่ เรียลลิสตกิ 

ซิทเูอชัน่ (Realistic Situation) 
3.3 นาง ลภาภิดา จาดชลบท นักออกแบบแบรนด์เสือ้ผ้าและกระเป๋าแฟชั่น 

ฟลาย นาว (FLY NOW) 
3.4 นาย เอก ทองประเสริฐ นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่ คเูรเต็ด 

บาย เอก ทองประเสริฐ (Curated by Ek Thongprasert) 
3.5 นาย ทเนศ บญุประสาน นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่ โอเธน

ตกิ (Othentic) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. มัดหม่ี หมายถึง กรรมวิธีในการทอผ้าอยา่งหนึง่ โดยเอาเชือกมดัเส้นด้ายหรือเส้นไหม

เป็นเปลาะ ๆ ตามลาย แล้วย้อมสี เม่ือทอแล้วจะได้ลวดลายตา่ง ๆ ตามท่ีมดัไว้ 
2. ผ้าไหมมัดหม่ี หมายถึง ผ้าไหมมดัหม่ีท่ีผลิตโดยชมุชนทอผ้าไหมในอ าเภอปักธงชยั 

จงัหวดันครราชสีมา 
3. กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหม่ี หมายถึง กรรมวิธีการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีจากการ

ผสมผสานองค์ประกอบการของผ้าไหมมดัหม่ี ซึง่คือ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแตง่
ส าเร็จ เข้าด้วยกนั 

4. แฟช่ัน หมายถึง สมยันิยม แบบหรือวิธีการท่ีนิยมกนัทัว่ไปในชัว่ระยะเวลาหนึ่ง เป็น
การยอมรับจนเกิดเป็นคา่นิยม มีกระบวนการเกิดภาษาใหม ่ซึง่เป็นชว่งเวลาหนึง่เทา่นัน้ 

5. อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย หมายถึง กิจกรรมท่ีใช้ทนุและแรงงาน เพ่ือผลิตสิ่งของหรือ
จดัให้มีบริการเก่ียวกับสินค้าแฟชัน่ ประกอบด้วย 3 อุตสาหกรรมหลกั ได้แก่ อุตสาหกรรมต้นน า้ 
อตุสาหกรรมกลางน า้ และอตุสาหกรรมปลายน า้ ของประเทศไทย 

6. แนวโน้มแฟช่ัน หมายถึง ทิศทางของผลิตภณัฑ์แฟชัน่ท่ีก าลงัจะเป็นสมยันิยม 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจยัและพฒันาผ้าไหมมดัหม่ีสู่อตุสาหกรรมแฟชัน่ไทย กรณีศกึษา พืน้ท่ีอ าเภอปัก
ธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. ผ้าไหมไทย 
2. ผ้าไหมมดัหม่ีในบริบทพืน้ท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
3. อตุสาหกรรมแฟชัน่ไทย 
4. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
6. กรอบแนวคดิการวิจยั 

1. ผ้าไหมไทย 
1.1 ความเป็นมาของผ้าไหมไทย 

ไหม เส้นใยไหม และผ้าไหมมีประวตัิท่ียาวนานกว่า 2,000 – 3,000 ปีก่อนคริสตกาล 
สนันิษฐานวา่ชาวจีนเป็นชาตแิรกท่ีรู้จกัน าเส้นใยไหมมาทอผ้า หลงัจากนัน้กระบวนการผลิตไหมจึง
ได้แพร่ไปยงัประเทศอินเดีย ประเทศตา่งๆ ในเอเชีย และยโุรป (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, 2550,น. 287) จน
พฒันาเป็นอตุสาหกรรมไหมระหว่างตะวนัออก (เอเชีย) และตะวนัตก (ยโุรป) อตุสาหกรรมการค้า
เก่ียวกบัไหมถึงเป็นอตุสาหกรรมท่ีส าคญัมากในระหว่างนัน้ เน่ืองจากผ้าไหมจดัเป็นของฟุ่ มเฟือย 
และมกัใช้กับเฉพาะราชนิกูลเท่านัน้ โดยเป็นท่ีเห็นได้ชดัตัง้แต่สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
(พ.ศ. 2199 - 2231) นบัเป็นยุคทองของการค้าอาภรณ์อย่างกว้างขวาง เน่ืองจากพระองค์ถึงกบัท า
การค้าผ้าด้วยพระองค์เอง  โดยควบคุมการค้าผ้าท่ีมาจากต่างประเทศและท่ีผลิตได้ใน
ราชอาณาจกัรมีคลงัสินค้าตามหวัเมืองตา่งๆ และยงัเป็นศนูย์กลางการซือ้ขายวตัถดุิบในการทอผ้า
ทัง้ไหมและฝา้ย ผ้าเป็นเคร่ืองก าหนดต าแหนง่และฐานะตามสงัคมของผู้ ใช้ด้วย โดยใช้ชนิดของผ้า
ลวดลายเป็นตวัก าหนดซึ่งได้สืบทอดมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ (กรมหม่อนไหม, 2557, น.13)  เม่ือ
ราวศตวรรษท่ี 19 ในสมยัท่ีประเทศองักฤษยงัมีอาณานิคมมาก พระเจ้าเจมส์ท่ี 1 ได้พยายามจะ
ก่อตัง้อุตสาหกรรมไหมขึน้ในพืน้ท่ีของประเทศอเมริกาในปัจจุบัน แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 
เน่ืองจากการเลีย้งและผลิตไหมจะให้ผลดีในประเทศท่ีมีแรงงานมาก และราคาถูก ดังนัน้
อตุสาหกรรมไหมจงึจ ากดัอยูท่ี่ประเทศจีน ประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศอิตาลี และประเทศอินเดียเท่านัน้ 
ในอตุสาหกรรมผลิตเส้นใยและทอผ้า ไหมได้รับการขนานนามว่า “ราชินีแห่งเส้นใย” ด้วยลกัษณะ
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พิเศษท่ีต้องมีความระมดัระวงัในด้านการดแูลรักษา คณุสมบตั ิและความเก่ียวข้องจากการใช้งาน
ท่ีจ ากดัเฉพาะราชนิกลู (นวลแข ปาลิวนิช,  2542,น. 118-119)  

การทอผ้าไหมในประเทศไทยในอดีตมีการท ากันในครัวเรือนเพ่ือใช้เอง หรือท าขึน้
เ พ่ือใช้ในงานพิธี เช่น งานบุญ งานแต่งงาน จนมีพัฒนาการท่ีชัดเจนในช่วงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 ท่ีได้มีการปลูกหม่อนเลีย้งไหมกันทั่วไป 
โดยเฉพาะภาคอีสานนัน้ได้ช่ือว่ามีการเลีย้งไหมมากท่ีสดุ แตเ่ส้นไหมท่ีท าได้นัน้หยาบไมส่ม ่าเสมอ
และน าไปใช้ทอเป็นผ้าท่ีมีคุณภาพดีไม่ได้ ต้องมีการสั่งซือ้ไหมดิบและผ้าไหมชนิดต่างๆ จาก
ตา่งประเทศเข้ามาใช้  ดงันัน้พระองค์จงึทรงมีพระราชด าริจะสง่เสริมการท าไหมเพ่ือให้เพียงพอแก่
การอปุโภคภายในประเทศโดยไม่ต้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ ตามท่ีสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอ (2556: 8-9) ได้ระบุไว้ในรายงานโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์ไหมไทยและโอกาสทางการ
ตลาดของผลิตภณัฑ์ไหมไทยร่วมสมยัตอ่ไปนี ้

ตารางแสดงพฒันาการของไหมไทยในชว่งรัชกาลท่ี 5 

ตาราง 1 ตารางแสดงพฒันาการของไหมไทยในช่วงรัชกาลท่ี 5  

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ส าคญั 

พ.ศ. 2444 รัชกาลท่ี 5 ได้ทรงด าริและโปรดเกล้าฯ ให้ทางราชการส่งเสริมการเลีย้งไหม 

และได้ว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่ นซึ่งคือศาสตราจารย์โทยาม่า (Kametaro 

Toyama) มาส ารวจแนวทางและส่งเสริมการเลีย้งไหมในจงัหวดัต่างๆ มีการ

ตัง้กรมช่างไหมขึน้ในกระทรวงเกษตราธิการ (เทียบเท่ากระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ในปัจจบุนั) โดยมีเจ้าพระยาเทเวศน์วงศ์วิวฒัน์เป็นเสนาบดี   

พ.ศ. 2445 กระทรวงเกษตราธิการได้ให้คณะผู้ เช่ียวชาญหม่อนไหม สาวไหมเพ่ือหา

ความรู้ส าหรับใช้เป็นแนวทางพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงการปลูก

หม่อนเลีย้งไหม ในประเทศไทย ส่วนด้านการสาวไหม รัชกาลท่ี 5 ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าหลวงในสมเด็จพระพนัปีหลวงฝึกหัดให้เคร่ืองสาว

ไหมของญ่ีปุ่ น ชนิดหมนุด้วยมือและใช้เท้าเหยียบ  
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ส าคญั 

พ.ศ. 2446 รัชกาลท่ี 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้กรมช่างไหมขึน้โดยมี พระเจ้า

ลูกยาเธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒน์พงษ์ เป็นอธิบดี ท่ีว่าการตัง้อยู่ท่ีต าบลทุ่ง

ศาลาแดง 

พ.ศ. 2447 ตัง้สาขากองช่างไหมขึน้ท่ีมณฑลนครราชสีมาและเปิดโรงเรียนช่างไหมขึน้ ท่ี

ต าบล ทุง่ศาลาแดง 

พ.ศ. 2448 กรมช่างไหมได้ตัง้สาขาขึน้อีกแห่งหนึ่งท่ี บุรีรัมย์ เรียกว่า กองช่างไหม เมือง

บรีุรัมย์ 

พ.ศ. 2450 - 

2452 

กรมช่างไหมได้ทดลองส่งเจ้าพนกังานชาวญ่ีปุ่ นออกไปสอนการท าสวนหมอ่น 

เลีย้งไหม และการสาวไหมตามวิธีสมยัใหม่ ซึ่งได้ทดลองแล้วพบว่าได้ผลดี

กวา่เดมิให้แก่ราษฎรในอ าเภอพธุไธสง มณฑลนครราชสีมา เม่ือเป็นผลส าเร็จ

จึงท าการสอนเพิ่มอีก 3 อ าเภอ คือ อ าเภอรัตนบุรี อ าเภอสุวรรณภูมิ  และ

อ าเภอพยฆัภมูิพิไสย 

พ.ศ. 2453 กรมการช่างไหมได้สอนการท าไหมเพิ่มขึน้อีก 6 แห่งได้แก่ เมืองอุบล เมือง

ร้อยเอ็ด เมืองสริุนทร์ เมืองชยัภมูิ อ าเภอศรีสะเกษ และอ าเภอจตัรัุส 

ท่ีมา: รายงานโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์ไหมไทยและโอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์ไหมไทยร่วมสมยั (สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่งทอ, 2556, น. 8-9) 
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การปลูกหม่อนเลีย้งไหมของราษฎรไทยด าเนินเร่ือยมาจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2456 การ
ส่งเสริมจากภาครัฐได้ยุติลงหลังจากท่ีรัชกาลท่ี 5 ได้เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2453 เน่ืองจาก
เกษตรกรไทยยงัคงท าในลกัษณะแบบเดิมเพราะความเคยชิน ไม่ตอบรับตอ่การเปล่ียนแปลงไปสู่
แบบใหม่ท่ีได้รับการพฒันาขึน้จากความช่วยเหลือของญ่ีปุ่ น  และได้ให้ราษฎรประกอบอาชีพปลูก
หม่อนเลีย้งไหมตามอิสระเร่ือยมา เม่ือปี พ.ศ. 2475 ทางราชการจึงได้กลบัมาส่งเสริมอีกครัง้ โดย
ได้มีการจัดตัง้โรงงานสาวไหมขึน้เป็นแห่งแรกท่ีจังหวัดนครราชสีมา แต่ไม่นานก็ต้องปิดตัวลง
เน่ืองจากประสบปัญหาทางวตัถดุิบท่ีราษฎรไมช่ านาญในการเลีย้งไหม และพนัธุ์ไหมท่ีได้จะมีเส้น
ใยสัน้และเป็นปยุไม่เหมาะกับการใช้กับเคร่ืองจกัร รวมทัง้เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดสงครามมหาเอเชีย
บูรพาอีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้โรงงานจะปิดตวัลงแต่ราษฎรยงัคงมีการปลูกหม่อนเลีย้งไหมใน
ครัวเรือนอยู ่(นวลแข ปาลิวนิช,  2542, น. 119-120) 

อย่างไรก็ตามพฒันาการของผ้าไหมไทยยงัคงอยู่ไมไ่ด้จากไปไหน แตมี่พฒันาการใน
รูปแบบท่ีแตกตา่งไปกวา่เดมิ โดยผู้วิจยัได้น ามารวบรวมเป็นตารางท่ี 2 ดงันี ้

ตารางแสดงพฒันาการของไหมไทยในชว่งรัชกาลท่ี 6 เป็นต้นมา 

ตาราง 2 ตารางแสดงพฒันาการของไหมไทยในช่วงรัชกาลท่ี 6 เป็นต้นมา  

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ส าคญั 

พ.ศ. 2453-2468 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6 มีการ

พฒันา การทอผ้าจากก่ีธรรมดาเป็นก่ีกระตกุ แล้วแพร่หลายสู่ชนบท 

ยุคนีเ้ป็นช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงสงัคมของไทยตามรอยอารย

ธรรมประเทศ ตะวนัออก เน่ืองจากผู้น าและชนชัน้ปกครองได้ไปศกึษา

มาจากประเทศตะวนัตก เร่ิมเปล่ียนแปลงการแต่งกายในราชส านัก

ตามพระราชประสงค์ให้สตรี“นุ่ง ซิ่น ฟัน ขาว และเกล้า ผมมวย” สตรี

ในราชส านกัจงึเปล่ียนจากนุง่โจงกระเบนมาเป็นผ้าซิ่นสามญัก็เปล่ียน

การแต่งกายตามสตรีในราชส านักในเวลาต่อมา  (กรมหม่อนไหม.  

2557: 15) 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ส าคญั 

พ.ศ. 2468-2477 ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468 

-2477) และสมยัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอนนัทมหิดล รัชการท่ี 

8 (พ.ศ. 2477-2489) ยงัคงมีการเปล่ียนแปลงสงัคมแบบก้าวกระโดด

อย่างต่อเน่ือง สตรีสวมใส่ผ้าซิ่น ข้าราชการเลิกนุ่งผ้าม่วง ในปี พ.ศ. 

2478 เปล่ียนมานุ่งกางเกงแบบตะวันตก ในสมัยจอมพล ป. พิบูล

สงคราม นโยบายรัฐนิยม (พ.ศ. 2482 - 2487) สตรีจะสวมหมวก นุ่ง

กระโปรงใสร่องเท้า มีการตดัเย็บผ้าแบบตะวนัตก ท าให้การท าไหมลง

น้อยลงและอยู่ในวงจ ากดั แตร่าษฎรตามหวัเมืองตา่งๆ โดยเฉพาะใน

ภาคอีสานก็ยงัเลีย้งไหมและทอผ้าไหมไว้ใช้ในครัวเรือนและใช้แทน

เงินตราแลกเปล่ียนสินค้า (กรมหมอ่นไหม.  2557: 15) 

พ.ศ. 2488 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองได้ยตุิลง นาย เจมส์ แฮร์ริสนั วิสสนั ทอมป์

สนั ชาวสหรัฐอเมริกาหรือท่ีคนไทยรู้จกัในนามว่า จิม ทอมป์สนั ได้มี

การปรับปรุงผ้าไหมไทยโดยใช้หลักการตลาด การผลิต เพ่ือขยาย

ตลาด และท าการบุกเบิกผ้าไหมของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และแพร่เข้าสู่วงการภาพยนตร์ของชาติ

ตะวันตก และละครบรอดเวย์ (พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน, 

ม.ป.ป.: ออนไลน์)   

พ.ศ. 2500 กรมกสิกรรมได้โอนแผนกส่งเสริมการเลีย้งไหมมาขึน้อยู่กับกอง

การค้าค้นคว้าและทดลอง มีหน้าท่ีศกึษาวิจยัปรับปรุงพนัธุ์หม่อนและ

พนัธุ์ไหม ปัจจบุนัคือสถาบนัวิจยัหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร (กรม

หมอ่นไหม.  2557: 15) 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ส าคญั 

พ.ศ. 2503 ปิแอร์ บัลแมง  นักออกแบบชาวฝร่ังเศสได้ใช้ผ้าไหมไทยท าการ

ออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครัง้เสด็จเยือน

ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาส

ผ้าไหมของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ (พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์

สนั, ม.ป.ป.: ออนไลน์)   

พ.ศ. 2511 ได้มีการสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรมหนึ่งในกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ งานด้านการส่งเสริมการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมเป็น

แผนกงานหนึ่งของกรมปัจจุบนัคือ กลุ่มส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม 

ส านกัส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตรมีหน้าท่ีด าเนินการส่งเสริมการ

ปลกูหม่อนเลีย้งไหมและการตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต

หมอ่นไหมแบบครบวงจรให้แก่กลุม่เกษตรกร (กรมหมอ่นไหม.  2557: 

15) 

พ.ศ. 2513 เสด็จฯ ไปทรงเย่ียมราษฎรท่ีประสบภัยน า้ท่วมใหญ่ในภาคอีสาน ท่ี

จงัหวดันครพนม เม่ือปี พ.ศ.2513  ครัง้นัน้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ได้ทอดพระเนตรฯ

เห็นราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ ล้วนนุ่งห่มผ้าไหมไทยท่ีทอใช้เองอย่างงดงาม 

(ส านกัขา่วเจ้าพระยา. 2555: ออนไลน์) 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ส าคญั 

พ.ศ. 2515 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง ทรงโปรดเกล้าให้ราชเลขานกุารในพระองค์ ออกไปติดตอ่รับซือ้

ผ้าไหมถึงบ้านของชาวบ้าน เร่ิมจากจังหวัดนครพนม โดยรับซือ้ทุก

ระดบัฝีมือ และให้ราคาท่ีชาวบ้านพอใจ และทรงรับซือ้ผ้าทอประเภท

อ่ืนๆ ด้วย รวมทัง้เก็บรายละเอียดเก่ียวกับผู้ทโดยราชเลขานุการฯ 

และจดัตัง้กลุ่มทอผ้าไหมขึน้ ตามหมู่บ้านท่ีออกปฏิบตัิงาน รวมถึงรับ

ชาวบ้านเข้าเป็นสมาชิก ผู้ทอผ้าไม่เป็นก็ให้ปลูกหม่อนเลีย้งไหม เพ่ือ

เป็นวถัดุิบแก่ผู้ทอ โครงการนีจ้ึงได้ขยายออกไปจนทัว่ภาคอีสาน และ

เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพท่ีท ารายได้ให้แก่ราษฎรอย่างกว้างขวาง

จนถึงทกุวนันี ้(ส านกัขา่วเจ้าพระยา. 2555: ออนไลน์) 

พ.ศ. 2520-2530 มีการส่งเสริมของทางราชการและองค์กรพฒันาเอกชน มีส่วนส าคญั

ท่ีท าให้ผู้ทอผ้าไหมรวมตวักันจดัตัง้เป็นกลุ่มแม่บ้านปลูกหม่อนเลีย้ง

ไหมหรือกลุม่ทอผ้า ซึง่พฒันาตอ่มาเป็นกลุม่ธุรกิจชมุชนท่ีท าการผลิต

และขาย รัง เส้นไหม รวมทัง้ผ้าไหม การเลีย้งไหมจึงกลายเป็น

กิจกรรมเพ่ือการขายเป็นหลกั เน้นการใช้ไหมพนัธุ์ไทยลูกผสมท่ีต้อง

ขอจากกรมสง่เสริมการเกษตร เลีย้งในโรงเรือนท่ีถกูหลกัวิชาการ และ

ใช้สารเคมีในบางขัน้ตอนซึ่งเป็นการท าตามองค์ความรู้ทางราชการ 

(ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2558: ออนไลน์) 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ส าคญั 

พ.ศ. 2530 ธุรกิจการผลิตไหมท่ีใช้วิธีการแบ่งขัน้ตอนการผลิตด้วยการจ้าง

ชาวบ้านเลีย้งไหมพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศให้ได้รังไหม ส่งขายคืน

บริษัทซึ่งจะน าไปสาวเป็นเส้นไหมด้วยเคร่ืองจักรและใช้ทอผ้าใน

ระบบอตุสาหกรรม ท าให้ผู้ เลีย้งไหมส่วนหนึ่งเปล่ียนไปเลีย้งไหมพนัธุ์

ลกูผสมตา่งประเทศ ด้วยวิธีการและอุปกรณ์การผลิตท่ีซือ้จากบริษัท 

ท าให้ต้องลงทนุสงูขึน้ ใช้สารเคมีมากขึน้แตข่ายรังไหมให้บริษัทได้ใน

ราคาสงู รายได้จงึสงูกวา่การเลีย้งไหมโดยทัว่ไป แตเ่ส่ียงสงูเพราะไหม

พนัธุ์ลูกผสมต่างประเทศมีความต้านทานโรคต ่า ตายง่าย สดัส่วนผู้

เลีย้งไหมท่ีประสบผลส าเร็จในการเลีย้งไหมแบบนีจ้ึงน้อยกว่าการ

เลีย้งไหมแบบอ่ืน แตก็่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ

เลีย้งไหม (ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2558: ออนไลน์) 

พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสญัลกัษณ์นกยูงไทย 

ให้เป็นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพส าหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 

เรียกว่าตรานกยงูพระราชทาน มีทัง้หมด 4 ประเภท (กรมหม่อนไหม, 

2557: 58) 

พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีได้จัดตัง้สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี

หลวง สงักดัส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมหม่อน

ไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป.: ออนไลน์) 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์ส าคญั 

พ.ศ. 2552 วนัท่ี 4 ธันวาคม 2552 ได้มีการสถาปนาสถาบนัหม่อนไหมแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพนัปีหลวง เป็นกรมหม่อนไหม ภายใต้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์มนั โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีก ากบัดแูลงานด้านหมอ่นไหม

ทัง้ระบบคือศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สายพันธุ์  เทคโนโลยีการ

ผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด การอนุรักษ์คุ้มครองไหมไทย 

ตลอดจนท าการตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทย  (เฉลิม

ศรีและศริิพร, 2553) 

พ.ศ. 2555 สืบเน่ืองจากพ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง กราบบงัคมทลูขอพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้อาคารหอ

รัษฎากรพิพฒัน์ เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์ผ้าฯ ซึง่การนี ้สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเป็นประธานท่ี

ปรึกษา ต่อมาในวันท่ี  9 พฤษภาคม พุทธศักราช พ.ศ. 2555  

พิพิธภณัฑ์ผ้าฯ  จงึเปิดด าเนินการอยา่งเป็นทางการ (พิพิธภณัฑ์ผ้าใน

สมเดจ็พระนางเจ้สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ, 2556: ออนไลน์) 

 
ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ ปลูกหม่อนเลีย้งไหมมีจ านวนทัง้สิน้ 117,196 ราย จ าแนก

ออกเป็นมีเกษตรกรประกอบอาชีพปลกูหม่อนเลีย้งไหมหตัถกรรมประมาณ 71,630 ครัวเรือนและ
ไหมอตุสาหกรรมประมาณ 2,552 ครัวเรือน โดยมีความหนาแน่นของจ านวนเกษตรกรอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือว่าร้อยละ 90 มีผู้ประกอบการทอผ้าไหมและผลิตภณัฑ์จากผ้าไหมประมาณ 
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41,764 รายซึ่งลดน้อยลงไปพอสมควร (เทคโนโลยีชาวบ้าน มติชนบท, 2558: ออนไลน์) ดงันัน้จึง
ต้องการหน่วยงานราชการอ่ืนทีเก่ียวข้องกับกิจกรรมหม่อนไหมไทย เช่น กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทัง้กระทรวงศึกษาธิการ ส่วนภาคเอกชนมีสมาคมไหมไทย เป็นศนูย์
รวมของเอกชนเพ่ือประสานงานร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทย อย่างไรก็ตามเพ่ือให้
ด าเนินการพฒันาไหมไทยตอ่ไปในอนาคต  

 
1.2 กระบวนการผลิตผ้าไหมไทย 

กระบวนการผลิตผ้าไหมไทยประกอบไปด้วย การปลกูหม่อน การเลีย้งไหม เม่ือเลีย้ง
ไหมจนได้รังแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการสาวเส้นไหม  การเตรียมเส้นไหม และการทอซึ่ง มีเทคนิคท่ี
โดดเดน่และแตกตา่งกนัไปตามพืน้ท่ี ดงันี ้

1.2.1 การปลกูหมอ่น  
ต้นหม่อน เป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งท่ีมีรูปร่างเป็นไม้ทรงพุ่ม ใบหม่อนเป็นแหล่ง

อาหารท่ีดีท่ีสดุของหนอนไหม คณุภาพของใบหม่อนและกระบวนการบริหารจดัการแปลงหม่อนมี
ความส าคญักบัคณุภาพและผลผลิตของเส้นไหมเป็นอยา่งมาก หมอ่น เป็นพืชทีสามารถปลกูขึน้ได้
ดีในดนิเกือบทกุชนิด แตจ่ าเป็นต้องค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ หลายด้าน โดยมีวิธีการเตรียมการดงันี ้

ตารางวิธีการปลกูและดแูลรักษาต้นหม่อน 

ตาราง 3 ตารางวิธีการปลกูและดแูลรักษาต้นหมอ่น 

ขัน้ตอนการปลกูต้นหม่อน วิธีการตามขัน้ตอน 

การเตรียมพืน้ ท่ีการปลูก

หมอ่น 

1. พืน้ท่ีปลกูหม่อนควรอยู่ใกล้แหล่งน า้ เพ่ือสะดวกในการให้น า้แปลง

หม่อนช่วงฤดแูล้ง และควรอยู่ใกล้กบัห้องเลีย้งไหม เพ่ือสะดวกในการ

เก็บใบหมอ่นมาเลีย้งไหม 

2. หลีกเ ล่ียงการปลูกหม่อนในพืน้ ท่ี ท่ี มีน า้ท่วมขัง  และพืน้ ท่ี มี

การเกษตรพืชอ่ืนท่ีมีการใช้สารเคมี ซึ่งอาจจะส่งผลเป็นพิษต่อหนอน

ไหมได้ 
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ขัน้ตอนการปลกูต้นหม่อน วิธีการตามขัน้ตอน 

3. ควรมีการตรวจสภาพความเหมาะสมของดินในพืน้ท่ีท่ีจะปลูก

หมอ่นก่อนท่ีจะท าการปลกู ทัง้นีเ้พ่ือการปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตของหม่อนได้อย่างถูกต้อง เช่น ระดบัความเป็นกรด

เป็นด่าง ควรอยู่ท่ี 6.5-7 รวมถึงการไถเตรียมดินควรท่ีจะลึกไม่น้อย

กว่า 50 เซนติเมตร และควรท าการไถอย่างน้อย 2 ครัง้ แล้วตามด้วย

การไถพรวน ก็จะได้แปลงท่ีมีความเหมาะสมตอ่การปลกูหมอ่น 

4. ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอ่การปลกูหม่อน คือ ช่วงฤดฝูน เพ่ือให้

โอกาสการรอดของต้นหม่อนสูง โดยทัว่ไปประมาณเดือนพฤษภาคม 

เป็นต้นไป  

การดูแลและบ ารุงแปลง

หมอ่นใหม ่

1. หลงัจากการท่ีได้ปลกูหม่อนลงในแปลงเรียบร้อย ในระยะแรกหาก

ไมมี่ฝนหรือฝนทิง้ชว่งก็จะต้องมีการให้น า้กบัแปลงหมอ่นเพ่ือให้หม่อน

สามารถท่ีจะเตบิโตได้  

2. เม่ือท าการปลูกหม่อนแล้ว ควรท าการส ารวจดูว่ามีต้นหม่อนตาย

หรือไม่ เพ่ือท าการปลูกซ่อม ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ให้เกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. ระยะเวลาท่ีดีและเหมาะสมตอ่การเก็บเก่ียวใบหม่อนเลีย้งไหม ควร

ให้ระยะเวลากับต้นหม่อนในการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์ก่อนท่ีจะเก็บ

ใบหมอ่นครัง้แรก โดยทัว่ไปควรมีอายไุมน้่อยกวา่ 8 เดือนหลงัจากการ

ปลกู เพ่ือให้ต้นหม่อนมีการเจริญเติบโตของรากท่ีสมบรูณ์ก่อน เพราะ

หากเก็บใบหม่อนโดยท่ีรากยงัไม่แข็งแรงพอก็จะส่งผลท าให้ต้นหม่อน

ไมส่มบรูณ์  
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ขัน้ตอนการปลกูต้นหม่อน วิธีการตามขัน้ตอน 

การดูแลและบ ารุงแปลง

หมอ่นเก่า 

 

1. การให้น า้กับต้นหม่อน ควรท่ีมีการจดัท าระบบการให้น า้แก่แปลง

หม่อน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากต้นหม่อนทัง้ด้าน

ปริมาณและคณุภาพ 

2. การให้ปุ๋ ยกับต้นหม่อน ควรท่ีจะมีการตรวจระดับความอุดม

สมบูรณ์ก่อนทัง้ปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยเคมี โดยเกษตรกรสามารถปรึกษา

หมอดนิท่ีประจ าอยูใ่นเขตพืน้ท่ี 

3. ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ ย โดยทั่วไปควรใส่ในช่วงต้นฝน โดยอย่าง

น้อยใส่ปุ๋ ยปีละ1-2 ครัง้ โดยเฉพาะหลงัการเก็บใบหม่อนทกุครัง้ควรท่ี

จะมีการใส่ปุ๋ ยให้กบัต้นหม่อน และข้อควรระวงัในการใส่ปุ๋ ยจะต้องท า

การคลุกปุ๋ ยให้ทั่วทัง้ถุงก่อนการใช้ เพ่ือให้ธาตุอาหารในถุงปุ๋ ยมีการ

กระจายตวักนัอยา่งทัว่ถึง 

การตดัแตง่ก่ิงหมอ่น การตดัแตง่ก่ิงหมอ่น ควรท่ีจะปฏิบตั ิคือ 

1. การตัดต ่า โดยทั่วไปจะตัดปีละครัง้ หรืออาจจะ  2 ปีต่อครัง้ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับสภาพของต้นหม่อนด้วย ตดัสูงจากพืน้ดินประมาณ 30-35 

เซนตเิมตร  

2. การตดักลาง หลงัจากท่ีตดัต ่า 2-2 1/2 เดือน เก็บใบหมอ่นเลีย้งไหม

แล้วให้ท าการตัดกลาง โดยตัดสูงจากพืน้ดินประมาณ 60-80 

เซนตเิมตร 
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1.2.2 การเลีย้งไหม 

ไหมหรือตวัไหมจดัเป็นแมลงประเภทผีเสือ้ ตวัหนอนไหมกินพืชได้หลายชนิดแต่
ชอบกินใบหม่อนมากท่ีสุด และเน่ืองจากหม่อนจัดเป็นพืชยืนต้นซึ่งเจริญเติบโตค่อนข้างช้า 
ชาวบ้านท่ีเลีย้งไหมจึงนิยมปลูกสวนหม่อนควบคู่ไปด้วย วงจรชีวิตของไหมประกอบด้วย ระยะท่ี
เป็นไข่ ระยะตวัหนอน ระยะดกัแด้ และระยะผีเสือ้ ตวัไหมมีคณุสมบตัิพิเศษคือ ช่วงระยะซึ่งเป็น
ดกัแด้ ตวัหนอนจะสร้างรังไหมหอ่หุ้มตวัเอง ซึง่รังไหมน่ีสามารถสาวออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึง่
มีความเหนียว เป็นมนัวาวสวยงาม เหมาะตอ่การน าไปทอเป็นผืนผ้า วงจรชีวิตของไหมหรือหนอน
ไหมใช้เวลาประมาณ 45-52 วนั หนอนไหมจะกินใบหม่อนหลังจากฟักออกจากไข่ประมาณวนัท่ี 
10 จากนัน้จะหยดุกินอาหารและลอกคราบ ระยะนีเ้รียกวา่ “ ไหมนอน ” ตอ่จากนัน้จะกินนอนและ
ลอกคราบประมาณ 4 ครัง้เรียกว่า “ ไหมต่ืน ” ล าตวัจะมีสีขาวเหลืองใสหดสัน้ และหยดุกินอาหาร 
ระยะนีเ้รียกว่า “ หนอนสกุ ” ชว่งนีผู้้ เลีย้งไหมต้องรีบแยกหนอนไหมสกุออกจากกองใบหม่อน และ
เตรียม “ จ่อ ” คืออปุกรณ์ท่ีจะให้ตวัไหมเกาะเพ่ือชกัใยห่อหุ้มตวัหนอนจะเร่ิมพน่ใยได้ประมาณ 6-
7 วนั ก็จะสามารถเก็บรังไหมออกจากจ่อได้ เส้นใยของหนอนเกิดจากการขบัของเหลวชนิดหนึ่ง มี
สารโปร่งแสงเป็นองค์ประกอบ ใยไหมท่ีเห็นแตล่ะเส้นจะประกอบด้วยเส้นใยเล็กๆ สองเส้นรวมกนั 
สามารถฉีกแยกออกจากกนัได้ ทัง้นีรั้งไหมแตล่ะรังจะให้สายไหมท่ีมีขนาดแตกตา่งกนั ชัน้นอกสดุ
ของรังจะมีความละเอียดพอสมควร ชัน้กลางจะเป็นเส้นหยาบและชัน้ในสุดจะเป็นเส้นไหมท่ี
ละเอียดท่ีสดุ ซึง่หนอนไหมแตล่ะตวัจะชกัใยยาวไมเ่ท่ากนั อาจสาวได้ยาวตัง้แต ่350-1,200 หนอน
ไหมจะเจาะรังออกมาเป็นผีเสือ้เม่ืออยู่ในรังครบ 10 วนั ซึ่งผู้ เลีย้งจะคดัไหมท่ีสมบูรณ์ไว้ท าพนัธุ์  
สว่นท่ีเหลือน าไปสาวไหมก่อนท่ีผีเสือ้จะเจาะรังออกมา ซึง่เส้นจะขาดและท าเส้นไหม 

เส้นไหมนัน้สามารถแบ่งได้หลายลกัษณะ เช่น แบ่งตามลกัษณะการผลิต แบ่ง
ตามลกัษณะการทอหรือการผลิต และแบง่ตามคณุภาพของเส้นไหม ตามตาราง 4 ดงันี ้
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ตาราง 4 ตารางแสดงการแบง่ประเภทของเส้นไหมตามลกัษณะตา่ง ๆ 

ลกัษณะ จ านวน

ประเภท 

รายละเอียดของประเภทตา่งๆ 

ลกัษณะการ

ผลิตเส้นใย 

3 ประเภท 1. ไหมพืน้เมืองหรือไหมพนัธุ์ไทย เป็นไหมท่ีชาวบ้านเลีย้งเพ่ือ
ใช้ทอผ้าไหมพืน้บ้าน รังไหมของไหมพนัธุ์ไทยสีออกเหลือง
ตุน่ มีขนาดเล็ก หวั ท้ายแหลม คล้ายกระสวยให้ผลผลิตต ่า 
เส้นไหมมีขนาดโต แตก็่ความแข็งแรงเหนียวแนน่ 

2. ไหมลูกผสม เป็นพนัธุ์ไหมท่ีเกิดจากการผสมระหว่างพนัธุ์
ไทยกับไหมพันธุ์ต่างประเทศ รังไหมพันธุ์นีมี้สีเหลืองสด 
ขนาดใหญ่ ให้ผลผลิตสูงกว่าไหมพันธุ์ไทย และเส้นใยมี
ขนาดเล็กกวา่ไหมพืน้เมือง 

3. ไหมโรงงาน หรือไหมพันธุ์ต่างประเทศลูกผสม เป็นพันธุ์
ไหมจากการผสมระหวา่งพนัธุ์ญ่ีปุ่ นและพนัธุ์จีน รังไหมมีสี
ขาว ขนาดใหญ่ ลักษณะกลมรีคล้ายรูปไข่เปลือกรังหนา 
ให้ผลผลิตสูง เส้นใยละเอียดเหนียวแน่น นิยมเลีย้งเพ่ือ
สง่ไปจ าหนา่ยยงัโรงงานสาวไหม 

ลกัษณะการ

ทอ หรือการ

ผลิตผืนผ้า 

2 ประเภท 1. ไหมเส้นพุ่ง (Weft) หมายถึง เส้นด้ายท่ีใช้ส าหรับพุ่งไปมา 

สลับกับเส้นยืน เพ่ือให้ขัดกันเป็นผืนผ้า ด้ายเส้นพุ่งนีม้ักพัน

หรือม้วนอยูใ่นหลอด บรรจใุนกระสวย เพ่ือความสะดวกในการ

สอด หรือพุ่งด้าย ด้ายเส้นพุ่งจะพุ่งไปมา ในแนวขนานกบัหน้า

ผ้า นัน่คือ สลบัซ้ายขวาของผู้ทอ โดยอาจพุ่งด้วยมือ (ในกรณี

ของก่ีกระทบ หรือก่ีพืน้บ้าน) หรือพุ่งด้วยการกระตกุเชือก (ใน

กรณีของก่ีกระตกุ) หรือด้วยการสอดตามปกติ โดยไม่ต้องออก

แรงพุ่ง (ในกรณีท่ีใช้ก่ีเอว) ก็ได้ ด้ายเส้นพุ่งมีความส าคญัใน

การทอผ้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทอผ้ามัดหม่ี ผ้าจก 

และลวดลายอ่ืนๆ เน่ืองจากเส้นพุ่งจะเป็นตวัก าหนดลกัษณะ
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ลกัษณะ จ านวน

ประเภท 

รายละเอียดของประเภทตา่งๆ 

ลวดลาย ความสวยงาม ความแน่น และความประณีตของ

เนือ้ผ้า หากการจดัเส้นพุ่งไมถ่กูต้อง ลวดลายของผ้าอาจจะไม่

ปรากฏเลยก็ได้ 

ในการทอผ้าบางลวดลาย อาจใช้ด้ายเส้นพุ่งมากกว่า 1 เส้น 

อาจใช้มากหลายเส้น ตามจ านวนสีท่ีต้องการ หรืออาจควบ

สองหรือสามเส้น ฟ่ันเป็นเส้นเดียว เพ่ือให้เกิดลวดลายสวยงาม 

ช่างทอท่ีมีฝีมือจะสามารถเลือกสีสนัและลักษณะของเส้นพุ่ง

ให้เหมาะสมกบัชนิดของผ้า 

2. ไหมเส้นยืน (Warp) หมายถึงเส้นด้ายชุดหนึ่ง ท่ีเรียงอยู่ใน

แนวตัง้ โดยจะมีเส้นพุ่งคอยขัดสลับให้กลายเป็นผืนผ้า โดย

ช่างทอจะต้องเตรียมเส้นด้ายยืนเอาไว้ก่อนเสมอ โดยอาจมี

ความยาวหลายสิบเมตร การเตรียมด้ายยืนเป็นเร่ืองท่ียุ่งยาก 

และใช้เวลามาก เม่ือเตรียมแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนเส้นด้าย

ยืนได้จนกวา่จะทอไปตลอดผืน เส้นยืนโดยทัว่ไปจะมีขนาดเล็ก

กว่าเส้นพุ่ง มกัจะใช้ด้ายท่ีมีคณุภาพสูง มีความทนทาน และ

เรียบ ไมข่รุขระการทอผ้าโดยทัว่ไปจะใช้เส้นยืนสีเดียว หากเส้น

ยืนสีเข้มก็จะท าให้เนือ้ผ้ามีสีเข้ม หากเส้นยืนมีสีอ่อนก็จะท าให้

ผ้ามีสีออ่น แตก่ารทอผ้าบางชนิดเส้นยืนจะมีหลายสีตามความ

ต้องการของชา่งทอ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ลกัษณะของ

คณุภาพ หรือ

ขนาดของ

เส้นไหมพุง่ 

3 ประเภท 1. ไหมชัน้หนึ่ง หรือไหมน้อย เป็นเส้นใยท่ีได้จากส่วนในสุด
ของรังไหม มีลักษณะละเอียดอ่อน เส้นเล็ก นิยมใช้เป็น
เส้นยืนในการทอผ้า 

2. ไหมชัน้สอง เป็นเส้นไหมท่ีได้จากการสาวควบกนัทัง้ปยุ
และเส้นใยทัง้หม้อในคราวเดียวกนั  ลกัษณะเส้นไหมท่ี
สาวได้หยาบและเส้นใหญ่กว่าไหมชัน้หนึง่ใช้ส าหรับเป็น
เส้นไหมพุง่ได้เพียงอยา่งเดียว 

3. ไหมชัน้สาม หรือไหมชัน้นอก หรือไหมใหญ่ หรือไหมหวั
เป็นเส้นไหมท่ีได้จากการสาวเส้นใยชัน้นอก ลกัษณะเส้น
ไหมท่ีสาวได้จะเป็นเส้นหยาบและเส้นใหญ่กวา่ไหมสอง  

 

1.2.3 การสาวไหม การสาวไหมนัน้เร่ิมจากการน าไหมสดไปอบให้แห้ง จากนัน้น า
ไหมท่ีอบแห้งไปต้มในน า้ท่ีสะอาดท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกลาง รังไหมจะเร่ิมพองตวัออก ใช้ปลายไม้
เก่ียวเส้นใยออกมารวมกันหลาย ๆ เส้น การสาวต้องเร่ิมต้นจากขุยรอบนอกและเส้นใยภายใน
รวมกนั เรียกว่า ไหมสาว หรือ ไหมเปลือก เม่ือสาวถึงเส้นใยภายในแล้ว เอารังไหมท่ีมีเส้นภายใน
แยกไปสาวตา่งหากเรียกว่า เส้นไหมน้อย หรือ ไหมหนึ่ง ผู้สาวไหมต้องมีความช านาญและทกัษะ
จงึจะได้เส้นไหมท่ีมีคณุภาพดี  

เม่ือเติมรังไหมลงไปอีก รังไหมใหม่สามารถรวมเส้นกบัรังไหมเก่าได้ โดยไม่ท าให้
เส้นไหมขาด การตีเกลียวไหมจะช่วยท าให้ผ้าท่ีจะทอมีความหนา หลงัจากเอาไหมสองไหมสาม
ออก คนสาวจะใช้ไม้คีบลกัษณะคล้ายไม้พาย มีร่องกลางส าหรับคีบ เกล่ียรังไหมกดให้เส้นไหมตี
เกลียวแนน่ซึง่ต้องระมดัระวงัอาศยัความช านาญ และมีเทคนิคในการท าให้รังท่ีต้มเกาะกนัเป็นเส้น
ตามขนาดท่ีต้องการ ท าให้เส้นไหมพนัหรือไขว้กนัหลายๆ รอบ แล้วพกัไว้ในกระบงุ  

จากนัน้จะน ามากรอเข้า กง แล้วน าไปหมุนเข้า อกั เพ่ือตรวจหาปุ่ มปม หรือตดั
แตง่เส้นไหมท่ีไมเ่ทา่กนัออก จงึเอาเข้าเคร่ืองป่ันเพ่ือให้เส้นไหมแนน่ขึน้ ก่อนท่ีจะหมนุเข้ากงอีกครัง้ 
เพ่ือรวมเป็นไจ ซึง่หนึง่ไจจะต้องหมนุกง 80 รอบ เรียกวา่ ไหมดบิ เส้นไหมดบิท่ีได้จะต้องท าการชบุ
ให้อ่อนตวั โดยน าไปชบุน า้สบู่อ่อน ๆ ประมาณ 15-20 นาที แล้วน าไปสลดัและผึ่งลมให้แห้ง โดย
หมัน่กระตกุให้เส้นไหมแยกตวัเพ่ือน าไปเข้าระวิงได้  
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แล้วจึงกรอเส้นไหมเข้าหลอด โยการดงึปลายไหมแตล่ะหลอดเข้าไปรวมกนั ม้วน
เข้าหลอดควบตามขนาดท่ีต้องการ จากนัน้ก็น าไปตีเกลียวประมาณ 330 รอบ ต่อความยาว 1 
เมตร จากนัน้ก็น าไหมไปนึ่งหรือลวก เพ่ือปอ้งกนัมิให้เกลียวเส้นไหมหมนุกลบั หลงัจากนัน้ก็จะชบุ
น า้เย็นแล้วกรอเข้าระวิง เรียกวา่ ท าเข็ด ซึง่จะท าให้เกลียวอยูต่วั 

1.2.4 การฟอกย้อม เส้นไหมนัน้ประกอบด้วยโปรตีน 2 ส่วนคือส่วนท่ีเป็นเส้นใย
เรียกว่า ไฟโบรอิน มีอยู่ประมาณ 62.5 – 67.0% และกาวไหมเรียกว่า เซริซิน มีประมาณ 23 – 
27.5% นอกนัน้เป็น ไขมนั น า้มนั แร่ธาตตุา่งๆ และน า้ เป็นต้น (กรมหม่อนไหม, 2556: ออนไลน์) 
ในการฟอกย้อมสีไหม สิ่งแรกจะต้องฟอกกาวของเส้นไหมเพ่ือขจดักาวและสิ่งสกปรกต่างๆ ออก
ก่อนแตต้่องค านึงถึงพนัธุ์ไหม เน่ืองจากเส้นไหมต่างกันจะมีเปอร์เซ็นต์ของกาวท่ีไม่เท่ากัน ดงันัน้
ระยะเวลาในการต้มฟอกกาวจะแตกตา่งกนัไปด้วย นอกจากนีข้นาดเข็ดหรือไจของเส้นไหมท่ีน ามา
ฟอกย้อมควรจะมีขนาดพอเหมาะคือโดยประมาณ 100 กรัม/เข็ด หากขนาดใหญ่จนเกินไปจะท า
ให้การฟอกกาวออกจากเส้นไหมไม่สม ่าเสมอ โดยเฉพาะเส้นไหมท่ีอยู่ด้านในของเข็ดก็จะมี
เปอร์เซ็นต์กาวติดอยู่มากกว่าด้านนอก การกระตกุเส้นไหมเพ่ือให้เรียงเส้นก็ท าได้ยาก เส้นไหมจะ
พนักนัเม่ือย้อมสีจะท าให้เส้นไหมทัง้เส้นเข็ดติดสีไม่สม ่าเสมอกนั ส่งผลให้ผ้าไหมไม่ได้มาตรฐาน 
การย้อมสีไหมนัน้จะต้องน าไหมดิบมาฟอกเพ่ือไม่ให้มีไขมนัเกาะ โดยจะใช้ด่างจากขีเ้ถ้าไปฟอก
ไหม เรียกวา่ การดองไหม จะท าให้เส้นไหมขาวนวลขึน้ แล้วจงึน าไปย้อม ในสมยัก่อนนิยมใช้สีจาก
ธรรมชาต ิเชน่ในตาราง 5 ด้านลา่งนี ้

ตาราง 5 ตารางตวัอยา่งสีย้อมเส้นไหมท่ีได้จากธรรมชาติ 

สีท่ีต้องการ ผลผลิตจากธรรมชาตท่ีิให้สีท่ีต้องการ 

สีแดง คร่ัง ผลและใบค าแสด รากยอป่า มะไฟป่า รากของต้นเข็ม 

สีเหลือง แก่นของต้นเข 

สีจ าปาหรือสีส้ม ดอกค าแสดหรือดอกกรรณิการ์ 

สีน า้เงิน ต้นคราม  

 

 



  25 

ตาราง 5 (ตอ่) 

สีท่ีต้องการ ผลผลิตจากธรรมชาตท่ีิให้สีท่ีต้องการ 

สีเขียว เปลือกไม้มะหดู 

สีเขียวมะกอก แก่นไม้ขนนุ เปลือกนนทรี เปลือกต้นตะแบก 

สีไพล ใบสปัปะรดออ่นกบัน า้มะนาว 

สีน า้ตาล ต้นหมาก 

สีมว่ง ต้นหว้า 

สีด า มะเกลือ รากต้นชะพล ูสมอ 

 
การย้อมด้วยสีธรรมชาติมีข้อดี คือ สีไม่ฉดูฉาด สีอ่อนเย็นตากว่าสีสงัเคราะห์ จึง

ท าให้สีของผ้างดงามสมัพนัธ์กบัรูปแบบของผ้าพืน้เมือง สีธรรมชาตจิะตดิสีได้ดีในเส้นไหมและฝา้ย 
วิธีย้อมคือ การน าคัน้เอาน า้จากพืชท่ีให้สีนัน้ๆ ต้มให้เดือด จากนัน้น าไหมชุบน า้ให้เปียกบิดพอ
หมาด กระตกุให้เส้นไหมเรียงเส้นจงึแชใ่นน า้ย้อมสี น าไปผึง่ให้แห้ง จะได้ไหมสีตามต้องการ 

ปัจจุบันการย้อมด้วยสีธรรมชาติเร่ิมหายไป เน่ืองจากมีสีวิทยาศาสตร์เข้ามา
แทนท่ี ซึ่งหาซือ้ได้ง่ายตามร้านขายเส้นไหมหรือผ้าไหม เม่ือละลายน า้จะแตกตวั ย้อมง่าย สีสดใส 
ราคาคอ่นข้างถกู ทนตอ่การซกั 

1.2.5 การทอ  ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของไทยมีการสืบทอดต่อเน่ืองกันมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน และมีความหลากหลายทางวิถี วฒันธรรม ความเช่ือตามท้องถ่ิน ซึง่กรรมวิธีท า
ให้เกิดลวดลายในผ้าไหมไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ลวดลายจากกรรมวิธีการทอ เช่น จก ยก 
ขิด ขดั ลวดลายจากกรรมวิธีการเตรียมลวดลายเส้นด้ายก่อนทอ เชน่ การมดัหม่ี และลวดลายจาก
กรรมวิธีการท าลวดลายหลงัจากเป็นผืนผ้า เช่น การย้อม การมดัย้อม อย่างไรก็ตาม กรมหม่อน
ไหมได้จ าแนกผ้าไหมไทยตามกรรมวิธีการทอผ้าไหมไทยออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่ การทอขดั การ
มดัหม่ี การจก การขิด การยก และการควบเส้น (กรมหมอ่นไหม, ม.ป.ป, น. 3) ดงันี ้
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1.2.5.1 การทอขดั เป็นวิธีการทอผ้าพืน้ฐานของผ้าทกุชนิด คือมีเส้นพุ่ง  และเส้น
ยืนซึง่อาจเป็นสีเดียวกนัหรือตา่งสีกนั ท าให้เกิดลวดลายในเนือ้ผ้าตา่งกนั เชน่ การทอเส้นยืนสลบัสี
ก็จะเกิดผ้าลายริว้ทางยาว หรือถ้าทอเส้นพุ่งสลบัสีก็จะได้ผ้าลายขวาง การทอเส้นยืนและเส้นพุ่ง
สลบัสีก็จะได้ลายตาราง เป็นต้น  

ผ้าไหมท่ีใช้เทคนิคการทอขดั เรียงตามความหนาของเนือ้ผ้า เชน่ ผ้าไหมหนึ่ง
เส้น หมายถึง ผ้าไหมท่ีทอขดัด้วยเส้นยืนและเส้นพุ่งเพียงเส้นเดียว ไม่ได้มีการควบเส้นใยเพิ่มเข้า
ไปผ้าไหมสองเส้น หมายถึง ผ้าไหมท่ีทอขดัด้วยเส้นยืนเส้นเดียว ส่วนเส้นพุ่งจะมีการควบเส้นไหม
เพิ่มเป็นสองเส้น เนือ้ผ้าจะมีความหนามากกว่าผ้าไหมหนึ่งเส้นผ้าไหมส่ีเส้น หมายถึง ผ้าไหมท่ีทอ
ขดัด้วยเส้นยืนเส้นเดียว ส่วนเส้นพุ่งจะมีการควบเส้นไหมเพิ่มเป็นส่ีเส้น จะได้ผ้าเนือ้หนา การทอ
ผ้าไหมท่ีมีความหนามากกวา่ส่ีเส้นขึน้ไป อาจท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เส้นยืนเพียงเส้นเดียว หรือ
อาจใช้เส้นพุ่งมากกว่าส่ีเส้นก็ได้ขึน้กับวัตถุประสงค์และประโยชน์ใช้สอยผ้าทอลายขัดท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ในกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ เช่น ซิ่นก่านซิ่นทิว ซิ่นลายแตงโม ผ้าขาวม้า ผ้าสะมอ ผ้าตา
สมกุ (ผ้าลายเกล็ดเตา่) ผ้าลายเมล็ดงา 

1.2.5.2 จก การจกหมายถึง การควัก ขุด คุ้ ย ลักษณะการทอผ้าจกจึงเป็น
ลกัษณะของการทอท่ีผู้ทอต้องใช้วิธีล้วงดงึเส้นด้ายพุ่งพิเศษขึน้ลงเพ่ือสร้างลวดลายจกเป็นเทคนิค
การท าลวดลายบนผืนผ้าคล้ายการปักด้วยวิธีการเพิ่มด้ายพุ่งพิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกัน
ตลอดหน้ากว้างของผ้า โดยใช้ไม้ขนเม่น หรือนิว้มือจกเส้นด้ายเส้นยืนยกขึน้ แล้วสอดใส่ ด้ายพุ่ง
พิเศษเข้าไปเป็นช่วงๆ สลับสีตามต้องการคล้ายกับการปักไปในขณะทอ ซึ่งสามารถออกแบบ
ลวดลายและสีสนัของผ้าได้ซบัซ้อนและหลากสีสนั การท าลวดลายในผ้าจกจะแตกตา่งกนัออกไป
ตามประโยชน์ใช้สอยโดยการทอจกในประเทศไทยสว่นใหญ่นิยมทอเป็นตีนซิ่น เพ่ือน าไปประกอบ
กับตวัซิ่นจึงเรียกผ้าท่ีทอด้วยเทคนิคจกว่า ผ้าซิ่นตีนจก หรือผ้าเชิงจก ซึ่งจะมีลวดลายท่ีแตกตา่ง
จากลวดลายผ้าจกท่ีทอเพ่ือใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น หากทอเพ่ือกิจกรรมทางศาสนา เช่น ผ้าคลุม
ศีรษะนาค ผ้าหอ่คมัภีร์ธงในงานบญุตา่งๆ จะเป็นลวดลายเก่ียวกบัศาสนาหรือสตัว์ในหิมพานต์ผ้า
จกในแต่ละท้องถ่ินมีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกันไปทัง้ลวดลาย สีสนัและการใช้สอย นอกจากจะทอ
จกเพ่ือตกแตง่ผ้าซิ่นแล้ว ยงันิยมทอเป็นหมอน ผ้าหม่ และสไบ 

1.2.5.3 ขิด การขิดเป็นภาษาพืน้บ้านของภาคอีสาน หมายถึง สะกิดหรืองดัช้อน
ขึน้ ดงันัน้การทอผ้าขิดจึงหมายถึงกรรมวิธีการทอท่ีผู้ทอใช้ไม้ เรียกว่า ไม้เก็บขิด สะกิดหรือช้อน
เส้นยืนยกขึน้เป็นชว่งระยะตามลวดลายตลอดหน้าผ้า แล้วพุง่กระสวยสอดเส้นพุง่พิเศษและเส้นพุ่ง
เข้าไปตลอดแนว ท าให้เกิดเป็นลวดลายยกตวันนูบนผืนผ้า ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นลวดลายซ า้ๆ ตลอด
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แนวผ้า โดยสีของลวดลายท่ีเกิดขึน้เป็นสีของด้ายพุง่พิเศษลกัษณะของผ้าทอลายขิด สามารถดไูด้
จากลายซ า้ของเส้นพุง่ท่ีเป็นแนวสีเดียวกนัตลอด อาจจะเหมือนกนัทัง้ผืนหรือไมก็่ได้ แตต้่องมีลาย
ซ า้ท่ีมีจดุจบแตล่ะชว่งของลายอย่างชดัเจนผ้าขิดมีการทอในหลายพืน้ท่ี ลวดลาย สีสนั และการใช้
งานแตกตา่งกนัไปตามกลุ่มวฒันธรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น กลุ่มชาวภูไทไทลาว และ
ไทกยูหรือส่วยเขมร ในภาคเหนือ เช่น กลุ่มไทยวนและไทลือ้ในภาคกลาง เช่น กลุ่มไทคร่ังหรือลาว
คร่ัง และในภาคใต้ท่ีบ้านนาหม่ืนศรีจงัหวดัตรัง ในชาวอีสานโดยทัว่ไป นิยมทอผ้าขิดด้วยฝา้ยเพ่ือ
ใช้ท าหมอน 

ลวดลายของผ้าขิดส่วนใหญ่จะเป็นลายจากธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และความ
เช่ือ เชน่ ลายหอปราสาทหรือธรรมาสน์ ลายพญานาค ลายช้าง ลายม้า ลายดอกแก้ว เป็นต้น ลวด
ลายขิดจะอยู่บริเวณส่วนกลางของตวัหมอน ส่วนหน้าหมอนนัน้ นิยมเย็บปิดด้วยผ้าฝา้ยสีแดงใน
จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มีการทอทัง้หมอนขิด ขิดหัวซิ่นขิดตีนซิ่น สไบลายขิด และ
ผ้าขาวม้าไหมเชิงขิด โดยสว่นใหญ่นิยมใช้เส้นไหมทอมากกวา่ฝา้ย 

1.2.5.4 ยก การทอผ้ายกคือ การเพิ่มลวดลายในเนือ้ผ้าให้พิเศษขึน้ โดยใช้เทคนิค
วิธีเก็บตะกอลอย เชน่เดียวกบัขิด โดยยกตะกอเพ่ือแยกเส้นด้ายยืนครัง้ละก่ีเส้นก็ได้ตามลวดลายท่ี
วางไว้แล้ว ให้เส้นด้ายพุ่งผ่านไปเฉพาะเส้นเม่ือทอพุ่งกระสวยไปมาควบคู่ไปกับการยกตะกอจะ
เกิดเป็นลวดลายนูนขึน้จากผืนผ้า เน่ืองจากการยกเป็นการเพิ่มลวดลายเข้าไปพิเศษจึงสามารถ
เลาะดงึเส้นไหมท่ีเป็นลวดลายออกได้โดยไมเ่สียเนือ้ผ้า ถ้าทอยกด้วยไหมจะเรียก ยกไหม ถ้าทอยก
ด้วยเส้นทองจะเรียก ยกทอง ถ้าทอยกด้วยเส้นเงินจะเรียก ยกเงิน ในประเทศไทยมีแหล่งท่ีทอผ้า
ยกหลายภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ท่ีจงัหวดัล าพูน เชียงใหม่ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัด
ร้อยเอ็ด สริุนทร์ภาคใต้ท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา เป็นต้น 

1.2.5.5 การควบเส้น การทอแบบควบเส้นเป็นวิธีสร้างลวดลายและสีเหล่ือมกนั
ของเส้นใยในผืนผ้า โดยใช้เส้นไหมหรือเส้นใยฝ้ายสองสีท่ีมีน า้หนกัสีอ่อนแก่แตกต่างกันมาป่ันตี
เกลียวรวมเป็นเส้นเดียวกัน โดยสี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในการควบ คือ สีเหลือง น ามาควบกบัสีต่างๆ 
และน ามาใช้เป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืนในการทอโดยผ้าท่ีทอจะเป็นผ้าพืน้สีเหลือบเรียกว่า 
ผ้าหางกระรอก หรือในภาษาอีสานเรียก ผ้ามบัไม หรือ ผ้ากะเนียวในภาษาเขมร มีการทอมาก ใน
จังหวัดท่ีมีกลุ่มชนเชือ้สายเขมร เช่น สุรินทร์ บุรีรัมย์  การทอผ้าควบเส้นใช้วิธีการทอท าให้เกิด
ลวดลายได้ 3 แบบ ได้แก ่
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1. ลวดลายหางกระรอกท่ีพุ่งไปด้านขวา เป็นการทอด้วยเส้นใยท่ีตีเกลียว
ด้านขวา 

2. ลวดลายหางกระรอกท่ีพุ่งไปด้านซ้าย เป็นการทอด้วยเส้นใยท่ีตีเกลียว
ด้านซ้าย 

3. ลวดลายหางกระรอกท่ีมีสายพุ่งเป็นหยกัแหลม เป็นการใช้กระสวย 2 อนั 
พุง่ทอย้อนสลบัซ้าย-ขวา 

เทคนิคการควบเส้นในแต่ละท้องถ่ินมีการเรียกช่ือแตกต่างกันไปตามภาคของ
กลุม่วฒันธรรม ได้แก่ กลุม่ภไูท และไทลาว เรียกเทคนิคนีว้่า เข็น กลุม่ไทกยูเชือ้สายเขมร และชาว
ส่วย เรียกเป็นภาษาเขมรว่า กะเนียว กลุ่มไทยวนเรียก ป่ันไกกลุ่มไทพวนเรียกมะลงัไมหรือมบัไม 
กลุ่มไทภาคกลาง ภาคใต้และอีสานทัว่ไปเรียกว่า หางกระรอก โดยผ้าท่ีนิยมทอจากเทคนิคการ
ควบเส้น ได้แก่ ผ้าโสร่งตาตาราง ผ้าขาวม้า ผ้าโจงกระเบน ผ้าซิ่นอนัลนูเซียม ซิ่นซิ่ว ซิ่นไก 

1.2.5.6 มัดหม่ี เป็นศิลปะการสร้างลวดลายท่ีเกิดจากการมัดเส้นด้ายหรือเส้น
ไหมผกูให้เป็นลวดลายเป็นเปลาะๆ แล้วน าไปย้อมสี ลวดลายท่ีเกิดขึน้นัน้เกิดจากการซึมของสีไป
ตามส่วนของเส้นไหมหรือเส้นด้ายท่ีไม่ถูกมัดขณะย้อม เม่ือย้อมสีแล้วแกะเชือกออกจะเกิดเป็น
ลวดลายตามช่องของการมัดเส้นเชือกดงันัน้หากต้องการมดัหม่ีหลายสีก็ต้องท าการมดัย้อมสีหรือ
เรียก โอบหม่ี โดยมัดเส้นเชือกบริเวณส่วนท่ีย้อมแล้วเพ่ือรักษาสีท่ีย้อมครัง้แรกในบริเวณท่ีไม่
ต้องการย้อมทบัสีใหม ่แล้วน ามาย้อมสีทบัหลายครัง้เพ่ือให้ได้ลวดลายสีสนัตามต้องการ  

ลกัษณะเฉพาะของผ้ามดัหม่ีอยูท่ี่รอยซมึของสีท่ีวิ่งตามบริเวณท่ีถกูมดั ท่ีแม้จะใช้
ความแม่นย าในการทอมากเพียงไรก็จะเกิดลักษณะความเหล่ือมล า้ของสีบนเส้นไหมให้เห็น
แตกตา่งกนัไป ดงันัน้การมดัหม่ีจงึนบัเป็นศลิปะบนผืนผ้าซึง่ยากท่ีจะลอกเลียนให้เหมือนเดมิได้ใน
แตล่ะผืนผ้า ลวดลายมดัหม่ีท่ีสืบทอดกนัมาแตโ่บราณ เป็นลวดลายท่ีมาจากธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเช่ือ เชน่ ลายดอกแก้ว ลายต้นสน ลายนาค ลายใบไผ ่ลายโคม
ห้า ลายขนัหมากเบ็ง (ลายบายศรี) เป็นต้น การทอผ้าโดยใช้เทคนิคการทอแบบมดัหม่ีเพ่ือให้เกิด
ลวดลายบนผืนผ้านัน้มีอยูเ่กือบทกุจงัหวดัในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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เทคนิคการทอผ้าแบบมดัหม่ีแบง่ได้ 3 ประเภท คือ 
1.2.5.2.1 มัดหม่ีเส้นพุ่ง เป็นมัดหม่ีท่ีมัดย้อมลวดลายเฉพาะเส้นพุ่งเท่านัน้ 

เป็นรูปแบบท่ีนิยมทอกันมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
กลางบางจังหวัดในกลุ่มเชือ้สายลาวคร่ัง ลักษณะโครงลวดลายของผ้ามัดหม่ีจ าแนกออกเป็น
ลกัษณะใหญ่ ดงันี ้ 

ก. หม่ีรวดหรือหม่ีโลด หรือบางท้องถ่ินในภาคอีสานเรียก หม่ีหว่าน 
หมายถึงการมัดและทอลวดลายมัดหม่ีต่อเน่ืองตลอดผืนผ้า ลักษณะลวดลายหากเป็นลายท่ีมี
ขนาดคอ่นข้างใหญ่ ก็จะวางในลกัษณะเป็นลายเด่ียวห่างกนัอย่างเป็นระเบียบ หากเป็นลายขนาด
เล็กลงมาก็จะนิยมวางเป็นกลุม่หรือลวดลายเล็กๆ ลายเดียววางซ า้ๆ กนัเป็นลายตอ่เน่ืองเตม็ผืนผ้า 

ข. หม่ีร่าย ลกัษณะลวดลายเป็นแนวเฉียงทแยงไปทางเดียวกนับนผืนผ้า  
มีกรรมวิธีการทอโดยการเตรียมลวดลายและกรอเส้นพุ่งท่ีซบัซ้อนกว่า ท าให้ผ้าชนิดนีมี้ต้นทนุและ
ค่าแรงการผลิตท่ีสูงกว่าหม่ีรวด ในการกรอด้ายมดัหม่ีเข้าหลอดเพ่ือใช้ทอจะต้องกรอจากหม่ีล า
แรกถึงหม่ีล าสุดท้ายเป็นหลอดท่ีหนึ่ง ส่วนหลอดท่ีสองจะกรอจากหม่ีล าสุดท้ายมาถึงหม่ีล าแรก 
กรอสลบักนัไปจนครบรอบ เม่ือน ามาทอก็จะต้องทอหลอดค่ี หรือหลอดคูอ่ย่างเดียวจนหมด แล้ว
จงึทอหลอดท่ีเหลือตามล าดบั จงึจะได้ลวดลายมดัหม่ีเป็นลายทแยงไปทางเดียวกนั 

ค. หม่ีคัน่หรือหม่ีข้อ เป็นการทอมดัหม่ีสลบักบัริว้พืน้ ลกัษณะลวดลายจะ
เป็นแถบหรือมีเส้นแบ่งลวดลาย คัน่ด้วยริว้ ซึ่งอาจเป็นสีพืน้หรืออาจแทรกเส้นใยท่ีควบแบบหาง
กระรอกเข้าไปด้วย โดยระหวา่งเส้นคัน่จะมีลวดลายมดัหม่ีเล็กๆ เชน่ ลายนาค ลายดอกแก้ว ดงันัน้
กระสวยเส้นพุ่งท่ีใช้ทอหม่ีคัน่จึงมีจ านวนมากกว่าการทอผ้ามดัหม่ีแบบหม่ีรวดและหม่ีร่าย โดยจะ
ใช้กระสวยเส้นพุง่ประมาณ 3-4 กระสวย ประกอบด้วยมดัหม่ี 1 กระสวย เส้นใยสีพืน้ 1-2 กระสวย 
และเส้นควบแบบหางกระรอก 1 กระสวย เป็นต้น ขัน้ตอนในการทอหม่ีคัน่จึงต้องใช้ทกัษะความ
ช านาญในการสลบักระสวยให้ถกูต้อง  

ง. หม่ีตา เป็นผ้ามดัหม่ีของกลุ่มลาวคร่ัง ท่ีมีโครงสร้างลวดลายแบบหม่ี
คัน่ แตก่ารทอคัน่จะใช้เทคนิคขิดทอสลบักบัมดัหม่ี โดยถ้าสลบัด้วยลายขิดขนาดใหญ่จะเรียก หม่ี
ตาใหญ่ หากทอสลบัด้วยขิดขนาดเล็กหรือเป็นริว้คัน่ธรรมดาจะเรียก หม่ีตาน้อย หรือ หม่ีน้อย 

ทัง้นีผ้้ามัดหม่ีส่วนใหญ่จะมีลายท่ีเชิงต่างจากลายบนตัวซิ่น ผู้ ทอมักท า
ลวดลายส่วนของเชิงซิ่นให้ต่างไป เพ่ือให้เป็นส่วนของตีนซิ่น และท าให้ผ้าผืนนัน้งดงามขึน้ด้วย 
ส่วนใหญ่จะเป็นลายลกัษณะคล้ายเกลียวคล่ืนฟันเล่ือย หรือฟันปลาในรูปแบบต่างๆ โดยมกัจะ
เป็นลายดดัแปลงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลายหลกับนตวัซิ่น 
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1.2.5.2.2 มดัหม่ีเส้นยืน เป็นมดัหม่ีท่ีมดัย้อมลวดลายเฉพาะเส้นยืนเท่านัน้
มดัหม่ีเส้นยืนการทอมดัหม่ีเส้นยืน นิยมทอในกลุ่มชาวไทยภูเขา เช่น ชาวลวัะและชาวกะเหร่ียง 
นิยมทอด้วยฟืมหน้าแคบด้วยก่ีทอผ้าแบบก่ีเอว แล้วเย็บต่อผ้าเพ่ือเพิ่มหน้ากว้างให้พอกับการใช้
งาน นอกจากนีย้ังพบในการมัดหม่ีของชาวไทยวน บริเวณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ลกัษณะของ
มดัหม่ีเป็นมดัหม่ีเล็กๆ ในเส้นยืนปรากฏขวางอยูใ่นตวัซิ่น 

1.2.5.2.3 มดัหม่ีซ้อนหรือมดัหม่ีสองทาง เป็นผ้ามดัหม่ีท่ีมดัย้อมลวดลาย ทัง้
เส้นพุง่และเส้นยืน การทอผ้ามดัหม่ีประเภทมดัหม่ีซ้อนหรือมดัหม่ีสองทาง คือการมดัย้อมลวดลาย
ทัง้เส้นพุง่และเส้นยืน ในประเทศไทยมีการทอผ้ามดัหม่ีประเภทนีใ้นกลุม่วฒันธรรมไทกยู หรือ สว่ย 
เขมร ในจงัหวดัสริุนทร์ศรีสะเกษ บรีุรัมย์ผ้ามดัหม่ีซ้อนหรือมดัหม่ีสองทาง ท่ีนิยมทอและเป็นท่ีรู้จกั 
เช่น ผ้าอมัปรม ซึ่งมีการทอกันมากในจงัหวดัสุรินทร์ เป็นผ้าลายตารางท่ีใช้สีโทนแดงเป็นสีหลัก
แทรกสลบักบัลายมดัหม่ีกากบาทสีขาวขนาดเล็กละเอียด ซึ่งต้องใช้ความช านาญและฝีมือในการ
ทออย่างมากนอกจากนีย้ังมีลายผ้าแนวประยุกต์ท่ีมีความร่วมสมัย โดยประยุกต์จากลวดลาย
ดัง้เดมิ เป็นผ้ามดัหม่ีซ้อน ท่ีมีลายเส้นและสีสนัแปลกใหมร่่วมสมยั 

ในประเทศไทยมีการทอผ้ามดัหม่ีทัง้ 3 ประเภทแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ
ทอมดัหม่ีเส้นพุง่ 

 
1.3 มาตราฐานของผ้าไหมไทย 

การผลิตผ้าไหมไทยเป็นการแสดงออกถึงศลิปพืน้บ้าน และเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน ซึง่
ท าให้ผ้าไหมท่ีทอในแต่ละภูมิภาค จะมีเอกลกัษณะเฉพาะของตนเอง ท าให้ผ้าไหมไทยมีความ
หลากหลายในตวัเอง ทัง้ทางด้านกรรมวิธีการทอลวดลายและรูปแบบของผ้าซึ่งเอกลกัษณ์ตา่งๆ 
เหลา่นี ้สามารถใช้เป็นตวัก าหนดถึงแหลง่ของการผลิตได้ ประเภทของผ้าไหมท่ีทอพืน้บ้าน ถ้าหาก
แบง่ตามกรรมวิธีการทอสามารถแบง่ได้ดงันี ้

เป็นผ้าไหมท่ีทอลายขัดโดยใช้เส้นยืน และเส้นพุ่มธรรมดาตลอดกันทัง้ผืน ผ้าท่ี
ออกมาจะเป็นผ้าสีพืน้เรียบ ไม่มีลายโดยใช้เส้นยืนและเส้นพุ่งเป็นสีเดียวกันหรือใช้สีต่างกันก็ได้ 
เ ป็นผ้าท่ีนิยมใช้กันทั่วไป ซึ่ง ผ้าไหมไทยท่ีส่งออกต่างประเท ศ กระทรวงอุตสาหกรรม  
(กรมหมอ่นไหม, 2557, น. 45-47) ได้ก าหนดมาตราฐาน โดยแบง่ผ้าไหมเป็น 8 ชนิด ดงันี ้

1.3.1. ผ้าไหมไทยชนิดบางมากพิเศษ (Sheer weight) หมายถึง ผ้าไหมไทยท่ีทอโดย
ใช้เส้นไหมยืนท่ีมีขนาดระหวา่ง 40 ถึงน้อยกวา่ 60 ดเินียร์ โดยใช้เส้นยืนจ านวนไมน้่อยกวา่ 34 เส้น
ต่อเซนติเมตร น า้หนักผ้าไหม ระหว่าง 20 ถึง 50 กรัมต่อหนึ่งตารางเมตร และต้องเป็นไหมแท้
เทา่นัน้ 
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1.3.2. ผ้าไหมไทยชนิดบางมาก (Light Weight) หมายถึง ผ้าไหมไทยท่ีทอ โดยใช้
เส้นไหมยืนท่ีมีขนาดระหว่าง 51 ถึงน้อยกว่า 85 ดิเนียร์ โดยใช้เส้นยืนจ านวนไม่น้อยกว่า 32 เส้น
ต่อเซนติเมตร น า้หนักผ้าไหม ระหว่าง 60 ถึง 70 กรัมต่อหนึ่งตารางเมตร และต้องเป็นไหมแท้
เทา่นัน้ 

1.3.3 ผ้าไหมไทยชนิดบาง (Medium Weight) หมายถึง ผ้าไหมไทยท่ีทอโดยใช้เส้น
ไหมยืนท่ีมีขนาดระหว่าง 60 ถึงน้อยกว่า 80 ดิเนียร์ โดยใช้เส้นยืนจ านวนไม่น้อยกว่า 32 เส้นต่อ
เซนติเมตรส าหรับไหมอุตสาหกรรม และใช้เส้นไหมยืนท่ีมีขนาดระหว่าง 120 ถึงน้อยกว่า 200 ดิ
เนียร์ โดยใช้เส้นยืนจ านวนไม่น้อยกว่า 24 เส้นต่อเซนติเมตร ส าหรับผ้าไหมท่ีใช้เส้นไหมสาวมือ
(เส้นไหมไทยพืน้บ้าน) โดยผ้าท่ีทอทุกชนิดต้องมีน า้หนกัผ้าไหมระหว่าง 86 ถึง 120 กรัมต่อหนึ่ง
ตารางเมตร และต้องเป็นไหมแท้เทา่นัน้ 

1.3.4. ผ้าไหมไทยชนิดหนา (Heavy Weight) หมายถึง ผ้าไหมไทยท่ีทอโดยใช้เส้น
ไหมยืนท่ีมีขนาดระหว่าง 80 ถึงน้อยกว่า 120 ดิเนียร์ โดยใช้เส้นยืนจ านวนไม่น้อยกว่า 32 เส้นตอ่
เซนติเมตรส าหรับไหมอุตสาหกรรม และ ใช้เส้นไหมยืนท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 200 ดิเนียร์ โดยใช้
เส้นยืนจ านวนไม่น้อยกว่า 20 เส้นต่อเซนติเมตร ส าหรับผ้าไหมท่ีใช้เส้นไหมสาวมือ(เส้นไหมไทย
พืน้บ้าน) โดยผ้าท่ีทอทุกชนิดต้องมีน า้หนกัผ้าไหมระหว่าง 121 ถึง 179 กรัมต่อหนึ่งตารางเมตร 
และต้องเป็นไหมแท้เทา่นัน้ 

1.3.5. ผ้าไหมไทยชนิดหนามาก (Extra Heavy Weight) หมายถึง ผ้าไหมไทยท่ีทอ
โดยใช้เส้นไหมยืนท่ีมีขนาดระหว่าง 80 ถึงน้อยกว่า 120 ดิเนียร์ โดยใช้เส้นยืนจ านวนไม่น้อยกว่า 
32 เส้นต่อเซนติเมตรส าหรับไหมอุตสาหกรรม และใช้เส้นไหมยืนท่ีมีขนาดระหว่าง 120 ถึงน้อย
กวา่ 200 ดเินียร์โดยใช้เส้นยืนจ านวนไม่น้อยกว่า 20 เส้นตอ่เซนติเมตร ส าหรับผ้าไหมท่ีใช้เส้นไหม
สาวมือ(เส้นไหมไทยพืน้บ้าน) โดยผ้าท่ีทอทุกชนิดต้องมีน า้หนกัผ้าไหมระหว่าง 180 ถึง 275 กรัม
ตอ่หนึง่ตารางเมตร และต้องเป็นไหมแท้เทา่นัน้ 

1.3.6. ผ้าไหมไทยชนิดหนาพิเศษ (Drapery Weight) หมายถึง ผ้าไหมไทยท่ีทอโดย
ใช้เส้นไหมยืนท่ีมีขนาดระหว่าง 80 ถึงน้อยกว่า 120 ดิเนียร์ โดยใช้เส้นยืนจ านวนไม่น้อยกว่า 20 
เส้นตอ่เซนติเมตรผ้าท่ีทอต้องมีน า้หนกัผ้าไหมระหว่าง 180 ถึง 275 กรัมตอ่หนึ่งตารางเมตร และ
ต้องเป็นไหมแท้เทา่นัน้ 

1.3.7. ผ้าไหมไทยชนิดหนามากพิเศษ (Upholstery Weight) หมายถึง ผ้าไหมไทยท่ี
ทอโดยใช้เส้นไหมยืนท่ีมีขนาดระหว่าง 160 ถึงน้อยกว่า 200 ดิเนียร์ โดยใช้เส้นยืนจ านวนไม่น้อย
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กว่า 12 เส้นตอ่เซนติเมตร โดยผ้าท่ีทอด้วยเส้นไหมท่ีสาวด้วยมือ (ไหมพืน้เมือง) ต้องมีน า้หนกัผ้า
ไหมมากกวา่ 239 กรัมตอ่หนึง่ตารางเมตร และต้องเป็นไหมแท้เทา่นัน้ 

1.3.8. ผ้าไหมไทยท่ีมีสิ่งอ่ืนเป็นส่วนประกอบเพ่ือการตกแตง่ (Decorated Thai silk) 
หมายถึงผ้าไหมไทยท่ีทอโดยใช้เส้นไหมยืนท่ีมีขนาดระหว่าง 60 ถึงน้อยกว่า 80 ดิเนียร์ โดยใช้เส้น
ยืนจ านวนไมน้่อยกวา่ 32 เส้นตอ่เซนตเิมตร ส าหรับไหมอตุสาหกรรม และ ใช้เส้นไหมยืนท่ีมีขนาด
ระหว่าง 120 ถึงน้อยกว่า 200 ดิเนียร์ โดยใช้เส้นยืนจ านวนไม่น้อยกว่า 12 เส้นต่อเซนติเมตร 
ส าหรับผ้าไหมท่ีใช้เส้นไหมสาวมือ(เส้นไหมไทยพืน้บ้าน) โดยผ้าท่ีทอทกุชนิดต้องมีน า้หนกัผ้าไหม
น้อยกวา่ 50 กรัมตอ่หนึง่ตารางเมตร และต้องเป็นไหมแท้เทา่นัน้ 

 
1.4 ระดับคุณภาพของผ้าไหมไทย 

ในปัจจุบนัมีการน าเข้าวตัถุดิบเส้นไหม และเส้นใยสงัเคราะห์จากต่างประเทศ ทัง้มี
การน าเข้าถูกกฎหมายและลกัลอบน าเข้าแบบผิดกฎหมาย ท าให้วตัถุเส้นไหมจึงมีทัง้คณุภาพได้
มาตรฐานและคณุภาพต ่ากว่ามาตรฐานท าให้ผ้าไหมไทยมีคณุภาพต ่าลง กระนัน้ผู้ผลิตก็ยงัคงใช้
ตราสญัลกัษณ์ว่า "ผ้าไหมไทย" หรือ "Thai Silk" เพ่ือการค้า ยงัผลให้ผู้ ซือ้ทัง้ของประเทศไทยและ
ตลาดตา่งประเทศไมม่ัน่ใจในคณุภาพของผ้าไหมไทย จากปัญหาดงักลา่วสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีกระแสพระราชด ารัสให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไปด าเนินการวิเค ราะห์
หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข  จนได้มาซึ่งมาตรฐานอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยจากหลาย
หนว่ยงานในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

1.4.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยมาตรฐาน 52 เลขท่ี มอก.179-
2519 ดงันี ้(กรมหม่อนไหม, 2557, น. 44) มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมผ้าไหมไทยมาตรฐาน 
มอก.179-2519 เป็นมาตรฐานทั่วไป (สมัครใจ) ท่ีประกาศโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือปี  
พ.ศ. 2519 ท่ีประกาศโดยอาศัยอ านาจพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 6)  
พ.ศ. 2548 มาตรฐานผ้าไหมฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองหมายมาตรฐานรับรองผ้า
ไหมไทยส าหรับผ้าไหมท่ีสง่ออกของสมาคมไหมไทย และคณะกรรมการสง่เสริมสินค้าไหมไทย 

ตามมาตรฐาน มอก.179-2519 ฉบบันี ้ใช้ในการก าหนดมาตรฐานเพ่ือการรับรอง
ผ้าไหมไทยท่ีทอด้วยมือและทอด้วยเคร่ืองจกัร ซึง่เป็นมาตรฐานทัว่ไป(สมคัรใจ) ผ้าไหมไทยท่ีได้รับ
เคร่ืองหมาย มอก. 179-2519 แสดงถึงผ้าไหมนัน้มีคณุภาพมาตรฐานตามข้อก านดของผลิตภณัฑ์
นัน้ๆ ท าให้ผ้าไหมไทยท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานนีมี้ความได้เปรียบกวา่คูแ่ข่ง ผ้าไหมท่ีได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานฉบบันีผู้้ผลิตจะต้องมีข้อความระบุให้ชดัเจนถึงกระบวนการทอผ้าไหมท่ี
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ริมผ้าทกุระยะหนึ่งเมตรตลอดทัง้ผืนด้วยข้อความ ผ้าไหมไทยทอด้วยมือ (Thai silk hand-woven 
in Thailand with 100 % pure silk) หรือ ผ้าไหมไทยทอด้วยเคร่ืองจกัร (Thai silk machine-woven 
in Thailand with 100 % pure silk) ให้ชดัเจน 

 

 

ภาพประกอบ 1 ตราสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายรับรองผ้าไหมไทย มอก.179-2519 

1.4.2 มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน (มผช) 56 (กรมหมอ่นไหม, 2557, น. 48) มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นมาตรฐานสมคัรใจท่ีจดัท าโดยส านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ใช้เป็นแนวทางในการสนบัสนนุด้านมาตรฐานและการรับรองคณุภาพของผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนท่ีได้จากโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambo One Product: OTOP) เพ่ือให้
ผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับและสามารถประกนัคณุภาพให้กบัผู้บริโภค ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ท่ีเช่ือมโยง
ผลิตภณัฑ์จากชมุชนสู่ตลาดผู้บริโภคทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือสนบัสนนุนโยบายส าคญั
ของรัฐบาลตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชมุชนโดย
มุง่ให้ความส าคญัของการน าภมูิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินมาพฒันาคณุภาพ 
หาจุดเด่น และสร้างความมีเอกลกัษณ์ของสินค้าในท้องถ่ิน ปัจจุบนัสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
การคัดสรรให้ส่งเข้าประกวดตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One 
Product: OTOP) จะต้องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฉบบันี ้โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ได้รับการสนบัสนนุจากกรมพฒันาชมุชน 
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ภาพประกอบ 2 ตราสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน 

การก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชนมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรองรับการพฒันาคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือระดับพืน้บ้านให้ได้รับการพัฒนาเทียบเท่าสินค้าอุตสาหกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีส าคญัคือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองและแสดง
เคร่ืองหมายการรับรอง เพ่ือส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย 
และสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภคในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ชมุชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบัผ้าไหมมีหลายประเภทตามชนิดของผ้าท่ีมีการผลิตในแต่
ละท้องถ่ินซึ่งรวมทัง้ผ้าฝ้ายและผ้าไหม และผ้าเส้นใยผสมขึน้อยู่กับวตัถุดิบท่ีใช้ โดยผ้าไหมเป็น
สินค้าชุมชนประเภทหนึ่งท่ีสามารถขอการรับรองตามมาตรฐานนีป้ระเภทของผ้าไหมท่ีสามารถ
ขอรับรองภายใต้มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชนฉบบันีมี้หลายประเภท โดยจ าแนกประเภทตามเทคนิค
และวิธีการทอท่ีท าให้เกิดลวดลายผืนผ้าไหม ได้แก่ ผ้าขิด ผ้ายก ผ้าไหมแพรวา เป็นต้นโดย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชนส าหรับผ้าไหมประเภทตา่งๆ ได้ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2546 
และได้ปรับปรุงแก้ไข โดยยกเลิกมาตรฐานฉบับเดิม และประกาศใช้ฉบับใหม่ เม่ือวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2552เนือ้หารายละเอียดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทุกประเภท มีหลกัการใน
การก าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ์และข้อก าหนดทัว่ไปท่ีเหมือนกนั จะแตกตา่งในส่วนของมาตรฐาน
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผ้าแตล่ะประเภทเทา่นัน้ 

1.4.3 เค ร่ืองหมาย รับรองผลิ ตภัณ ฑ์ ผ้า ไหมไทยตรานกยูงพระ ราชทาน  
(กรมหม่อนไหม, 2557, น. 58) ปี พ.ศ. 2545 หน่วยงานซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกบัผ้าไหมไทย เช่น กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานเดิมของกรมหม่อนไหม) คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และมลูนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกนัจดัสมัมนาหาแนวทางแก้ไขจนได้
ข้อสรุปเป็นมาตรการคุ้มครองไหมไทยและออกข้อบังคับในการผลิตผ้าไหมไทยโดยออกตรา
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สัญลักษณ์ รับรองคุณภาพผ้าไหมไทยไ ว้ เ ป็นระดับต่างๆ  และสมเด็จพระนาง เ จ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสญัลกัษณ์นกยงูไทย หรือท่ีเรียกกนัวา่ 
ตรานกยูงพระราชทาน (Royal Peacock Logo) ให้เป็นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทยไว้ 4 ชนิด คือ 

1.4.3.1 นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) เป็นผ้าไหมชึ่งผลิตจากวัตถุดิบ เส้นไหม 
กระบวนการผลิตแบบภูมิปัญญาพืน้บ้านดัง้เดิมของไทยอย่างแท้จริงและใช้ เส้นไหมพันธุ์ไทย
พืน้บ้านเป็นทัง้เส้นพุ่งและเส้นยืน เส้นไหมจะต้องสาวเส้นด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ การทอ
ด้วยก่ีทอมือแบบพืน้บ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีท่ีไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย 

 

 

ภาพประกอบ 3 เคร่ืองหมายรับรองผ้าไหมไทยตรานกยงูพระราชทานสีทอง 

1.4.3.2 นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) เป็นผ้าไหมซึ่งผลิตขึน้แบบภูมิปัญญา
พืน้บ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือและกระบวนการผลิตในบางขัน้ตอน ใช้เส้นไหม
พนัธุ์ไทยพืน้บ้านหรือท่ีได้รับการปรับปรุงจากพนัธุ์ไทยเป็นเส้นพุง่หรือเส้นยืน เส้นไหมต้องผา่นการ
สาวด้วยมือ หรืออปุกรณ์ท่ีใช้มอเตอร์ขบัเคล่ือนขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า การทอต้องทอด้วยก่ีทอมือ
ชนิดพุง่กระสวยด้วยมือหรือก่ีกระตกุ และต้องท าการผลิตในประเทศไทย 
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ภาพประกอบ 4 เคร่ืองหมายรับรองผ้าไหมไทยตรานกยงูพระราชทานสีเงิน 

1.4.3.3 นกยงูสีน า้เงิน (Thai Silk) เป็นผ้าไหมซึง่ผลิตด้วยภมูิปัญญาของไทยโดย
การประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตให้เข้ากับสมยันิยมและทางธุรกิจธุรกิจ ใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่ง
และเส้นยืน ย้อมสีด้วยสีธรรมชาต ิหรือสีเคมีท่ีไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม ทอด้วยก่ีแบบใดก็ได้ และต้อง
ผลิตในประเทศไทย 

 

ภาพประกอบ 5 เคร่ืองหมายรับรองผ้าไหมไทยตรานกยงูพระราชทานสีน า้เงิน 

1.4.3.4 นกยงูสีเขียว (Thai Silk Blend) เป็นผ้าไหมซึ่งผ่านกระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย เช่น ลวดลาย สีสนั ใช้เส้นใยไหมแท้กบัเส้นใย
อ่ืนท่ีมาจากวสัดธุรรมชาติ หรือเส้นใยสงัเคราะห์ต่างๆ ตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน หรือตาม
ความต้องการของผู้บริโภค เส้นไหมแท้เป็นองค์ประกอบหลัก มีเส้นใยอ่ืนเป็นส่วนประกอบรอง 
สัดส่วนการใช้เส้นใยชนิดอ่ืนประกอบต้องระบุให้ชัดเจน ทอด้วยก่ีชนิดใดก็ได้ ย้อมสีด้วย  
สีธรรมชาต ิหรือสีเคมีท่ีไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย 
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ภาพประกอบ 6 เคร่ืองหมายรับรองผ้าไหมไทยตรานกยงูพระราชทานสีเขียว 

2. ผ้าไหมมัดหม่ีในบริบทพืน้ท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) มีค าขวญัประจ าจงัหวดัคือ เมืองหญิงกล้า ผ้าไหม

ดี หม่ีโคราช ปราสาทหิน ดนิดา่นเกวียน 
ตราประจ าจงัหวดั: รูปอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีหน้าประตชูมุพล 
ธงประจ าจงัหวดั: รูปอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีหน้าประตชูมุพล ในพืน้ธงส่ีเหล่ียมผืนผ้าสีแสด 
ต้นไม้ประจ าจงัหวดั: ต้นสาธร (Millettia leucantha) 
ดอกไม้ประจ าจงัหวดั: ดอกสาธร 
สตัว์น า้ประจ าจงัหวดั: ปลาบ้าหรือปลาพวง (Leptobarbus hoevenii) 
จงัหวดันครราชสีมา หรือท่ีเรียกกนัว่า "โคราช" เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนท่ีราบสงู ท่ีอดุม

สมบรูณ์ด้วยทรัพยากร มีธรรมชาติท่ีงดงาม มีความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ ด้วยท าเล
ท่ีตัง้ท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนกั มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย จงัหวดันครราชสีมา จึงเป็น
จดุหมายปลายทางในการท่องเท่ียวพกัผ่อนวนัหยดุ ท่ีเป็นท่ีนิยมอนัดบัต้นๆ แหง่หนึง่ของชาวเมือง
หลวง และจงัหวดัใกล้เคียงในปัจจบุนั มีเนือ้ท่ีประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,728 
ไร่ เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย สภาพพืน้ท่ีมีทัง้บริเวณท่ีสงูทางตอนกลาง พืน้ท่ี
ลกูคล่ืนและท่ีราบลุ่มทางตอนเหนือ และบริเวณเทือกเขาและท่ีสงูทางตอนใต้ของจงัหวดั อนัเป็น
ต้นก าเนิดของแมน่ า้ล าธารหลายสายท่ีไหลไปทางตะวนัออกของภมูิภาค มีแมน่ า้สายส าคญั ได้แก่ 
แมน่ า้มลู แมน่ า้ล าเชียงไกร ล าแซะ ล าพระเพลิง ล าตะคอง และล าปลายมาศ 

โคราชมีความเจริญรุ่งเรืองต่อมาจนกลายเป็นชุมทางการค้าท่ีส าคัญระหว่างภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคกลาง จนในสมัยรัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตัง้มณฑล
นครราชสีมาขึน้เป็นมณฑลแรกของประเทศ เพ่ือควบคุมดูแลหัวเมืองในบริเวณใกล้เคียง  โดย
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ปัจจุบนัจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองศูนย์ราชการท่ีส าคัญรองจากกรุงเทพมหานคร และเป็น
ศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ของภูมิภาค รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของกองก าลงัรบหลักของกองทัพบกและ
กองทพัอากาศด้วย 

จังหวัดนครราชสีมาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา อ าเภอครบรีุ อ าเภอเสิงสาง อ าเภอคง อ าเภอบ้านเหล่ือม อ าเภอจกัราช อ าเภอโชค
ชยั อ าเภอดา่นขุนทด อ าเภอโนนไทย อ าเภอโนนสงู อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอบวัใหญ่ อ าเภอ
ประทาย อ าเภอปักธงชยั อ าเภอพิมาย อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอชมุพวง อ าเภอสงูเนิน อ าเภอขาม
ทะเลสอ อ าเภอสีคิว้ อ าเภอปากช่อง อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอโนนแดง 
อ าเภอวังน า้ เ ขียว อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ าเภอเมืองยาง อ าเภอบัวลาย อ าเภอสีดา  
อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอพระทองค า อ าเภอล าทะเมนชยั 

การเดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 259 
กิโลเมตร นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางสู่จงัหวัดนครราชสีมาได้หลายวิธี ทัง้ทางรถยนต์ส่ วนตวั  
รถประจ าทาง และรถไฟ 

 
2.1 วิถีวัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดท่ีมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ซึ่งศูนย์วัฒนธรรม 
วิทยาลยัครูนครราชสีมา ได้จ าแนกไว้ ดงันี ้กลุ่มไทโคราช กลุ่มไทลาว กลุ่มไทเขมร กลุ่มไทยวน 
กลุ่มมอญโบราณ กลุ่มชาวอินเดีย กลุ่มชาวจีน โดยได้หล่อหลอมวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเข้า
ด้วยกนัจนเป็นวฒันธรรมโคราช ได้แก่ เพลงโคราช ภาษาโคราช อาหารโคราช และผ้าโคราชท่ีได้
สร้างช่ือเสียงให้กบัเมืองโคราชตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั (อ้อยทิพย์ เกตเุอม, 2558, น.15-16) 

นครราชสีมาเป็นจังหวัดท่ีเต็มไปด้วยสีสันหลากหลาย ทัง้ในด้านประวัติศาสตร์ 
วฒันธรรม ประเพณี และแหล่งธรรมชาติ อีกทัง้ผู้คนในท้องถ่ินก็ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีดัง้เดิมอนังดงามไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ตลอดทัง้ปีจึงมีการจดังานเทศกาลเฉลิมฉลองและ
งานประเพณีท่ีส าคญั ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศหลายงาน โดยมีงานเดน่ดงัประจ าปีท่ี
นกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด คือ งานฉลองวนัแห่งชยัชนะของท้าวสรุนารี งานประเพณีแข่งเรือพิมาย 
งานเทศกาลเท่ียวพิมาย งานประเพณีแหเ่ทียนพิมาย งานน้อยหนา่และของดีเมืองปากช่อง งานผ้า
ไหมปักธงชยัและของดีเมืองโคราช เป็นต้น 

งานผ้าไหมปักธงชยัและของดีเมืองโคราช จดัขึน้ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ณ 
ลานอเนกประสงค์ หน้าท่ีวา่การอ าเภอปักธงชยั ภายในงานมีการออกร้านจ าหนา่ยผ้าไหมในราคา
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ผู้ผลิต การออกร้านผลิตภณัฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ีหลากหลาย ประกวดธิดาผ้าไหม แฟชัน่โชว์ 
ผลิตภณัฑ์ไหมมาดดัแปลงเป็นสินค้ารูปแบบอ่ืน ๆ มากขึน้  

 
2.2 บริบทพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

2.2.1 ประวัติความเป็นมาของอ าเภอปักธงชัย  อ าเภอปักธงชัย (Amphoe Pak 
Thong Chai) ก็มีค าขวญัประจ าอ าเภอเชน่กนั คือ ล าพระเพลิงน า้ใส ผ้าไหมเนือ้งาม ข้าวหลามนก
ออก ถัว่งอกวงัหมี หม่ีตะค ุ

แต่เดิมปักธงชยัเป็นเมืองโบราณตัง้แต่ขอมเรืองอ านาจ ทัง้นีส้นันิษฐานได้จากเขต
อ าเภอปักธงชัยมีซากปรักหักพังของปรางค์ หรือ เทวาลัยหลายแห่งท่ีเป็นศิลปกรรม และ
สถาปัตยกรรมท่ีขอมนิยมสร้างตามเมืองตา่งๆ ท่ีตนปกครองอยู่  จากหลกัฐานท่ีปรากฏตามแผนท่ี
ยทุธศาสตร์สมยักรุงศรีอยธุยาได้ปรากฏช่ือ เมืองปัก วา่ตัง้อยูใ่กล้เมืองนครราชสีมา ความส าคญัก็
คือ เป็นเมืองหน้าดา่นทางทิศใต้ของเมืองนครราชสีมา เพ่ือเป็นกองระวงัหน้าคอยสอดแนมข้าศึก
และคอยปะทะขดัขวางหน่วงเหน่ียวไมใ่ห้ข้าศกึยกทพัประชิดเมืองนครราชสีมาเร็วเกินไป เมืองปัก
ในสมยันีจ้งึถกูตัง้และเรียกวา่ “ดา่นจะโปะ” และได้รับพระบรมราชานญุาตให้ตัง้เป็นเมืองวา่ “เมือง
ปักธงชยั” จากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเปล่ียนฐานะเป็นอ าเภอปักธงชยั โดยขึน้อยู่ใน
การปกครองของจังหวัดนครราชสีมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(อ้อยทพิย์ เกตเุอม, 2558, น. 47) 

2.2.2 ท่ีตัง้และอาณาเขตของอ าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา  อ าเภอปักธงชัย
ตัง้อยูท่างทิศใต้ของจงัหวดั อยูห่า่งจากนครราชสีมา 32 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 
(โคราช-ปักธงชยั-กบนิทร์บรีุ) มีอาณาเขตตดิตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียงดงัต่อไปนี ้

ทิศเหนือ              ตดิตอ่กบัอ าเภอสงูเนินและอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
ทิศตะวนัออก        ตดิตอ่กบัอ าเภอโชคชยัและอ าเภอครบรีุ 
ทิศใต้                 ตดิตอ่กบัอ าเภอวงัน า้เขียว 
ทิศตะวนัตก          ตดิตอ่กบัอ าเภอวงัน า้เขียวและอ าเภอสงูเนิน  
พืน้ท่ี    1,374.3  ตารางกิโลเมตร 
ประชากร   117,466  คน (พ.ศ. 2557) 
ความหนาแนน่   85.47 คน / ตารางกิโลเมตร 
การปกครองสว่นภมูิภาค อ าเภอปักธงชัย แบ่งพืน้ท่ีการปกครองออกเป็น 16 

ต าบล 215 หมูบ้่าน 
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2.2.3 อตัลกัษณ์ชมุชนของอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา จากค าขวญัประจ า
อ าเภอปักธงชยัท่ีวา่ ล าพระเพลิงน า้ใส ผ้าไหมเนือ้งาม ข้าวหลามนกออก ถัว่งอกวงัหมี หม่ีตะค ุนัน้
แสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ชมุชนของชาวปักธงชยัอย่างชดัเจน ดงันี ้

2.2.3.1 ล าพระเพลิงน า้ใส หมายถึง ล าน าพระเพลิงท่ีเป็นล าน า้สาขาท่ีส าคญั
ทางฝ่ังซ้ายของแม่น า้มูลสายแรก อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาตลอดสายโดยมีต้นน า้จาก
เทือกเขาสนัก าแพงในตอนใต้สดุของอ าเภอปักธงชยั เน่ืองจากฝนในลุ่มน า้นีมี้น้อย การเพาะปลกู
โดยทัว่ไปจงึขาดแคลนน า้แตใ่นเวลาน า้นองก็ทว่มต้นข้าวท่ียงัเล็กอยูเ่สียหายประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนเร่ืองน า้เป็นอย่างยิ่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ในลุ่มน า้นี ้กรมชลประทานจึงได้ก่อสร้าง
เข่ือนล าพระเพลิงและระบบสง่น า้เม่ือ พ.ศ. 2506 

2.2.3.2 ผ้าไหมเนือ้งาม หมายถึง เน่ืองจากอ าเภอปักธงชยัมีช่ือเสียงเร่ืองการทอ
ผ้าไหม ชาวปักธงชยัได้รับการถ่ายทอดด้านฝีมือการทอและวิธีปลูกหม่อน เลี ย้งไหมมาหลายชัว่
อายุคนผ้าไหมปักธงชยัเป็นของดีของเมืองโคราช ผ้าไหมปักธงชัยมีความโดดเด่นท่ีเนือ้ผ้าหนา 
แนน่ เนียน ลวดลายสวยงาม สีตดิทนนาน ซกัแล้วเนือ้ผ้าไมย้่วย เชน่ ผ้าหางกระรอก นอกจากนีย้งั
มีผ้ามดัหม่ี ผ้าพืน้ และผ้าขิด ท่ีทัง้สวยงามและมีคณุภาพดี 

2.2.3.3 ข้าวหลามนกออก หมายถึงข้าวหลามจากต าบลนกออก ท่ีเป็นต าบลหนึ่ง
ของอ าเภอปักธงชัย ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กม. ชาวบ้านส่วนใหญ่มี
อาชีพท านา ท าสวน บ้านนกออกมีช่ือเสียงในการท าข้าวหลามท่ีอร่อยมาก ข้าวหลามเป็นอาหาร
พืน้บ้านชนิดหนึ่งท่ีรับประทานเป็นอาหารว่าง หรืออาหารหลักในบางมือ้ก็ได้ เพราะท าจากข้าว
เหนียว ชาวบ้านจะท าข้าวหลามหลงัฤดเูก็บเก่ียวข้าวใหม่หรือช่วงเวลาว่างจากการท านา ท าสวน 
เพ่ือรับประทานในครอบครัวหรือน าไปฝากญาตมิิตร 

2.2.3.4 ถัว่งอกวงัหมี หมายถึงผกัชนิดหนึง่ท่ีผลิตจากเมล็ดถัว่เขียว โดยใช้วิธีการ
เพาะในไห มีลกัษณะอวบอ้วน รับประทานได้ทัง้ดิบและสุก ปรุงอาหารได้หลายชนิด โดยเฉพาะ
รับประทานกบัผดัหม่ีโคราช (หม่ีตะค)ุ ผลิตเป็นอาชีพและมีช่ือในชมุชนวงัหมี 

2.2.3.5 หม่ีตะค ุหมายถึงผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินและความเป็น
เอกลกัษณ์ของท้องถ่ินของอ าเภอปักธงชยั และจงัหวดันครราชสีมา (โคราช) เน่ืองจากในอดีตมี
การปลกูข้าวกนัทกุครัวเรือนพอมีข้าวเป็นจ านวนมากแล้ว ซึง่ในสมยับรรพบรุุษได้ใช้ภมูิปัญญาท่ีมี
น าข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์หลายๆ อยา่งทัง้อาหารคาว อาหารหวาน เชน่ เส้นหม่ี เส้นขนมจีน 
ข้าวโป่ง ท าให้เกิดความหลากหลายในการบริโภคซึ่งในชุมชนเกือบทุกครัวเรือนของชาวบ้านใน
ต าบลตะค ุอ าเภอปักธงชยั จะมีการปัน้เตาหม่ีขึน้เพ่ือใช้ในการผลิตเส้นหม่ี ไว้บริโภคและจ าหนา่ย
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หรือแลกของท่ีต้องการ ซึ่งแต่ก่อนจะเรียกว่าเส้นหม่ีถูกมือ  นิยมผัดรับประทานในทุกๆ โอกาส  
จนมีค าพดูค าหนึง่วา่ ถ้ามาโคราชไม่ได้กินคัว่หม่ีโคราช ถือวา่มาไมถ่ึงโคราช  

 
2.3 การทอผ้าไหมในอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ตัง้แต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 ท่ีได้มีการ
ปลูกหม่อนเลีย้งไหมกันทัว่ไป จนกระทัง่พ.ศ. 2445 กรมช่างไหมได้มีการทดลองส่งเจ้าพนกังาน
ชาวญ่ีปุ่ นออกไปสอนการท าสวนหม่อน เลีย้งไหม และการสาวไหมตามวิธีสมยัใหม่ ซึ่งได้ทดลอง
แล้วพบว่าได้ผลดีกว่าเดิมให้แก่ราษฎรในมณฑลนครราชสีมา ถึงแม้จะไม่ประสบความส าเร็จมาก
นัก ในปีพ.ศ. 2475 ทางราชการจึงได้กลับมาส่งเสริมอีกครัง้ (อ้อยทิพย์ เกตุเอม, 2558: 16-18) 
โดยได้มีการจดัตัง้โรงงานสาวไหมขึน้เป็นแห่งแรกท่ีจงัหวดันครราชสีมา และราษฎรได้ประกอบ
อาชีพปลูกหม่อนเลีย้งไหมตามอิสระเร่ือยมา โดยเฉพาะท่ีอ าเภอปักธงชยัท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของ
การทอผ้าไหมหางกระรอก และผ้าไหมมดัหม่ี 

จากข้อมลูของกรมหมอ่นไหม (ม.ป.ป, น. 65-68) “ผ้าหางกระรอก” เป็นผ้าทอโบราณ
ท่ีมีลักษณะลวดลายเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความประณีตและงดงาม ลักษณะเนือ้ผ้าท่ีมีความ
เหลือบสี เห็นเป็นลายเส้นเล็กๆ ในตวั ซึง่มองดแูล้วคล้ายกบัขนของหางกระรอก จงึเป็นท่ีมาของช่ือ
เรียกดงักล่าว นอกจากนี ้ช่ือเรียกผ้าชนิดนีจ้ะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะท้องถ่ิน บางพืน้ท่ีเรียกวา่ “ผ้า
ควบ” เพราะถือเอาวิธีการทอแบบตีเกลียวควบมาใช้เป็นช่ือเรียก บางพืน้ท่ีเรียกว่า “ผ้ากระเนียว” 
ซึ่งเป็นภาษาเขมรหมายถึงการน าไหมสองสีมาควบกนั บางพืน้ท่ีเรียกว่า ผ้าวา ผ้ายาว ซึ่งเป็นการ
เรียกตามลักษณะความยาวของผืนผ้าท่ียาวกว่าผ้าถุงเท่าตัวแต่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า
ผ้าหางกระรอกมากกว่าผ้าหางกระรอกถือเป็นผ้าทอโบราณ โดยเฉพาะจงัหวดันครราชสีมามีการ
ทอผ้าหางกระรอกมานานกว่าร้อยปี และได้ช่ือว่าเป็นแหล่งทอผ้าหางกระรอกท่ีทอผ้าได้งดงาม
ท่ีสดุแหง่หนึง่ 

2.3.1 ประเภทของผ้าไหมโคราช ผ้าไหมโคราชนัน้ ส่วนใหญ่มีการผลิตอยู่ในหลาย
อ าเภอ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือการผลิตในเชิงหัตถกรรม และการผลิตแบบอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอ าเภอปักธงชัยนัน้ ถือเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมทัง้แบบหัตถกรรมและอุตสาหกรรมท่ีมี
ช่ือเสียงมาก มีการใช้เส้นไหมจากโรงงาน มีกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย รวมไปถึงสีย้อม  
และวิธีการทอ จนเกิดค าเรียกว่า “ผ้าไหมปักธงชัย” ซึ่งแบ่งได้หลายประเภทตามเทคนิคการทอ 
(อ้อยทิพย์ เกตเุอม, 2558, น. 21) ดงันี ้
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2.3.1.1 ผ้าพืน้เรียบ เป็นผ้าไหมท่ีทอลายขดัโดยใช้เส้นยืน และเส้นพุ่งธรรมดา
ตลอดกันทัง้ผืน ผ้าท่ีออกมาจะเป็นผ้าสีพืน้เรียบไม่มีลายโดยใช้เส้นยืนและเส้นพุ่งเป็นสีเดียวกนั
หรือใช้สีตา่งกนัก็ได้ เป็นผ้าท่ีนิยมใช้กนัทัว่ไป ซึง่เป็นชนิดของผ้าไหมไทยท่ีนิยมสง่ออกตา่งประเทศ 

2.3.1.2 ผ้ามดัหม่ี เป็นผ้าไหมท่ีใช้กรรมวิธีการย้อมเส้นด้ายก่อนการทอ ทัง้ท่ีย้อม
เฉพาะด้ายพุ่ง ย้อมเฉพาะด้ายยืน หรือย้อมทัง้ด้ายพุ่งและด้ายยืน แตส่่วนใหญ่ท่ีอ าเภอปักธงชยั
นัน้นิยมย้อมด้ายพุ่ง เพ่ือให้เม่ือทอผ้าออกม้าเป็นผืนแล้ว เกิดเป็นลวดลายและสีสนัตามท่ีต้องการ 
โดยค าว่า "มัดหม่ี" มาจากกรรมวิธีการ "มัด" เส้นด้ายเป็นกลุ่มๆ ก่อนการย้อมสี ส่วน "หม่ี" นัน้ 
หมายถึงเส้นด้าย ในตา่งประเทศนิยมใช้ค าวา่ อิขดั (Ikat) ซึง่เป็นค าศพัท์ภาษาอินโดนีเซีย-มลาย ู

2.3.1.3 ผ้าขาวม้า เป็นผ้าไหมท่ีมีรูปลักษณะเป็นผ้ารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีความ
กว้างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาว 1.50 เซนติเมตร ส่วนใหญ่จะทอเป็นผ้าลายตารางท่ีเล็กกวา่ผ้า
ตารางหรือผ้าโสร่งเฉพาะตรงกลางของผืนผ้า จบัคู่สีเป็นคู่ๆ ทอสลบักันไปจนเต็มผืนผ้า โดยทอ
แบบปล่อยเส้นไหมท่ีชายทัง้ 2 ข้างให้ยาวเป็นริว้ๆ นบัเป็นผ้าอเนกประสงค์ ปัจจุบนัมีการใช้เส้น
ฝา้ย หรือใยสงัเคราะห์มาทอได้เชน่กนั 

2.3.1.4 ผ้าโสร่ง เป็นผ้าชนิดเดียวกนักบัผ้าซิ่น เน่ืองจากมีพฒันาการร่วมกนัมามี
วิธีการนุง่ในลกัษณะเดียวกนั เพียงแตแ่ตกตา่งกันด้วยลกัษณะของลวดลายเทา่นัน้ ผ้าโสร่งเป็นผ้า
ท่ีทอขึน้เพ่ือใช้สอยส าหรับผู้ชาย ผ้าโสร่งท่ีทอด้วยไหมมีไว้ส าหรับนุ่งในคราวเข้าร่วมพิธีกรรมหรือ
งานบุญส าคญัๆ ผ้าโสร่ง เป็นผ้าผืนยาวมีไว้ส าหรับนุ่งพบัชายหรือขมวดชายนุ่งแบบหยกัรัง้ ผ้า
โสร่งนิยมทอเป็นลวดลายสลับสีระหว่างเส้นพุ่งกับเส้นยืนเป็นตาราง ใหญ่ ส่ีเหล่ียมจัตุรัส  
มีหลากหลายสี มีความกว้างประมาณ 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร (ฉัตรทองไหมไทย, 
ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

2.3.1.5 ผ้าหางกระรอก ลกัษณะส าคญัของผ้าหางกระรอกคือ เป็นผ้าพืน้เรียบท่ี
ใช้เทคนิคการทอท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชนเผา่ไทคือ “การควบเส้น” ท่ีน าเส้นพุง่พิเศษโดยใช้เส้นไหม
หรือเส้นฝา้ย 2 เส้น 2 สี มาตีเกลียวควบเข้าด้วยกนัให้เป็นเส้นเดียว ท่ีเรียกว่า “เส้นควบ” “เส้นลกู
ลาย” “ไหมลกูลาย” หรือ“เส้นหางกระรอก” ใช้อปุกรณ์ในการตีคือ ไน และโบก ซึง่ต้องอาศยัทกัษะ
ความช านาญของผู้ ตีเกลียว ท่ีจะท าให้ได้เกลียวถ่ีหรือเกลียวห่างตามต้องการ ส่วนเส้นไหมท่ีจะ
น ามาตีเกลียวนัน้ควรเป็น เส้นไหมน้อยท่ีคดัเป็นพิเศษให้ได้เส้นไหมท่ีสม ่าเสมอกัน จากนัน้จึง
น าไปใช้เป็นเส้นพุง่ในการทอผ้าผ้าหางกระรอกโดยทัว่ไปนิยมใช้สีเหลืองมาควบ เม่ือน ามาทอเป็น
เส้นพุ่งบนผืนผ้าทอพุ่งขดักับเส้นยืนซึ่งใช้อีกสีหนึ่งอาจเข้มหรืออ่อนกว่าสีท่ีใช้ เพ่ือให้เกิดลายขดั
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เดน่ขึน้มา ผ้าท่ีทอได้จะมีลกัษณะลวดลายเล็กๆ ในตวัมีสีเหลือบมนัวาวระยบั ดคูล้ายจะมีปุยขน
ออ่นขึน้มา เหมือนกบัเส้นขนของหางกระรอกจงึเรียกวา่ “ผ้าหางกระรอก” 

2.3.1.6 ผ้าขิด หมายถึง ผ้าท่ีทอโดยวิธีใช้ไม้เข่ียหรือสะกิดช้อนเส้นด้ายยืนขึน้
แล้วสอดเส้นด้ายพุง่ไปตามแนวเส้นยืนท่ีถกูงดัช้อนขึน้จงัหวะของการสอดเส้นพุง่ซึง่ถ่ีหา่งไมเ่ท่ากนั 
ให้เกิดลวดลายรูปแบบต่างๆ อย่างงดงาม เน่ืองจากค าว่า ขิด เป็นภาษาพืน้บ้านของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มาจากค าวา่ สะกิด หมายถึงการงดัช้อนขึน้ สะกิดขึน้ 

2.3.1.7 ผ้ายกดอกประยกุต์ หมายถึงการทอผ้าท่ีมีการเพิ่มลวดลายในเนือ้ผ้าให้
พิเศษขึน้ โดยใช้เทคนิควิธีเก็บตะกอลอย เชน่เดียวกบัขิด โดยยกตะกอเพ่ือแยกเส้นด้ายยืนครัง้ละก่ี
เส้นก็ได้ตามลวดลายท่ีวางไว้แล้ว ให้เส้นด้ายพุ่งผ่านไปเฉพาะเส้น เม่ือทอพุ่งกระสวยไปมาครบคู่
ไปกบัการยกตะกอจะเกิดเป็นลวดลายนนูขึน้จากผืนผ้า เน่ืองจากการยกเป็นการเพิ่มลวดลายเข้า
ไปพิเศษจึงสามารถเลาะลายออกทัง้หมดโดยไม่เสียเนือ้ผ้า ถ้าทอยกด้วยไหมจะเรียก ยกไหม ถ้า
ทอยกด้วยเส้นทองจะเรียก ยกทอง ถ้าทอยกด้วยเส้นเงินจะเรียก ยกเงิน 

2.3.1.8 ผ้าพิมพ์ลาย เป็นผ้าไหมท่ีมีการสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ 
ส าหรับท่ีอ าเภอปักธงชยัเป็นการผลิตโดยโรงงานอตุสาหกรรม 

2.3.1.9 ผ้าบาตกิ หมายถึงผ้าท่ีมีวิธีการท าโดยใช้เทียนปิดสว่นท่ีไมต้่องการให้ติด
สี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในสว่นท่ีต้องการให้ติดสี ผ้าบาตกิบางชิน้อาจจะผา่นขัน้ตอน
การปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนบัเป็นสิบๆ ครัง้ ส่วนผ้าบาติกอย่างง่ายอาจท าโดยการ
เขียนเทียนหรือพิมพ์เทียนแล้วจึงน าไปย้อมสีท่ีต้องการ 

2.3.1.10 ผ้ายวน หมายถึงผ้าท่ีทอด้วยชาวบ้านโนนกุ่ม ท่ีเป็นหมู่บ้านหนึ่งใน
จงัหวดันครราชสีมา ท่ีได้รับการสืบทอดภมูิปัญญาด้านการทอผ้ามาจากบรรพบรุุษชาวโยนกนครท่ี
มีความรู้ด้านการทอผ้าของชาวชาวไท - ยวน ท่ีเรียกว่า “ผ้าซิ่น “ค าว่าผ้าซิ่น เป็นภาษาทาง
ภาคเหนือหมายถึง ผ้านุ่ง การทอผ้าของบ้านโนนกุ่มแรกเร่ิมนัน้เป็นการทอผ้าท่ีทอใช้กนัเอง ในหมู่
ครอบครัว เรียกช่ือผ้าตามคนทอผ้าวา่ “ผ้ายวน“ ซึง่หมายถึงผ้าของชาวโยนกนคร (ไท – ยวน) 

2.3.2 ผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบนัได้ มีการ
พัฒนากระบวนการทอจากระบบหัตถกรรมจนกลายเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยมี
องค์ประกอบตา่งๆ ดงันี ้

2.3.2.1 เส้นใย ชมุชนทอผ้าในปักธงชยันิยมใช้ด้ายยืนท่ีสัง่มาจาก บริษัทจลุไหม
ไทย เน่ืองจากมีมาตรฐานในการผลิตไหม ด้วยการตีเกลียวได้สม ่าเสมอ เส้นด้ายมีความเหนียว 
แข็งแรง มีขนาดท่ีสม ่าเสมอ และหลากหลายท าให้ผู้ ท่ีเอามาทอ เอามาฟอก มาย้อมมนัง่ายขึน้ ไม่
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ยุ่งยาก เน่ืองจากผลิตด้วยเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม ส่วนด้ายพุ่งนิยมสัง่เส้นไหมพืน้บ้านจาก อ าเภอ
จกัรราช เน่ืองจากมีคณุภาพท่ีดี และต้องการใช้วตัถุดิบภายในพืน้ท่ีจงัหวดันครราชสีมา (ประภา
พรรณ พาภกัดี. 2560: สมัภาษณ์) 

2.3.2.2 สี ส่วนใหญ่แล้วในปัจจบุนัชมุชนทอผ้าในพืน้ท่ีนิยมใช้สีเคมีในการย้อม
เส้ยด้าย และจะได้สีตรงตามต้องการไมผ่ิดเพีย้น เน่ืองจากสว่นใหญ่รับทอผ้าตามค าสัง่เป็นจ านวน
มาก มีบางกลุ่มเท่านัน้ท่ีใช้สีธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่น้อยมาก ประมาณ 1-2 กลุ่มเท่านัน้ ซึ่งไม่แน่ใจว่า
เป็นการย้อมสีธรรมชาต ิ100เปอร์เซ็นต์หรือไม ่(วิรุฒ สิงหวิสยั, 2560: สมัภาษณ์) 

2.3.2.3 วิธีการทอ เน่ืองด้วยชนิดของผ้าซึ่งคือมดัหม่ี วิธีการทอส่วนใหญ่จึงเป็น
การทอขดัด้วยก่ีกระตกุ 2 ตะกอหน้ากว้าง 100 – 103 เซนตเิมตร โดยเวลาทอชา่งทอจะต้องคอยดู
ให้ลวดลายท่ีมดัเรียงตวัสวยงามตามท่ีควรจะเป็น (พรทิพย์ ดวงสงูเนิน. 2560: สมัภาษณ์)  

2.3.2.4 ลวดลาย ผ้าไหมมัดหม่ีของปักธงชัยมักเป็นลวดลายประยุกต์จาก
ธรรมชาติหรือสิ่งของท่ีพบเห็นได้ตามชีวิตประจ าวนั เช่น ลายกญุแจ ลายแว่นตา ลายดอกกหุลาบ 
ลายดอกชบา ลายกระต่าย และลายผีเสือ้ เป็นต้น โดยมีการจดลิขสิทธ์ิไว้ท่ีอ าเภอปักธงชัยเป็น
บางสว่น (อ้อยทิพย์ เกตเุอม. 2558: 49) 

อย่างไรก็ตามผ้าไหมจากอ าเภอปักธงชยัท่ีเป็นท่ีนิยมส่วนใหญ่จะเป็นผ้าพืน้ ผ้า
มดัหม่ี ในบางครัง้หากมีผ้าพืน้ท่ีเป็นพบัหลงัจากน าส่งให้ผู้บริโภค แล้วบางครัง้จะน าผ้าส่วนนัน้ไป
พิมพ์ลายเพ่ือเพิ่มความน่าสนใจ นอกจากนีแ้ล้วยังสามารถน าไปปักลวดลายด้วยเคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมเพ่ือเพิ่มมลูคา่ได้อีกทางหนึง่ (สาตราวฒุิ ค าสขุ, 2560: สมัภาษณ์) 

2.3.2.5 การตกแต่งส าเ ร็จ  การตกแต่งส าเ ร็จหรือฟินิชชิ่ ง  (Finishing) เป็น
กระบวนการหนึ่งในการตกแตง่สิ่งทอ ซึ่งมกักระท าเป็นขัน้ตอนสดุท้ายตอ่จากกระบวนการเตรียม
ผ้าและการย้อมสี โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือเพิ่มเติมคณุสมบตัิบางอย่าง
ให้กบัผลิตภณัฑ์สิ่งทอเพ่ือให้สิ่งทอนัน้มีคณุสมบตัิการใช้สอยดีขึน้หรือเป็นท่ีพอใจของผู้ ใช้มากขึน้ 
ได้แก่ การตกแต่งให้นุ่ม การตกแต่งขาว การตกแต่งให้มนัเงา การตกแต่งเพ่ือให้ง่ายต่อการดูแล
รักษา การตกแตง่ให้ทนไฟ การตกแตง่ให้ขึน้ขน การตกแตง่กนัน า้ เป็นต้น (บญุช่วยอตุสาหกรรม, 
2556: ออนไลน์) ซึง่ส าหรับผ้าไหมนัน้ปัจจบุนัการตกแตง่ส าเร็จมกัเป็นการใช้น า้ยาอบผ้า หรืออาบ
ผ้าเพ่ือให้ผ้าเรียบร้อยสวยงาม พร้อมท่ีจะใช้งานได้ทนัที  

จะเห็นได้ว่าตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั การทอผ้าไหมเป็นหนึ่งในวิถีการใช้ชีวิตของ
ชาวบ้านในพืน้ท่ีจงัหวัดนครราชสีมา อย่างไรก็ตามผ้าไหมท่ีเป็นท่ีนิยมในการทอของอ าเภอปัก
ธงชยันัน้คือ ผ้าไหมพืน้เรียบ ผ้าไหมมดัหม่ีประยกุต์ ผ้าไหมมดัหม่ีชดุ ส่วนผ้าไหมหางกระรอกท่ีใน



  45 

อดีตเป็นผ้าทอโบราณท่ีมีการทอเป็นผ้านุ่งโจงกระเบนส าหรับชนชัน้สูง  ผ้าไหมพืน้เรียบ ผ้าไหม
มดัหม่ี และมีผ้าไหมประยกุต์บ้างตามแตผู่้บริโภคต้องการ 

2.3.3 ผลวิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และภาวะคกุคาม (SWOT Analysis) ของ
ผ้าไหมปักธงชยั ท่ีผ่านมานัน้ส านกัพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจได้ท าการ
วิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และภาวะคกุคาม (SWOT Analysis) ของผ้าไหมปักธงชยั ไว้ ดงั 
ตาราง 6 ผลวิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และภาวะคกุคาม (SWOT Analysis) ของผ้าไหมปัก
ธงชยั ด้านลา่งนี ้

ตาราง 6 ผลวิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็ง โอกาส และภาวะคกุคาม (SWOT Analysis)  
ของผ้าไหมปักธงชยั  

หวัข้อการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 

จดุเดน่ 

(Strength) 

จากปัจจยัภายใน 

1. ปักธงชยัเป็นแหล่งผ้าไหมท่ีมีช่ือสียงเป็นท่ีรู้จกัมาช้านาน ผลิตภัณฑ์มี

ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่ของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ้าสีพืน้ ท่ีมี

ความมันเงา สีสวยงาม ท าให้เป็นท่ีนิยมของ นักท่องเท่ียว โดยเฉพาะ

นกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศ 

2. การทอมือท่ีละเอียดประณีต ย้อมสีธรรมชาติ เป็นเสน่ห์ส าหรับ

ชาวตะวนัตก ท าให้สินค้าขายได้ในราคาสงู 

3. ผู้ประกอบการท้องถ่ินมีทกัษะความรู้ความช านาญในการผลิตจากการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน เทคโนโลยีในครัวเรือนจากบรรพบุรุษสู่

ลกูหลานจนถึงปัจจบุนั 

4. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตเป็นภมูิปัญญาชาวบ้านไมส่ลบัซบัซ้อน ท าให้

ไมต้่องใช้ต้นทนุการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรสงูนกั 

5. มีแรงงานฝีมือจ านวนเพียงพอ ค่าจ้างไม่แพงมากเม่ือเทียบกับทักษะ

ฝีมือ 
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6. มีการรวมกลุ่มของผู้ ประกอบการอยู่หนาแน่นในพืน้ท่ี ท าให้การ

แลกเปล่ียนทรัพยากรและความรู้ระหว่างกนัท าได้ง่าย ซึ่งผู้ประกอบการก็

มีการเหลือซึ่งกันและกันพอสมควรในเร่ืองการถ่ายทอดความรู้ด้าน

เทคโนโลยีการผลิต 

จดุด้อย 

(Weakness) 

จากปัจจยัภายใน 

 

1. เส้นไหมท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีไม่เพียงพอกับปริมาณท่ีต้องการใช้ ต้องน าเส้น

ไหมมาจากแหล่งผลิตอ่ืนๆ ทัง้ในจังหวัดและต่างจังหวัด รวมทัง้จาก

ต่างประเทศ ท าให้การควบคุมคุณภาพการผลิตท าได้ล าบากเน่ืองจาก

คณุภาพของเส้นไหมท่ีซือ้มาจากแตล่ะแหลง่แตล่ะครัง้ไมเ่หมือนกนั 

2. เน่ืองจากผู้ประกอบการในอ าเภอปักธงชยัมีหลากหลายกลุ่ม ทัง้ท่ีเป็น

ระดบัวิสาหกิจ ชมุชน ระดบั SME และ ระดบัอตุสาหกรรม ท าให้คณุภาพ

สินค้าท่ีออกมามีคุณภาพแตกต่างกันไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันขาด

เอกภาพ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในผลิตภณัฑ์  

3. ขาดบคุลลากรท่ีมีความรู้ในด้านการบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองจกัรท่ีใช้ 

เช่น เคร่ืองสาวไหม เคร่ืองทอผ้าไฟฟ้า ท าให้อายกุารใช้งานเคร่ืองจักรสัน้

กว่าท่ีควรจะเป็น และเม่ือเคร่ืองจักรช ารุดเสียหายก็ท าให้การท างาน

หยดุชะงกั เน่ืองจากต้องรอผู้ มีความรู้ด้านเคร่ืองจกัรมาซ่อมแซมซึ่งมกัใช้

เวลานาน 

4. ผู้ประกอบการจ านวนมากยงัขาดความรู้ความสามารถในการแปรรูป

ผลิตภณัฑ์จากผ้าไหมเพ่ือการเพิ่มมลูคา่ให้กบัสินค้า มกัจะผลิตสินค้าตาม

ความนึกคิดของตวัเองโดยไม่ได้ศกึษาความต้องการของผู้บริโภค ท าให้มี

สินค้าค้างสต๊อกจ านวนมากบ่อยๆส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทาง

การเงิน 
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5. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการบริหารจดัการธุรกิจทัง้ด้าน

การผลิตและการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ประกอบการ

ท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มOTOP และผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้

ขาดวิสยัทศัน์ในการท าธุรกิจโดยเฉพาะการท าตลาดเชิงรุก 

6. ผู้ ผลิตบางส่วนค านึงถึงความอยู่รอดของธุรกิจในระยะสัน้โดยเน้น

ปริมาณการจ าหนา่ยด้วยการแขง่ขนัด้านราคามากกว่าการจ าหน่ายท่ีเน้น

คณุภาพ 

โอกาส 

(Opportunity) 

จากปัจจยัภายนอก 

1. รัฐบาลมีนโยบายทัง้ในระดบัประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัดในการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรมแฟชัน่และสิ่งทอ ซึ่งรวมทัง้ผลิตภณัฑ์

ผ้าไหม เพ่ือช่วยส่งเสริมนโยบายท่ีจะท าให้กรุงเทพเป็นเมืองแฟชั่น 

ขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือ

เผยแพร่ช่ือเสียงผ้าไหมไทย มีการท า Road Show จัดงานแฟชัน่ผ้าไหม

ไทยทัง้ในและตา่งประเทศ  

2. ผู้ ประกอบการทัง้ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ ได้รับการส่งเสริม

สนบัสนนุด้านการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคนิคตา่งๆจากหน่วยงานรัฐ

รวมทัง้สถาบนัเฉพาะทางหลายแห่ง เช่น สถาบนัเพ่ือการพฒันาและวิจยั

หมอ่นไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบนัไหมแหง่ชาต ิศนูย์พฒันา

กลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พัฒนาชุมชน 

รวมทัง้สถานศกึษาในระดบัอดุมศกึษา  

3. ผ้าไหมไทยมีเอกลักษณ์และเป็นท่ีช่ืนชมในระดบันานาชาติ ท าให้ผล

ผลิตจากอุตสาหกรรมไหมยังมีโอกาสอีกมากในตลาดทัง้ภายในและ

ภายนอกประเทศ 
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ภาวะคกุคาม 

(Threats) 

จากปัจจยัภายนอก 

 

1. ปริมาณเส้นไหมท่ีมีอยู่ในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ต้องมี

การน าเข้าท าให้มีต้นทนุในสว่นวตัถดุบิสงูขึน้ 

2. เส้นไหมของประเทศเพ่ือนบ้านมีราคาถกูกว่า ท าให้มีการลกัลอบน าเข้า

เส้นไหมอย่างผิดกฎหมาย มีผลกระทบต่อราคาไหมท่ีผลิตได้ในประเทศ 

และการเปิดเขตการค้าเสรีในอนาคตอาจมีผลต่ออุตสาหกรรมต้นน า้ใน

ประเทศเน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตท่ีสูงกว่า และผ้าไหมไทยอาจมีข้อ

เสียเปรียบด้านราคาเม่ือเทียบกบัชาติอ่ืนๆ โดยเฉพาะ จีน เวียดนาม และ

อินเดีย  

3. มีการแข่งขนัจากผ้าทอพืน้เมืองท่ีท าจากวสัดุอ่ืนท่ีมีราคาถูกกว่า และ

ดแูลรักษาง่ายกวา่ เชน่ ผ้าฝา้ยทอพืน้เมือง เป็นต้น 

4. แรงงานทอผ้าส่วนใหญ่เป็นแรงงานตามฤดูกาล ท าให้ขาดแคลน

แรงงานในการผลิตเม่ือถึงฤดขูองการท านา การท างานไมต่อ่เน่ือง บางครัง้

จงึผลิตสืนค้าไมท่นักบัความต้องการ ท าให้เสียโอกาสทางธุรกิจ 

5. ผู้บริโภคทัง้ชาวไทย และตา่งประเภทสว่นใหญ่พบปัญหาการดแูลรักษา

ผ้าไหม 

 

ท่ีมา: ส านกัพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ. (ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

ดังนัน้ เพ่ือการน าผ้าไหมปักธงชัยเข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจึงมีความจ าเป็น
เร่งดว่นท่ีต้องพฒันาพร้อมกนัทกุภาคสว่น ทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ภาคอตุสาหกรรมและภาค
การศกึษาอีกด้วย 
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3. อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย 
ค าวา่อตุสาหกรรม เป็นค านาม หมายถึง กิจกรรมท่ีใช้ทนุและแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรือ

จดัให้มีบริการ เชน่ อตุสาหกรรมสิ่งทอ อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2554: 
ออนไลน์) กระบวนการเร่ิมต้นขึน้ในตอนปลายของคริสต์ศตวรรษท่ี 18 ในช่วงของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ด้วยการเปล่ียนจากเศรษฐกิจแบบพึ่งพาแรงงานคนและ
สัตว์เป็นหลักไปเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเคร่ืองจักรเป็นหลักของสหราชอาณาจักร โดยเร่ิมใน
อตุสาหกรรมสิ่งทอเป็นอตุสาหกรรมแรก  

อตุสาหกรรมแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ก. อตุสาหกรรมครัวเรือน คืออตุสาหกรรมการผลิตง่ายๆ เล็กๆ มกัท ากนัในครอบครัว

หรือหมูบ้่าน ไมใ่ช้แรงงาน ทนุและปัจจยัมาก แตม่กัจะได้ก าไรต ่า อตุสาหกรรมจ าพวกนีมี้ตวัอย่าง 
เชน่ หตัถกรรมจกัสาน เซรามิก ถ้วยชามตา่งๆ รวมไปถึงสินค้าประเภทอาหารบรรจถุงุหรือหีบห่อท่ี
มีย่ีห้อบางชนิด เป็นต้นด้วย และสินค้าโอทอป (หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) บางชนิดเองก็ถือเป็น
อตุสาหกรรมครัวเรือนด้วย 

ข. อุตสาหกรรมโรงงาน คืออุตสาหกรรมท่ีผลิตในโรงงาน สินค้ามักมีมาตรฐาน
เดียวกนั ไม่แตกตา่งกนัมากนกั พบมากในเขตเมืองหรือเขตท่ีมีความเจริญตา่งๆ สินค้าเหล่านีม้กั
เป็นสิ่งอุปโภคบริโภค และสินค้าฟุ่ มเฟือยต่างๆ เช่นกระดาษทิชชู บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป อาหาร
กระป๋อง เคร่ืองนุง่หม่ สรุา บหุร่ี เป็นต้น และสินค้าบางประเภทมีการโฆษณาสง่เสริมการขายด้วย 

ค าว่า แฟชั่น เป็นค านามหมายถึง สมัยนิยม แบบ หรือวิธีการท่ีนิยมกันทั่วไปในชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา , 2554: ออนไลน์) ดังนัน้อุตสาหกรรมแฟชั่นจึง
หมายความได้วา่ กิจกรรมท่ีใช้ทนุ และแรงงานในการผลิตแบบ สิ่งของ หรือบริการท่ีเป็นสมยันิยม 

อตุสาหกรรมแฟชัน่เร่ิมต้นขึน้หลงัปี พ.ศ. 2500 โดยก่อนหน้านัน้คนส่วนใหญ่หากมีฐานะ
จะเป็นการสัง่ตดัเย็บเคร่ืองแตง่กายรายบคุคล หรือการตดัเสือ้ผ้าแบบวดัตวัตัด (Costume Made) 
โดยช่างตดัเสือ้ หากมีฐานะยากจนก็จะตดัเย็บด้วยตนเอง แตห่ลงัจากนัน้เม่ือเร่ิมมีเคร่ืองจกัรเข้า
มาเก่ียวข้องในการตดัเย็บ หรือจกัรเย็บผ้า และเข้าสูร่ะบบทนุนิยม มีห้างสรรพสินค้า เร่ิมมีการผลิต
เสือ้ผ้าส าเร็จรูป (Ready – To – Wear) ออกมา จนกระทั่งพัฒนามาถึงผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปท่ีมี
ขนาดเดียวกนั ราคาเดียวกนัเป็นจ านวนมาก (Mass Production) ท าให้อตุสาหกรรมแฟชัน่เร่ิมต้น
อยา่งแท้จริง 

นอกจากนีปั้จจุบนัอุตสาหกรรมแฟชัน่ยงัได้รับอิทธิพลจากการส่ือสารท่ีมีการพฒันาขึน้
พร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ หรือส่ือวิทยุ โทรทัศน์ จนถึงยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของ
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อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามในยุคเร่ิมแรกของ อุตสาหกรรมแฟชั่นนัน้เร่ิมท่ีฝ่ังยุโรป ต่อมาท่ีฝ่ัง
อเมริกา จนมาถึงยคุปัจจบุนัอตุสาหกรรมแฟชัน่นัน้เป็นออกแบบในประเทศใดประเทศหนึง่ แตก่าร
ผลิตและจ าหน่าย นัน้ท าในอีกประเทศหนึ่ง เช่น แฟชั่นท่ีผลิตโดยบริษัทแฟชัน่ในสหรัฐอเมริกา
ออกแบบในประเทศ แต่ผลิตในจีนหรือเวียดนามหรือ ศรีลังกาแล้วน ากลับมาในประเทศและ
กระจายขายสินค้าทัว่โลกอีกครัง้ 

อตุสาหกรรมแฟชัน่ เป็นอตุสาหกรรมท่ีต้องอาศยัความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน 
เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสินค้า ทัง้นีอ้ตุสาหกรรมแฟชัน่คอ่นข้างมีความส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจ
พอสมควร เน่ืองจากครอบคลุมถึง 3 กลุ่มอตุสาหกรรมหลกั ประกอบไปด้วย  อตุสาหกรรมสิ่งทอ 
และเคร่ืองนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอัญมณี และเคร่ืองประดับ รวมถึงอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังและ
ผลิตภณัฑ์ (การดี เลียวไพโรจน์ และคณะ, 2557, น. 6) 

 

3.1 องค์ประกอบอุตสาหกรรมแฟช่ัน 
อุตสาหกรรมแฟชั่น ประกอบด้วย 3 ห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ อุตสาหกรรมต้นน า้ 

(Upstream) อตุสาหกรรมกลางน า้ (Midstream) และอตุสาหกรรมปลายน า้ (Downstream)  
3.1.1 อุตสาหกรรมต้นน า้ (Upstream) ได้แก่ อุตสาหกรรมเส้นใย ซึ่งแบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสงัเคราะห์ อตุสาหกรรมเส้นใยมีการลงทนุสงู แตมี่ปัญหา
สาคญัคือ การผลิตวตัถดุิบเพ่ือปอ้นให้กบัอตุสาหกรรมเส้นใยสงัเคราะห์ภายในประเทศไมเ่พียงพอ
ตอ่ความต้องการ และสามารถผลิตวตัถดุบิได้น้อยชนิด 

3.1.2 อตุสาหกรรมกลางน า้ (Midstream) ได้แก่ อตุสาหกรรมป่ันด้าย อตุสาหกรรม
ทอผ้าและถักผ้า และอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จ  ผู้ ประกอบการได้มีการ
รวมกลุ่มกันเป็นสมาคม เพ่ือความเข้มแข็ง ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสงัเคราะห์ 
(The Thai Synthetic Fiber Manufacturers’ Association) สมาคมอุตสาหกรรมสิ่ งทอ ไทย  
(The Thai Textile Manufacturing Association) สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย (The Thai 
Weaving Industry Association)  สมาคมอุตสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย 
( The Association of Thai Textile Bleaching, Dyeing, Printing and Finishing Industries)  
สมาคมไหมไทย (Thai Textile Merchants Association) และสมาคมพ่อค้าผ้าไทย (Thai Textile 
Merchants Association)  เป็นต้น 
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3.1.3 อุตสาหกรรมปลายน า้ (Downstream) ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเสือ้ผ้า 
อตุสาหกรรมเคร่ืองประกอบการแตง่กาย เชน่ เคร่ืองหนงั อญัมณี เป็นต้น และอตุสาหกรรมการค้า
ปลีกแฟชั่น โดยอุตสาหกรรมการผลิตเสือ้ผ้า ประกอบด้วยผู้ผลิตเสือ้ผ้ากันหนาว ผู้ ผลิตเสือ้ผ้า
ชัน้ในและชุดนอน  ผู้ ผลิตเสือ้ผ้าท างาน ผู้ผลิตเสือ้ผ้ากีฬา ผู้ผลิตเสือ้ผ้าโอกาสพิเศษ และผู้ผลิต
เสือ้ผ้าเฉพาะต่างๆ เช่น เสือ้กันไฟ เสือ้กันเคมี เป็นต้น มีองค์กรและสมาคมท่ีเก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมปลายน า้ ได้แก่ สมาคมเคร่ืองนุ่งห่มไทย มลูนิธิพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย 
อุตสาหกรรมเคร่ืองประกอบการแต่งกาย เช่น หมวก กระเป๋า รองเท้า และเคร่ืองประดบั เป็นต้น  
นอกจากนัน้ยงัมี  สมาคมเคร่ืองหนงั สมาคมอญัมณี สมาคมเคร่ืองหนงัไทย สมาคมอญัมณีไทย  
เป็นต้น 

 
3.2 การสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟช่ันไทยจากภาครัฐและเอกชน 

ประเทศไทยได้รับการจดัอนัดบัจากผลการส ารวจนานาชาติให้เป็นแหล่งรองรับการ
ลงทนุท่ีนา่ดงึดดูท่ีสดุแหง่หนึง่อย่างตอ่เน่ือง ในปี พ.ศ. 2553 ธนาคารโลกได้จดัให้ไทยเป็นประเทศ
ท่ีมีความสะดวกในการด าเนินธุรกิจมากเป็นอันดบัท่ี 12 ของโลก ปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายเร่ง
พฒันาประเทศใน 6 สาขาหลกั (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558, น. 
10-16) ได้แก่ 1) เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 2) พลังงานทดแทน 3) ยานยนต์ 4) 
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 5) แฟชัน่ และ 6) อตุสาหกรรมบริการท่ีมี
มูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งรวมถึง อุตสาหกรรมบันเทิง บริการเพ่ือสุขภาพ และการท่องเท่ียว  ดังนัน้ 
อุตสาหกรรมแฟชั่นจึ ง มีความจ า เ ป็น เ ร่ งด่วน ท่ี ต้องพัฒนาพร้อมกันทุกภาคส่วน  ทั ง้
ภาคอตุสาหกรรมและภาคการศกึษา 

โดยรัฐบาลมีแนวทางส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมแฟชัน่แบบครบวงจร โดยเร่ง
ปรับโครงสร้างสถาบนัสิ่งทอให้เป็นสถาบนัเพ่ือการออกแบบแฟชัน่สมยัใหม่ ท าให้เกิดนวตักรรม
การผลิตสินค้าแฟชัน่ออกสู่ตลาดโลก สร้างผู้ประกอบการแฟชัน่ใหม่ในอนาคต โดยมีเป้าหมาย
หลกัคือการสร้างมลูคา่เพิ่มและสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศ  

นอกจากการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมแล้ว ยงัควรท่ีจะต้อง
เน้นการพฒันาในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมหรือมีการวางแผนการพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา โดย
มีทิศทางท่ีสอดคล้องกบัการพฒันาในภาพรวมของอตุสาหกรรมของประเทศ ให้มีลกัษณะท่ีพิเศษ 
และเพ่ือใช้เป็นแนวทางน าร่องในการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมตามคณุลกัษณะของแตล่ะ
กลุ่มอุตสาหกรรม ตามแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (National 
Industrial Development Master Plan) ของกระทรวงอตุสาหกรรม 
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โดยแบ่งเป็นบทบาทของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยในปัจจุบัน  ซึ่ง
กระทรวงอุตสาหกรรม (2554: ก12) ได้ให้ข้อมูลในด้านบทบาทของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุง่หม่ไทยในปัจจบุนัว่า อตุสาหกรรมไทยตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัด าเนินธุรกิจโดยการเป็นผู้
รับจ้างผลิตจากค าสัง่ผลิต ดงันัน้แนวทางการพฒันาจึงจ าเป็นต้องยกระดบัขีดความสามารถใน
การแขง่ขนัของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึน้ และสร้างความร่วมมือในการขยายเครือข่ายการผลิตไป
ยงัผู้ประกอบการในภูมิภาค เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต จากนัน้ต้องส่งเสริมการ
ยกระดบัศกัยภาพของผู้ประกอบการไทยสู่การออกแบบและการด าเนินการทางตลาดเพ่ือสร้างตรา
สินค้าไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาตติอ่ไป 

ทัง้นีแ้ม้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทย จะมีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่า
อุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ และในระดับโลก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสิ่งทอถือได้ว่าเป็น
อุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ อีกทัง้ยังมีการใช้เงินลงทุนและวัตถุดิบในประเทศเป็น
จ านวนมาก และมีจ านวนสถานประกอบการและจ านวนแรงงานค่อนข้างสูง ดงันัน้ แม้มูลค่า
โดยรวมของอุตสาหกรรมนีอ้าจไม่มากนัก แต่ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างผลประโยชน์แก่
ประเทศไทยโดยตรง (กระทรวงอตุสาหกรรม. 2554: ก2) 

นอกจากนีส้ถาบนัพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม (2557: ออนไลน์) ยงัได้ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชัน่ 
ปีพ.ศ. 2559 – 2574 ขึน้ โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอและธุรกิจแฟชัน่ไทยมีปัจจยัเกือ้หนุนการพฒันา
โครงสร้างสู่ อุตสาหกรรมใหม่ท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ความได้เปรียบในการแข่งขนั ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของวฒันธรรมการแตง่กาย ทกัษะฝีมือ
ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียว ความได้เปรียบเชิงภมูิศาสตร์ องค์ความรู้
การผลิตครบวงจร ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคท่ีเศรษฐกิจขนาดใหญ่  เม่ือ
โครงสร้างการผลิตสิ่งทอของโลกเปล่ียนแปลง เอเชียขยายตวัเป็นศนูย์กลางการค้าการลงทนุสิ่งทอ
เคร่ืองนุ่งห่มของโลก อุตสาหกรรมไทยจึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์ ท่ีเช่ือมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และธุรกิจแฟชัน่ให้สอดคล้องกนั มีเปา้หมายระยะยาวคือ “มุง่สูอ่ตุสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีอิทธิพล
ทางวฒันธรรมในระดบัสากลอยา่งยัง่ยืน (Toward Sustainable Creative Industries with Strong 
Soft Power) ก าหนดเป็นแผนระยะยาวถึงปีพ.ศ. 2573 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนา
อตุสาหกรรมของประเทศ แบง่เป็นเปา้หมาย 3 ระยะ (กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม, 2557: ออนไลน์) 
คือ  
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ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2559 เป็นศนูย์กลางของภูมิภาคด้านการค้า การจดัหาสินค้าสิ่ง
ทอแฟชัน่ Sourcing and Trade from Thailand ขยายขอบเขตอตุสาหกรรมสู่ผู้ประกอบการระดบั
ภมูิภาค (ASEAN Business) มีการตดัสินใจด้านการออกแบบและคณุสมบตัผิลิตภณัฑ์ในประเทศ
ไทย ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงกฏระเบียบ แก้ปัญหาคอขวดของห่วงโซ่มูลค่า ลดอุปสรรค
ทางการค้าให้เป็นศนูย์กลางการท าธุรกิจของอาเชียน สร้างกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยืี พฒันาค
ลสัเตอร์การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2564 เป็นศูนย์รวมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแบ
รนด์ระดับโลก Design and Development Solution for International Brands มีความพร้อม
สาธารณูปโภคและบุคลลากร เพ่ือให้ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการเป็นท่ีตัง้ของส านกังาน
ใหญ่ (Head Quater) และส านกังานใหญ่ภมูิภาค (Regional Head Quater) ของบริษัทสิ่งทอและ
แฟชั่นระดับโลก ท าให้มีการตัดสินใจเร่ืองส าคัญๆของกระบวนการธุรกิจสิ่งทอและแฟชั่นใน
ประเทศไทย ตลอดจนการจัดจ าหน่ายสินค้าในภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN) และ
เอเชียใต้ (BIMSTEC) ผา่นไทย 

ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2574 เป็นผู้น าวฒันธรรมแฟชัน่ และการออกแบบสิ่งทอของโลก 
Global Fashion Culture Influencer มีความเข้มแข็งของทุนวัฒนธรรมร่วมสมัย บูรณาการกับ
อุตสาหกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง ผลักดันมีแบรนด์สิ่งทอและแฟชั่นไทย เป็นแบรนด์ระดับสากล 
(international brands) อย่างน้อย 20 แบรนด์ และเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างน้อย 1 แบรนด์ 
ขยายอิทธิพลทางวฒันธรรมร่วมสมยัของไทยอยา่งเป็นระบบไปยงัตลาดโลก 

นอกจากการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชัน่ ปี 2559 – 
2574 แล้วกระทรวงอตุสาหกรรมยงัได้วางแผนท่ีจะส่งเสริมความแข็งแกร่งของแฟชัน่ไทยสูย่คุ 4.0 
โดยตัง้เปา้ท่ีจะดนัยอดสง่ออกจากปีละ 6 แสนล้านบาทให้ได้ 1 ล้านล้านบาทภายใน 5 ปี ด้วยการ
น าเทคโนโลยีผสมผสานกบันวตักรรมเสริมแกร่ง ด้วยการ 

3.2.1. การเปิดตวัโครงการเสริมสร้างศกัยภาพอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยสู่ยุค 4.0 เพ่ือ
สนองนโยบายอตุสาหกรรม 4.0 และการก้าวสูก่ารเป็นฮบัแฟชัน่ของอาเซียน หลงัจากอตุสาหกรรม
แฟชัน่ไทยยงัประสบปัญหาในเร่ืองการส่งออกอย่างต่อเน่ือง จากภาวะค าสัง่ซือ้ท่ีชะลอตวั ภาวะ
เศรษฐกิจโลก ดงันัน้ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแขง่ขนัถือเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลควรเร่งด าเนินการ
อย่างเร่งด่วน โดยเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทนุ การให้ความรู้ด้านการ
ออกแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต การลดต้นทนุการผลิต และการพฒันาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เป็นต้น โดยเน้น 4 กิจกรรมหลักคือ 1) การสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น  
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2) กิจกรรมพฒันาผลิตภณัฑ์และตอ่ยอดตราสินค้าสู่อาเซียน หรือ D Space โดยเป็นความร่วมมือ
กับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้พัฒนาแบรนด์สินค้าแฟชั่นไทย 3) กิจกรรม 
Modern Thai Silk เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์ต้นแบบไหมไทยร่วมสมยั เน้นอิงวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยง
กับเทรนด์โลก และ 4) กิจกรรมพฒันาผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้น าสิ่งทออาเซียน ด้วยการวิจยั
พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตอ่ความต้องการและความเปล่ียนแปลงของตลาดผลิตภณัฑ์ผ้าผืนทัง้ใน
และตา่งประเทศ (ผู้จดัการออนไลน์, 2560: ออนไลน์) 

โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม (สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรม
สิ่งทอ. 2560: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงโครงการเสริมสร้างศกัยภาพอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยสู่ยุค 4.0 
ไว้วา่  

“กระทรวงอุตสาหกรรมตัง้ เป้าพัฒนาผ้าผืน โดยเน้นการน า

เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่มาเพิ่มมูลค่า ซึ่งผ้าผืนไม่ได้จ ากัดแค่น าไปท า

เป็นเคร่ืองนุ่งห่มได้เท่านัน้ แตส่ามารถน าไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั 

สิ่งทอ เคร่ืองประดบั ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญัขัน้ตอนการ

ผลิตตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้โดยเน้นความต้องการของตลาดเป็นหลกั ซึง่การ

น านวัตกรรมมาใช้กับผ้าผืนก็จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่ง เช่น 

การน าผ้าขนสตัว์มาทอร่วมกับผ้าไหมไทย และต่อไปทางกระทรวงฯ มีแผน

จะน าผ้าไหมไทยออกสูอ่าเซียนผา่นเส้นทางสายไหม” 

3.2.2 การเปิดตวักิจกรรมการพฒันาออกแบบแฟชัน่เชิงสร้างสรรค์ส าหรับนกัศึกษา 
(Fashion Smart Start Up 2016: F2S) Creative Designers Creation ภายใต้โครงการยกระดบั
ผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) โดยกรมส่ง เสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกับ ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบนัพฒันา
อตุสาหกรรมสิ่งทอ เพ่ือสานตอ่นโยบายรัฐ ด้วยการพฒันานกัศกึษาด้านออกแบบปี 3 และ ปี 4 ใน
พืน้ท่ีภาคเหนือ จดัอบรมการออกแบบสร้างสรรค์-ทนัเทรนด์โลก หลกัสตูรใหม ่ปเูส้นทาง Start Up 
และมุง่สูน่กัออกแบบเชิงสร้างสรรค์รองรับอตุสาหกรรม 4.0 ซึง่กิจกรรมนีไ้ด้ท าการพฒันาหลกัสูตร
ใหม่เพ่ือเติมเต็มจากหลกัสูตรเดิมในห้องเรียน ประกอบไปด้วยหลกัสตูร การสร้างทกัษะและปรับ
วิธีคิดอย่างเป็นระบบทัง้วงจรผลิตภัณฑ์ การสร้างอตัลกัษณ์ ซึ่งตวัโครงการจะให้ความส าคญัใน
แนวคิดหลักเร่ือง  ทุนทางวัฒนธรรม ท่ีส่งเสริมให้นักออกแบบมองเห็นคุณค่าของท้องถ่ิน 
วฒันธรรมประจ าภาค โดยน ามาผสมผสานกบัไอเดียสร้างสรรค์ เทคโนโลยีการออกแบบและการ



  55 

ผลิตเพ่ือสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีโดดเดน่ภายใต้กลิ่นอายแห่งความภาคภมูิใจในวฒันธรรมของตนให้คน
ทัว่โลกได้เห็น พร้อมหลกัสตูรวิเคราะห์ต้นทุน และการสร้างโอกาสทางการตลาด (สถาบนัพฒันา
อตุสาหกรรมสิ่งทอ. 2560: ออนไลน์) 

โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึง
กิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 
2016  :  F2S)  Creative Designers Creation  ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs  
สูต่ลาดโลก (Global Reach) ไว้วา่  

 
“โครงการนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือร่วมส่งเสริมผลกัดนัให้เกิดบคุลากรใน

สายอุตสาหกรรมออกแบบ – แฟชั่น (สิ่งทอและเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหนงั

และรองเท้า เคร่ืองประดับ) สู่เส้นทางนักออกแบบมืออาชีพ สอดรับกับ

นโยบายของรัฐบาลในด้านการสร้าง SMEs กลุ่ม Global Reach Start Up 

ให้ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยการออกแบบ Design Driven Economy รองรับ

อุตสาหกรรม 4.0 โดยสร้างศกัยภาพให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ทกัษะตัง้แต่

เร่ืองของแนวโน้มการออกแบบ การคดัเลือกวตัถดุิบ การพฒันาผลิตภณัฑ์เชิง

สร้างสรรค์ ตลอดจนการส่ือสารทางการตลาดท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย

และการน าเสนอผลงานการออกแบบ เพ่ือเป็นพืน้ฐานส าคัญในการก้าว

กระโดดไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูง และพัฒนาต่อเน่ืองจน

สามารถแขง่ขนัในระดบัอาเซียน (ASEAN) ได้อยา่งเตม็ภาคภมูิ” 

3.3 สถานการณ์ปัจจุบันของผ้าไหมในอุตสาหกรรมแฟช่ันไทย 
ในปี พ.ศ. 2557 ตลาดผ้าไหมไทยมีมูลค่าซือ้ขายถึง 6,000 ล้านบาทต่อปี สินค้า

กลางน า้ หรือผ้าไหม มีปริมาณการสง่ออกท่ี 496,499,291 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 ร้อยละ 76.26 
ในขณะท่ีสินค้าต้นน า้ หรือไหมดิบ มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 3.8 และสินค้าปลายน า้มี
มลูคา่ลดลงร้อยละ 2.95 เม่ือเทียบปีตอ่ปี (ชนิกานต์ การวิวฒัน์, 2558: ออนไลน์) 

จากโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อตุสาหกรรมเคร่ืองนุง่ห่มเป็นอตุสาหกรรมปลายน า้ของระบบ
โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ซึ่งเน้นการใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) ไม่จ าเป็นต้อง
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ลงทุนสูงและใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อนแต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้
ค่อนข้างสูง ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยงัใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีอายุการใช้งานมานานแต่ก็ยังคง
เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีมลูคา่การส่งออกสงู นอกจากนี ้แรงงานไทยเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ ผลิตภณัฑ์ท่ี
ได้จึงมีความประณีตและเป็นท่ีต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 
ได้แก่ เสือ้ผ้าส าเร็จรูปจากการทอ และเสือ้ผ้าส าเร็จรูปจากการถักส าหรับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมไหม อุตสาหกรรมนอนวูฟแวร์ ซึ่งผลิต
ผ้าอ้อมเด็ก ชุดผ่าตดัของแพทย์ ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมสิ่งทอเพ่ือการ
เคหะ เป็นต้น ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้เปรียบด้านคา่จ้างแรงงานโดยผลิตตามค าสัง่ซือ้ (OEM) แต่
ผลจากคา่แรงท่ีสงูขึน้ท าให้ผู้ ว่าจ้างได้ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน ดงันัน้ ประเทศไทยต้องเร่ง
ให้มีการพฒันาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างสินค้าท่ีเป็นตราสินค้า (Brand Name) ของไทย
เอง และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีความรวดเร็วและแม่นย าขึน้  ดังนัน้ กรมส่งเสริม
อตุสาหกรรมจงึได้ท าการวิเคราะห์ SWOT แฟชัน่ไทย (กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม, 2555, น. 16-17) 
ไว้ดงันี ้

ตาราง 7 ตาราง SWOT แฟชัน่ไทย 

จดุแข็ง  

(Strengths) 

1. มาตรฐานการผลิตและฝีมือแรงงานไทยดีกว่าประเทศอ่ืนใน

อาเซียน แรงงานมีฝีมือทักษะสูง พัฒนาฝีมือได้เร็ว มีคุณภาพ

การผลิต ความประณีตและสามารถท ารูปแบบท่ีตลาดต้องการ

ได้ 

2. ไทยมีหว่งโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรมครบถ้วน ทัง้อตุสาหกรรม

ต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ 

3. ผู้ ประกอบการมีองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความพร้อม

มากกวา่ประเทศอ่ืนในอาเซียน 

4. ความเช่ือมั่นในคุณภาพ มาตรฐานการผลิต แรงงาน และ

สิ่งแวดล้อมของไทยมีภาพลกัษณ์ดีในตลาดโลก 
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จดุออ่น 

(Weaknesses) 

 

1. ต้นทนุแรงงานสงูกวา่ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 

2. การขาดแคลนแรงงาน 

3. ต้นทนุการขนสง่และโลจิสตกิส์สงู ขาดระบบการขนสง่ทางราง 

4. ผลกระทบด้านราคาสินค้าท่ีมีการน าเข้าจากอาเซียนด้วยกัน

ซึง่มีต้นทนุต ่ากวา่ 

5. ผู้ ประกอบการยังไม่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง ขาดการ

ออกแบบพฒันา 

6. ขาดการเช่ือมโยงระหวา่งอตุสาหกรรมกลางน า้และปลายน า้ 

โอกาส 

(Opportunities) 

 

1. ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนมีต้นทนุแรงงานต ่ากวา่ไทย 

2. ไทยตัง้อยูศ่นูย์กลางของแหลมอินโดจีน 

3. ใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพ่ือประโยชน์

จากสถานะ Least Developed Countries: LDCs 

4. การรับและแบง่งานตามความถนดัในสายโซ่อปุทาน (Supply 

& Value Chain) มีความร่วมมือในการผลิตร่วมกันและใช้

ชิน้ส่วนต่างๆ ในการประกอบร่วมกัน โดยใช้จุดแข็งของแต่ละ

ประเทศ 
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อปุสรรค 

(Threats) 

1. ประเทศอ่ืนในอาเซียนก็ผลิตสินค้าชนิดเดียวกนั 

2. มีการแขง่ขนัมากขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

3. อุปสรรคท่ีส าคัญของไทย คือการสร้างต าแหน่งทางการแข่งขันของ

ประเทศในฐานะศูนย์กลางแฟชั่นของภูมิภาค ซึ่งสิงคโปร์และฮ่องกงมี

ความชดัเจนในด้านนีม้ากกว่าไทยอยู่มาก (สมาพนัธ์เอสเอ็มอีไทย, 2558: 

ออนไลน์) 

ท่ีมา: กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม, 2555, น.16-17 

ส าหรับธุรกิจแฟชัน่ของไทยมีอัตราการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจากผู้บริโภคหลายๆ 
กลุ่มทัง้หญิงและชาย โอกาสของผู้ประกอบการอยู่ท่ีกลุ่มนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ ซึ่งมีแนวโน้มอย่าง
มากในการเผยแพร่แฟชัน่สินค้าจากไทย ออกสู่ต่างประเทศ โดยสามารถแบ่งนกัช็อปออกเป็น 4 
กลุม่  (การดี เลียวไพโรจน์ และคณะ, 2557, น. 16-17) ได้ดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 นักช๊อปทั่วไป  คือกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวใน
สถานท่ีตา่งๆ และนิยมซือ้สินค้าตดิไม้ตดิมือกลบัไปด้วย 

กลุ่มท่ี 2 นกัช๊อปเชิงวฒันธรรม คือกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมท่องเท่ียวในสถานท่ี
ประวตัิศาสตร์ ส่งผลให้มีการซือ้สินค้าแฟชัน่ท่ีอิงกบัสถานท่ีเพ่ือเป็นของท่ีระลึก ของฝาก หรือของ
ใช้ในกรณีมีความชอบสว่นตวั 

กลุม่ท่ี 3นกัช๊อปแบบมุง่เปา้ เป็นนกัช๊อปท่ีมีการเตรียมตวัล่วงหน้า ในการจบัจ่าย
แบบตัง้ใจ โดยนกัทอ่งเท่ียวกลุม่นีจ้ะให้ความส าคญัตอ่การผลิตภณัฑ์ และจะค านึงถึงคณุภาพการ
ใช้งาน ประสิทธิภาพตา่งๆ ของสินค้าเป็นอยา่งมาก 

กลุม่ท่ี 4 นกัช๊อปตามกระแส เป็นกลุม่นกัช๊อปท่ีมีการเตรียมไว้ลว่งหน้า โดยมีแรง
กระตุ้นมากจากสภาพแวดล้อม ค าเชิญชวน หรือ แฟชัน่กระแสนิยมๆ ตา่งๆ ของโลก 

จากภาพรวมด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเคร่ืองแต่งกาย เคร่ือง
หนงัและรองเท้า เคร่ืองประดบั และอปุกรณ์ตกแตง่) เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจ
ของไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเห็นได้จากมลูคา่การส่งออกและการบริโภคภายในประเทศท่ีสร้างรายได้
และการจ้างแรงงานมากกว่า 2.0 ล้านคน มีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 20,000 ล้าน
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เหรียญสหรัฐฯ หรือ 600,000 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 10 ของมลูคา่การสง่ออกสินค้าอตุสาหกรรม
ทัง้หมด แบง่เป็นมลูค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มประมาณ 7,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยตลาดส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มท่ีส าคญั ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น 
และอาเซียน มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เคร่ือง-หนังและรองเท้าประมาณ 1,500 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยมีตลาดส่งออกส าคญั ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป จีน และเวียดนาม และมลูคา่
การส่งออกผลิตภัณฑ์อัญมณีและเคร่ืองประดับประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และฮอ่งกง เป็นตลาดสง่ออกส าคญั (สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิ่ง
ทอ, 2560: ออนไลน์) จะเห็นได้วา่แนวโน้มผ้าไหมในอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยนัน้สามารถพฒันาไปสู่
การสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่เพิ่มสงูจนสามารถแขง่ขนัในระดบัอาเซียน (ASEAN) ได้ 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือความอยูร่อดทา่มกลางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ท่ีมีเทคโนโลยี

ท่ีก้าวไกลท าให้รับรู้ได้ถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมแม้ว่าจะอยู่ไกลกันคร่ึงโลก ในกลุ่มคน
บางประเภทจะไมย่อมเปล่ียนแปลงแม้สิ่งแวดล้อมเปล่ียนไป และยงัคงไว้ซึง่วฒันธรรมเดมิ แตก็่จะ
มีคนบางส่วนท่ีสามารถปรับตวัเข้ากับบริบท สิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป สามารถเรียนรู้จนเกิดการ
ยอมรับวัฒนธรรมใหม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมดัง้เดิมท่ีมีติดตัวมาก็ยังคงอยู่สามารถ
แสดงออกมาได้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ถือเป็นการผสมผสานทางวฒันธรรมคณุลกัษณะดงักล่าว
เป็นการปรับตวัเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับสิ่งใหม่ แตย่งัคงรากเหง้าเดิม ส่วนกลุ่มคนอีกประเภท
หนึ่งก็คือพวกท่ีปรับตวัแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมใหม่ไม่คงเหลือซึ่งของเดิม เป็นการ
ผสานกลืนทางวฒันธรรม จะเกิดขึน้สมบูรณ์แบบเม่ือไม่สามารถท าการแยกคนออกจากกลุ่ม จะ
พบในกลุ่มของรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นส่วนใหญ่ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการอบรมสั่งสอน การเลีย้งดูของ
ครอบครัวเป็นหลกั 

ในขณะเดียวกนัในเมืองไทย คนไทยท่ีอยู่กบัท่ีไม่ย้ายถ่ินไปไหน แตก็่ต้องยอมรับว่าจะมี
ผู้คนหลากหลายเข้ามาหา การปรับตวัให้เข้ากบักระแสเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมส าหรับการด ารงชีวิตควรท าอย่างไร จึงจะเป็นการปรับตวัท่ีเข้ากับสถานการณ์ 
ยอมรับสิ่งใหม ่แตย่งัคงไว้ซึง่รากเหง้าเดมิ 
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4.1 ทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม (Theory of Cultural Ecology)  
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม คือการศึกษาการปรับตวัของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและสงัคม การปรับตวัของมนษุย์ในท่ีนีห้มายถึงกระบวนการท่ีมนษุย์ปรับสภาพร่างกาย 
การด ารงชีวิตและสงัคมวฒันธรรมเพ่ือท่ีจะให้มีชีวิตรอดภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ทัง้นี ้จะเป็นการศกึษาลกัษณะของการใช้เทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ และการจดัระเบียบทางสงัคม
ภายใต้ประสบการณ์ทางวฒันธรรมท่ีก าหนดโดยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิซึง่อาจศกึษาในมิติ
ประวตัิศาสตร์หรือสิ่งท่ีปรากฎอยู่ในปัจจุบนั  ข้อถกเถียงส าคญัคือ สงัคมของมนุษย์ด ารงอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างไร และสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการจดัรูปแบบและระเบียบ
ทางสงัคมของมนษุย์อยา่งไร  โดยได้รับการพฒันามาจากวิวฒันาการ ซึง่ชว่ยให้เกิดความเข้าใจใน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งประชากรมนษุย์ (งามพิศ สตัย์สงวน, 2558, น. 36-37) 

นกัมานษุยวิทยาท่ีส าคญัในกลุม่นีไ้ด้แก่  
จูเลียน เอช สจ็วต (Julian H. Steward) ซึ่งให้ความหมายนิเวศน์วิทยาว่า “คือ

การปรับตวัให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม” นิเวศน์วิทยาทางวฒันธรรม จึงหมายถึงวิธีการศึกษาหา
ข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์ทางวฒันธรรม ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปรับตวัเข้ากบัสภาวะแวดล้อม 
(ของมนษุย์แตล่ะสงัคม)  

คลิฟฟอร์ด กีทซ์ (Clifford Geetz) ได้ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
แบบแผนการเกษตรในอินโดนีเซีย ได้เขียนหนงัสือ “Agricultural Involution” (1963) ชีใ้ห้เห็นถึง
อิทธิพลของระบบนิเวศน์ท่ีมีต่อโครงสร้างสังคม หัวใจท่ีส าคญัของแนวคิดนีก็้คือ “การรวมเอา
ระบบสงัคม วฒันธรรมและสภาวะทางชีววิทยาเข้าด้วยกนัในการศกึษาการพฒันาของสงัคม” และ
ได้สรุปว่าทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรมนี ้จะช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชากร 
สิ่งแวดล้อมทางสงัคมและลกัษณะทางกายภาพในสงัคมได้ 

มาร์วิน แฮร์ รีส (Marvin Harris) ศึกษาการท าสงครามของชนบรรพกาล 
(Primitive Warfare) โดยอธิบายว่า “สงครามเป็นกลไกอันหนึ่งในการปรับจ านวนประชากรให้
เหลือพอท่ีจะสามารถอาศยัอยูใ่นระบบนิเวศน์หนึง่ได้อยา่งเหมาะสม” 

หลังสงครามโลกครัง้ ท่ีสอง การวิจัยในเ ร่ืองนิ เวศวิทยาวัฒนธรรมมีการ
เปล่ียนแปลงไปหลายส่วน การวิจัยได้สะท้อนภาพความส าคัญของความรู้ด้านภูมิศาสตร์ 
นิเวศวิทยา การบริโภค มานษุยวิทยานิเวศน์ และทฤษฎีท่ีอธิบายโครงสร้างระบบ  นอกจากนัน้ยงั
สนใจประเด็นเก่ียวกบัการศกึษาประสบการณ์ของมนษุย์ท่ีมีตอ่ธรรมชาติ  เน่ืองจากวฒันธรรมแต่
ละแหง่จะก่อเป็นรูปร่างได้ต้องขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อม มนษุย์จะจดัระบบธรรมชาติด้วยการตัง้ช่ือ 
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จัดประเภท สร้างสัญลักษณ์ท่ีเก่ียวกับพืช สัตว์ และอากาศท่ีสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต  
สมาชิกในวัฒนธรรมหนึ่งๆ  จะแสดงออกโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม แต่การศึกษา
มานุษยวิทยาเชิงนิเวศน์ไม่อาจลุล่วงไปได้ถ้ามองข้ามปัจจยัเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ฮาโรลด์ 
คองลิน ศึกษาชนเผ่าฮานูนูในฟิลิปปินส์ พบว่าแบบแผนวัฒนธรรมของคนเหล่านีข้ึน้อยู่กับการ
เพาะปลกู ซึง่เป็นตวัอยา่งการศกึษาแรกๆ ของมานษุยวิทยานิเวศน์ 

แนวคิดเร่ืองระบบจึงกลายเป็นสิ่งส าคญัต่อการวิจัยทางนิเวศน์  แนวคิดนีอ้ธิบาย
เร่ืองโครงสร้าง ล าดับชัน้ และความสัมพันธ์แบบวงจร ซึ่งเอือ้ให้เกิดความเข้าใจต่อแบแผน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม  นอกจากนัน้ยังมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ปฏิสัมพันธ์เชิงนามธรรม เช่น พิธีกรรมและสัญลักษณ์ ซึ่งเก่ียวโยงไปถึงเร่ืองการบริโภค สภาพ
อากาศ และเทคนิคการยงัชีพ 

 
4.2 ทฤษฎีวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม (Theory of Cultural Evolution)  

(ฐิตศัิกดิ์ เวชกามา, 2559, น. 136-147) 
ทฤษฎีวฒันาการได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีวิวฒันาการทางชีวภาพของชาร์ลส์ ดาร์

วิน (Charles Darwin) ตอ่มาได้ถกูน าไปใช้ในการศกึษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงของสงัคม ซึ่งคือการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีกระบวนการเป็นขัน้เป็นตอนไปตามล าดบั จากขัน้หนึ่งไปสู่อีกขัน้หนึ่ง โดยมี
พฒันาการท่ีก้าวหน้ากว่าขัน้ท่ีผ่านมา จากความเรียบง่ายไปสู่ความซบัซ้อนมากขึน้ไปเร่ือยๆ จน
เกิดเป็นสงัคมท่ีสมบรูณ์ โดยมีนกัสงัคมวิทยาท่ีสร้างทฤษฎีวิวฒันาการทางวฒันธรรม ดงันี ้ 

ออกุส ต์  กอง ต์  (Auguste Comte) ท่ี เสนอว่าสังคมมนุษย์มาพัฒนาการ 
และการเปล่ียนแปลงทางด้านความรู้เป็น 3 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้เทววิทยา 2) ขัน้อภิปรัชญา  
3) ขัน้วิทยาศาสตร์ 

ลิวอิส เฮนร่ี มอร์แกน (Lewis Henry Morgan) ท่ีเสนอว่ามี 3 ขัน้ตอนเช่นกนั แต่
เป็น 1) สงัคมคนป่า 2) สงัคมอนาอารยชน 3) สงัคมอารยธรรม 

เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) เสนอว่า วิวฒันาการของสงัคมมนษุย์
เป็นแบบสายเด่ียว ทกุอยา่งมาจากแหลง่เดียวกนั และมารวมตวักนัด้วยกระบวนการสงัเคราะห์ จงึ
ท าให้มนษุย์มีความสามารถในการปรับตวัได้ และจะน าไปสูก่ารพฒันาได้เป็นอยา่งดี 

โรเบิร์ต เรดฟิวด์ (Robert Redfield) เสนอว่า การเปล่ียนแปลงเร่ิมต้นจาก สงัคม
ชาวไปไปสูส่งัคมเมือง 
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ทฤษฎี Evelutionism เป็นทฤษฎีวิวฒันาการทางของวฒันธรรมหรือพฤติกรรมของ
มนษุย์ มีผู้ให้ก าเนิดคือ เอ็ดวาร์ด บี เทเลอร์ (Edward B. Taylor) ชาวองักฤษ โดยสนใจท่ีจะศกึษา
มุง่เน้นไปท่ีพฤตกิรรมมนษุย์ ทัง้พฤตกิรรมสว่นตวัและพฤตกิรรมกลุม่ โดยตัง้ข้อสงัเกตถุึงพฤตกิรรม
สว่นตวักลายมาเป็นพฤตกิรรมกลุม่ และเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในสงัคมได้อยา่งไร 

อย่างไรก็ตามแม้จะมีนักสังคมวิทยาหลายคนท่ีพยายามจะถกเถียงเพ่ือท าความ
เข้าใจในทฤษฎีนีใ้นแง่ของบทสรุปว่าอะไรท่ีเป็นสาเหตท่ีุท าให้วฒันธรรมของมนุษย์พฒันาไปได้
เร่ือยๆ จึงท าให้เกิดการย้อนความไปถึงแนวคิดของชาร์ลส์ ดาร์วิน ท่ีว่า “ความอยู่รอดของผู้ ท่ี
เหมาะสม (Survival for the Fittest)” ท่ีเช่ือว่าสิ่งมีชีวิตจะอยู่รอดได้ แสดงว่าธรรมชาติเป็นผู้ เลือก
แล้วว่าแข็งแรงท่ีสดุ สมควรท่ีจะอยู่รอดได้ เพราะสามารถตอ่สู้กบัภยัธรรมชาติรอบตวัได้โดยอิงถึง
สิ่งแวดล้อมรอบตวั ซึ่งนกัสงัคมวิทยาบางคนจึงได้มีข้อคิดเห็นว่า ผู้ ท่ีเจริญได้ก็คือผู้ ท่ีปรับตวักับ
สิ่งแวดล้อมทกุอยา่งในทกุระดบัได้ ดงันัน้สิ่งแวดล้อมท่ีตา่งกนัท าให้มีความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
สงัคมจะเจริญได้หรือพฒันาไม่ขึน้อยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตวันัน่เอง และเม่ือเอาสิ่งแวดล้อมเข้า
มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาจะเห็นได้วา่เหตใุดบางสงัคมเจริญและบางสงัคมไมเ่จริญ 

 
4.3 แนวคิดทางการตลาด 

แนวคิดทางการตลาดนัน้มีความส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้ระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ และมีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และการตลาดเป็นกลไกหลกัในการ
ผลกัดนัให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตวัและเติบโต การตลาดเป็นเคร่ืองมือในการยกระดบัการ
ด ารงชีวิตของผู้บริโภคในสังคมให้สูงขึน้ ซึ่งเกิดขึน้จากระบบการแข่งขันทางการตลาดท่ีจะเป็น
ปัจจยัให้ผู้ผลิตเร่งพฒันาสินค้าหรือบริการของตนให้มีคุณภาพเกิดความสะดวก หรือมีราคาต ่า
กวา่คูแ่ขง่ขนั รวมถึงเป็นปัจจยัให้เกิดการกระจายรายได้และการจ้างงานเพิ่มมากขึน้ 

4.3.1 แนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) วิวฒันาการแนวความคิด
ทางการตลาด สามารถแบง่ได้ 5 ลกัษณะ ดงันี ้

4.3.1.1 แนวความคดิเก่ียวกบัการผลิต (มุง่เน้นการปรับปรุงการผลิตให้ดีขึน้ และ
หาวิธีการจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสดุ และผู้บริโภคสามารถหาซือ้ได้สะดวก)  แนวความคิด
แบบมุ่งเน้นการผลิต (Production Concept) เป็นแนวความคิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฝ่ายขาย โดยคิด
ว่าผู้บริโภคพอใจท่ีจะซือ้เฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีตนชอบ หาซึอ้ง่าย และต้นทนุต ่าเท่านัน้ ดงันัน้หน้าท่ี
ด้านการตลาดคือปรับปรุงผลิตในปริมาณมากภายใต้ต้นทนุการผลิตท่ีต ่าท่ีสดุ สินค้าท่ีผลิตออกมา
สามารถขายได้เกือบทัง้หมด เน่ืองจากอุปสงค์ (Demand) หรือปริมาณความต้องการในสินค้าท่ีจะ
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ใช้บริโภคมีมากกว่าอุปทาน (Supply) ซึ่งเป็นปริมาณของการเสนอขายสินค้าท่ีผลิตสินค้าออกสู่
ตลาด 

แนวความคิดทางการตลาดแบบมุ่งเน้นการผลิตนี ้จะยึดหลักว่าผู้ บริโภคจะ
พิจารณาซือ้ด้วยความพงึพอใจในสินค้าท่ีมีราคาต ่าและหาซือ้ได้ง่าย นกัการตลาดจงึต้องปรับปรุง
การผลิตให้ดีขึน้ เพ่ือลดต้นทนุให้ต ่าและจดัจ าหน่ายให้ทัว่ถึง ซึ่งจะเป็นตลาดของผู้ขายหรือตลาด
ผกูขาด  

4.3.1.2 แนวความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ (Product Concept) (จะต้องปรับปรุง
และรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้เหนือกว่าคูแ่ขง่ขนัตลอดเวลา) เน่ืองจากผลของการมุง่เน้นการ
ผลิตท่ีใช้ต้นทุนต ่า เพ่ือให้ได้ผลผลิตจ านวนมาก โดยสินค้าท่ีผลิตออกมาจ าหน่ายไม่มีความ
แตกตา่งกนั ทัง้ในด้านคณุภาพและราคาท าให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ดงันัน้นกัการตลาดจงึต้อง
พยายามคิดค้นหาวิธีท่ีจะท าให้สินค้าเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยปรับปรุงสินค้าให้มี
คณุภาพและรูปลกัษณ์ท่ีดีขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับราคา เพ่ือสร้างความแตกตา่งแนวความคิดทาง
การตลาดแบบนีจ้ะยึดหลกัว่าผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจในสินค้าท่ีมีคณุภาพและรูปลกัษณ์ท่ีดี
ท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาจงึต้องปรับปรุงคณุภาพและพฒันาให้ดีกวา่คูแ่ขง่ขนั 

4.3.1.3 แนวความคิดเก่ียวกับการขาย (จะต้องหาวิธีการส่ือสารให้ผู้บริโภคเกิด
การยอมรับและเปล่ียนพฤติกรรมหนัมาซือ้ผลิตภณัฑ์) (Selling Concept) เป็นแนวความคิดท่ีให้
ความส าคญักบักิจกรรมทางด้านการขาย เน่ืองจากคูแ่ขง่ท่ีมีอยูม่ากในตลาด ได้มีการพฒันาสินค้า
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันประกอบกับเป็นช่วงท่ีผู้ บริโภคค านึงถึงความจ าเป็นในการใช้สินค้า 
กลา่วคือผู้บริโภคจะซือ้เฉพาะสินค้าท่ีจ าเป็นและตรงกบัความต้องการเท่านัน้ นกัการตลาดจงึต้อง
จงูใจให้ผู้บริโภคซือ้สินค้าเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง ซึ่งวิธีการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคคือการ
อาศยัพนกังานขายให้เป็นผู้น าเสนอขายสินค้า กิจการตา่ง ๆ พยายามท่ีปรับปรุงรูปแบบวิธีการขาย 
โดยมีการฝึกอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการขายให้กบัพนกังานขาย มีการส่งเสริมการตลาดในด้านตา่ง 
ๆ เช่น การส่งเสริมการขายด้วยของแจกของแถม การเผยแพร่ข่าวสาร การจดักิจกรรมเพ่ือท าให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจ และตดัสินใจซือ้สินค้า 

แนวความคิดทางการตลาดแบบมุ่งเน้นการขาย จะยึดหลักว่าผู้ บริโภคจะซือ้
สินค้าตอ่เม่ือมีความจ าเป็น นกัการตลาดจงึต้องพยายามปรับปรุงหนว่ยงานขายให้มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการคดัสรรพนกังานท่ีมีความสามารถในด้านของเทคนิคการขาย โดยพยายามคดิค้นหาวิธีการ
ขายรูปแบบใหม ่ๆ 
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4.3.1.4 แนวความคิดเก่ียวกับการตลาด (ต้องทราบความต้องการแท้จริงของ
ตลาดเปา้หมาย และสามารถจดัผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการ เช่น จะต้องมีการท าวิจยั
การตลาด เพ่ือพัฒนาส่วนประสมทางตลาดให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย)  (Marketing 
Concept) เป็นแนวความคิดทีกิจการให้ความส าคัญต่อผู้ บริโภคมากขึน้ โดยเร่ิมมีการศึกษา
วิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นอนัดบัแรกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค แล้ว
จึงน าข้อมลูท่ีได้ไปผลิตเป็นสินค้าขึน้มา เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสดุ ซึ่งเป็น
การเปล่ียนแนวความคิดแบบเดิมท่ีมุ่งเน้นแต่ทางด้านการผลิต เม่ือมีสินค้าจ านวนมากแล้วก็น า
ออกขายแก่ผู้บริโภค ธุรกิจจึงต้องท าการหาข้อมลูทางการตลาดเก่ียวกับผู้บริโภคให้มากท่ีสุดแล้ว
น าข้อมลูท่ีได้รับมาด าเนินการผลิต แนวความคดิทางการตลาดแบบมุง่เน้นการตลาด จะยดึหลกัว่า
ผู้บริโภคจะซือ้สินค้าด้วยความพึงพอใจนอกเหนือจากคณุภาพของสินค้า นกัการตลาดจึงต้องท า
การวิจยัตลาด วิจยัพฤติกรรมของผู้บริโภค แล้วน าข้อมลูมาผลิตเป็นสินค้าหรือปรับปรุงสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพและตรงกบัความต้องการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัผู้บริโภคซึ่งมีความแตกต่าง
กบัแนวความคดิทางการขายด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

4.3.1.5 แนวความคิดการตลาดเพ่ือสังคม (จะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภค ของบริษัท และของสงัคม) (Social Marketing Concept) เป็นแนวความคิดสมัยใหม่ท่ี
ธุรกิจในปัจจบุนันีใ้ห้ความสนใจ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจการ ขณะเดียวกนัผู้บริโภคก็มี
ความคิดเห็นว่าธุรกิจควรให้บริการช่วยเหลือแก่สงัคมในด้านต่าง ๆ โดยมิใช่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคเพ่ือให้ธุรกิจบรรลุเปา้หมายเพียงเท่านัน้ แตค่วรจะค านึ่งถึงความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม เช่น การไม่ผลิตสินค้าด้อยคณุภาพ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั ด้วยการปฏิบตัติามหลกั 3 R’s คือ Re-fill หมายถึงการผลิตสินค้าชนิดเตมิ ท าให้ประหยดั
วสัดใุนการผลิตบรรจภุณัฑ์ Re-use =หมายถึงการผลิตสินค้าท่ีอยู่ในบรรจภุณัฑ์ท่ีน ามาใช้ซ า้หรือ
กลบัมาใช้ประโยชน์อ่ืนได้ และ Recycle หมายถึงการใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีท าจากกระดาษหรือพลาสติก 
ท่ีผลิตจากวสัดท่ีุใช้แล้วน ามาผลิตใหม่ 

แนวความคิดทางการตลาดแบบมุ่งเน้นสงัคม จะยึดหลกัว่าการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนัจะต้องควบคู่ไปกับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีท าให้ผู้บริโภคมองกิจการในแง่ดีว่าเป็นผู้ท า
ธุรกิจเพื่อสงัคม หว่งใยสงัคม และหว่งใยสิ่งแวดล้อม 

ปัจจบุนัแนวความคิดในการด าเนินงานทางการตลาดเปล่ียนไปจากการมุ่งผลิต
หรือขายไปเน้นความส าคญัของผู้บริโภคหรือตลาด เพราะปัจจบุนัมีคู่แข่งจ านวนมาก ผู้บริโภคมี
โอกาสเลือกผลิตภณัฑ์ได้มากการตลาดสมยัใหมย่ึดหลกัการดงันี ้
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ก. ลูกค้าคือหน่วยส าคัญ ลูกค้าคือหัวใจของตลาด (ต้องก าหนดความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้และสนองความต้องการ เพ่ือให้เกิดความพงึพอใจ) 

ข. ด าเนินงานให้บรรลเุปา้หมาย (เปา้หมาย คือ ก าไรสงูสดุ สว่นเปา้หมายอ่ืน
ท่ีต้องค านงึถึง คือ การครองตลาด ยอดขาย การปอ้งกนัผลิตภณัฑ์ ความเจริญของบริษัท เป็นต้น) 

ค. ค านึงถึงความต้องการของสังคม (สังคมไม่ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีสร้าง
มลพิษให้กับชุมชนเขาหรือไม่ประสงค์ท่ีจะบริโภคอาหารท่ีมีสารเคมีเจือปน หรือสินค้า ไม่ได้
มาตรฐาน) 

4.3.2 กระบวนการการตลาด การตลาด คือ การกระท ากิจกรรมตา่งๆ ในทางธุรกิจท่ี
มีผลให้เกิดการน าสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ ใช้บริการนัน้ๆ ให้ได้รับความพึง
พอใจ ขณะเดียวกนั ก็บรรลวุตัถปุระสงค์ของกิจการ องค์ประกอบของการตลาดมีดงันี ้

ก. มีสิ่งท่ีจะโอนเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ คือ สินค้าหรือบริการ 
ข. มีตลาด คือ ผู้ ชือ้ท่ีต้องการซือ้สินค้าหรือบริการ 
ค. มีผู้ขายสินค้าหรือบริการ 
ง. มีการแลกเปล่ียน 

4.3.3 แผนการตลาด หรือ Marketing Plan หมายถึง เอกสารท่ีสรุปใจความส าคญั
ของแผนธุรกิจทัง้หมดซึง่อธิบายการก าหนดทิศทางหรือแนวทาง วิเคราะห์สถานการณ์ กลยทุธ์ทาง
การตลาดและวิธีในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือให้กิจการบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ 
อีกทัง้ยงัเป็นตวัสะท้อนความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยค านึงถึงการท างาน การบริหารทรัพยากรให้
เกิดหมนุเวียนท่ีมีประโยชน์สงูสดุ ประกอบไปด้วย 

4.3.3.1 บทสรุปส าหรับผู้บริหารและเนือ้หา (Executive Summary) สรุปเก่ียวกบั
ประวตัคิวามเป็นมาของบริษัท และวตัถปุระสงค์การตลาด 

4.3.3.2 การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดในปัจจุบัน (Current Marketing 
Situation) เป็นการน าข้อมลูภมูิหลงัของบริษัท ด้านผลิตภณัฑ์ คูแ่ขง่ 

4.3.3.3 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นการระบุถึงจุดแข็ง จดุอ่อน 
โอกาส และอปุสรรค ท่ีกระทบตอ่สายผลิตภณัฑ์ 

4.3.3.4 การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective) การ
ตดัสินใจเพ่ือก าหนดวตัถปุระสงค์ของแผนการตลาด 

4.3.3.5 การก าหนดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือถือเป็นหัวใจ
ส าคญัของการบริหารการตลาดการจะท าให้การด าเนินงานของกิจการประสบความส าเร็จได้ขึน้อยู่
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กับการปรับปรุงความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดนี ้เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองควมต้องการของตลาดเปา้หมายให้ได้รับความพงึพอใจสงูสดุ ซึง่มีหลากหลายมาก เชน่ 
4Ps 5Ps ท่ีเหมาะกบัการท าธุรกิจประเภทผลิตและจ าหน่ายสินค้ าส่วนประสมทางการตลาดแบบ 
5Ps ประกอบด้วย ผู้บริโภคเปา้หมาย (People) ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ส่วน 7Ps 8Ps นัน้เมาะกบัการท าธุรกิจ
ประเภทให้บริการ 

4.3.3.6 โปรแกรมเก่ียวกับการปฏิบัติ  (Action Program) เป็นการแสดงว่า
แผนการตลาดนัน้จะมีโปรแกรมการตลาดท่ีสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้อยา่งไร 

4.3.3.7 ง บก า ไ ร ข าดทุน โดยป ระมาณการ  ( Projected Profit-and-loss 
Statements) เป็นการสร้างงบประมาณสนับสนุนแผน งบประมาณนีแ้สดงยอดท่ีได้จากการ
พยากรณ์ 

4.3.3.8 การควบคุม (Controls) เป็นส่วนสุดท้ายของแผนการตลาด เป็นการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของแผน วดัผลการท างานทางการตลาด โดยใช้การวิเคราะห์ยอดขาย 
ก าไร สว่นครองตลาด ฯลฯ 

4.3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้วางกลยทุธ์ทางการตลาด (STP) กลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์แปลว่า 
“แนวทางเพ่ือบรรลุเป้าหมาย” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Strategy” ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีผู้ ท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบต้อง “ก าหนด” หรือ “เลือกใช้” หรือ “เลือก” จากในบรรดาทางเลือกตา่งๆ ท่ีมีอยู่ ดงันัน้ 
ค าๆ นีจ้ึงเป็นการมอง “ภาพใหญ่ในการขบัเคล่ือน” และยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ย่อมต้องมาก่อน 
“ยุทธวิธีหรือรายการ/ปฏิบตัิการ” เม่ือพูดถึงกลยุทธ์ธุรกิจก็ต้องเลือกระหว่าง “จะเป็นผู้น าด้าน
ต้นทนุให้ได้” หรือ “จะมุง่สร้างความแตกตา่ง” เม่ือจะให้วางกลยทุธ์การส่ือสาร ก็ยอ่มต้องเข้าใจว่า
ค าตอบท่ีต้องได้คือ ต้องการจะบอกอะไรผู้ รับสาร และหากพูดถึงกลยุทธ์การตลาดท่ีส าคญัคือ 
STP ซึง่หมายถึง 

4.3.4.1 ตัวอักษร S ย่อมาจาก Segmentation แปลว่าการแบ่งส่วนตลาด 
หมายถึง การแบ่งกลุ่มเปา้หมายออกเป็นกลุ่มย่อยท่ีมีความเหมือนกนัโดยใช้เกณฑ์ตา่งๆ ตวัอย่าง
เกณฑ์กรณีตลาดผู้บริโภค เชน่ เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (แบง่กลุม่คนออกตามอาย ุเพศ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายได้) เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (แบ่งกลุ่มคนออกตามโซนท าเล ภูมิภาค ภูมิ
ประเทศ) เกณฑ์จิตลกัษณะ (แบ่งคนออกตามบุคลิกลักษณะนิสยัและวิถีชีวิต) เกณฑ์พฤติกรรม 
(แบ่งคนออกตามพฤติกรรมการซือ้ การใช้ หรือประโยชน์ท่ีต้องการจากผลิตภัณฑ์) ฯลฯ 
สาระส าคญัอยูท่ี่การเลือกเกณฑ์ในการแบง่สว่นตลาดอย่างสร้างสรรค์ 
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4.3.4.2 T ย่อมาจาก Targeting แปลว่า การเลือกตลาดเป้าหมาย เป็นการ
ก าหนดวา่ “สว่นตลาดยอ่ยๆ” ท่ีแบง่ไว้จากขัน้ตอน S-Segmentation จะเลือกกลุม่ใด และจะเลือก
กลุ่มเดียวอย่างมุ่งเน้นหรือเลือกหลายกลุ่มโดยตอบสนองให้แตกต่างกนั หรือเลือกทัง้หมดโดยมุ่ง
ตอบสนองเหมือนๆ กนั 

4.3.4.3 P ย่อมาจาก Positioning แปลว่า การวางต าแหน่ง หมายถึงการก าหนด
ต าแหน่งของตนเองให้เป็นท่ีรู้จกัจดจ าว่า “แตกต่างออกจากคู่แข่ง” และ “โดนใจกลุ่มเป้าหมาย
มากกวา่” ซึง่อาจจะเป็นไปได้ทัง้ Product Positioning – การวางต าแหนง่ผลิตภณัฑ์ของเราให้เกิด
การรับรู้จดจ าว่าแตกตา่งจากผลิตภณัฑ์อ่ืน หรือ Brand Positioning-การวางต าแหน่งตราของเรา
เป็นให้แตกตา่งโดดเดน่โดนใจและเป็นท่ีจดจ าของกลุม่เปา้หมายมากกว่าตราของคูแ่ขง่ขนั  

กลยุทธ์ท่ีดีคือผลผลิตจากการวิเคราะห์ท่ีเช่ือมโยงปัจจัยแวดล้อมทัง้ภายนอก
และภายใน โอกาสและอปุสรรค จดุแข็งและจดุอ่อน ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตทัง้ใกล้ไกล รวมไป
ถึงการก าหนดกลยทุธ์ท่ีดี เน่ืองจากกลยทุธ์เป็นสิ่งก ากบัให้ส่วนผสมทางการตลาด (4Ps 5Ps 7Ps 
8Ps) และงานการตลาดมุง่ไปในทางเดียวกนั  

 
4.4 กระบวนการออกแบบเคร่ืองแต่งกายแฟช่ัน 

ในยคุก่อนประวตัิศาสตร์ มนษุย์ใช้เคร่ืองห่อหุ้มร่างกายจากสิ่งท่ีได้มาจากธรรมชาติ 
เชน่ ใบไม้ ใบหญ้า หนงัสตัว์ ขนนก ดนิ สีตา่งๆ ฯลฯ มนษุย์บางเผา่พนัธุ์รู้จกัการใช้สีท่ีท ามาจากต้น
พืช โดยน ามาเขียนหรือสกัตามร่างกายเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองตกแต่งแทนการใช้เคร่ืองห่อหุ้มร่างกาย 
ต่อมามนุษย์มีการเรียนรู้ ถึงวิธีท่ีจะดดัแปลงการใช้เคร่ืองห่อหุ้มร่างกายจากธรรมชาติให้มีความ
เหมาะสมและสะดวกตอ่การแตง่กาย เชน่ มีการผกู มดั สาน ถกั ทอ อดั ฯลฯ และมีการวิวฒันาการ
เร่ือยมา จนถึงการรู้จกัใช้วิธีตดัและเย็บ จนในท่ีสดุได้กลายมาเป็นเทคโนโลยีจนกระทัง่ถึงปัจจุบนันี ้
ปัจจบุนัเคร่ืองแตง่กายสามารถแบง่ออกได้เป็นหลายประเภท คือ 

4.4.1 ประเภทของเคร่ืองแตง่กาย สามารถแบง่ได้หลายประเภท เชน่ 

4.4.1.1 การแบง่ประเภทของเคร่ืองแตง่กายด้วยโอกาสใช้สอย ซึ่งมีหลากหลาย 
คือ โอกาสล าลอง (ไมเ่ป็นทางการ) โอกาสในการท างาน (เป็นทางการ) โอกาสพิเศษ (เป็นทางการ
ในระดบัสากล) 

4.4.1.2 การแบ่งประเภทของเคร่ืองแต่งกายด้วยวิธีการการแบ่งส่วนตลาด 
(Market Segmentation) ซึ่งหมายถึงกระบวนการในการแบ่งหรือแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 
เพ่ือให้ลกูค้าท่ีมีลกัษณะความต้องการคล้ายคลงึกนัมาอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพ
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ในการท างานทางการตลาดและจดัสรรงบประมาณในการเข้าถึงลกูค้าเปา้หมายแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี
ความต้องการแตกตา่งกนั สามารถแบง่ ออกได้เป็น 3 กลุม่ ซึง่คือ 

ก) เสือ้ผ้าชัน้สูง หรือ โอต์ กู ตูร์ (Haute Couture) หรือ ไฮด์ แฟชั่น (High 
Fashion) ท่ีถือก าเนิดในช่วงศตวรรษท่ี 19 ท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส มีการจดัโชว์ส าหรับเสือ้ผ้า
ชัน้สูงปีละ 2 ครัง้ เป็นการผลิตแบบวดัตวัตดั (Custom-made) เฉพาะส าหรับผู้บริโภค มีราคาสงู
มาก มีกระบวนการผลิตท่ีซบัซ้อนและมีไว้เพ่ือส่ือสารความคิดสร้างสรรค์ของนกัออกแบบรวมทัง้
เป็นการจดัวางแบรนด์ให้อยู่ในกระแส ซึ่งไม่ใช่ทกุแบรนด์จะท าได้ แบรนด์เสือ้ผ้าจะสามารถใช้ค า
ว่า โอต์ กู ตร์ู กับแบรนด์ของตนเองได้ต่อเม่ือผ่านมาตรฐานของสมาคมเสือ้ผ้าชัน้สูงของฝร่ังเศส 
เดอะ แชมเบอร์ ซินดีเคล เดอ ลา กู ตูร์ (The Chambre Syndicale de la Couture) เสียก่อน 
ปัจจุบนัค าว่า บีสโป๊ก (Bespoke) และ เมด ทู เมเชอร์ (Made-to-measure) ก็สามารถใช้ได้กับ
เสือ้ผ้าท่ีมีการวดัตวัตดัเชน่เดียวกนั (Toby Meadows. 2009: 9) 

ข) เสือ้ผ้าส าเร็จรูป หรือ เพรท-อะ-พอร์ทเต (Pret A Porter) หรือ เรดี ้ทู แวร์ 
(Ready To Wear: RTW) ถือก าเนิดหลงัจากเสือ้ผ้าชัน้สงูในปี ค.ศ. 1960 โดยแตกออกมาจากแบ
รนด์เดียวกนั มีการจดัโชว์ได้หลายครัง้ในแตล่ะปีตามแตก่ าหนดการของสปัดาห์แฟชัน่ (Fashion 
Week) มีราคาสูงปานกลางจดัเป็นกลุ่มท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างเสือ้ผ้าชัน้สูงและเสือ้ผ้าส าเร็จรูปท่ี
ผลิตเป็นจ านวนมาก เพ่ือผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปขายเป็นคอลเลกชนัให้กบัห้างสรรพสินค้า ร้านบตูกิท่ี
ต้องการ หรือมีร้านค้าปลีกเป็นของทางแบรนด์เองเพ่ือท าการจ าหน่ายตรงให้กับผู้บริโภค (Toby 
Meadows. 2009: 10) 

ค) เสือ้ผ้าส าเร็จรูปท่ีมีจ านวนมาก (Mass) จะผา่นกระบวนการผลิตท่ีซบัซ้อน
น้อยกว่าเสือ้ผ้าชัน้สูง และเสือ้ผ้าส าเร็จรูป มีการผลิตเป็นจ านวนมาก มีการก าหนดขนาด
มาตรฐาน โดยมีการผลิตล่วงหน้าตามแนวโน้มแฟชัน่แล้วจึงน าออกมาจ าหน่าย เป็นประเภทท่ีมี
ราคาต ่าท่ีสดุ (Toby Meadows. 2009: 10) 

4.4.1.3 การแบง่ประเภทของเคร่ืองแตง่กายด้วยฤดกูาล มกัจะเห็นได้ชดัเจนกวา่
ในตา่งประเทศ เชน่ ฤดหูนาว ฤดใูบไมผ่ลิ ฤดรู้อน และฤดใูบไม้ร่วง 

4.4.2 กระบวนการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย การออกแบบเคร่ืองแต่งกายโดยเฉพาะ
การออกแบบเพ่ือการขายนัน้มีกระบวนการหลายขัน้ตอน ประกอบไปด้วย 

4.4.2.1 โจทย์ทางการออกแบบ (Design Brief) มีหลายประเภท เช่น โจทย์ท่ี
ก าหนดในเร่ืองของฤดกูาล ประโยชน์การใช้สอยของผลิตภัณฑ์ โจทย์ท่ีตอบสนองความต้องการ
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ของผู้ บริโภค ซึ่งจะเป็นข้อก าหนดโครงร่างส าหรับการออกแบบ  (Colin Renfrew; & Elinor 
Renfrew, 2009 , p. 140) 

4.4.2.2 แรงบนัดาลใจ (Inspiration) ท่ีมาจากพลงัในตนเองของนกัออกแบบ ใช้
เป็นแรงขบัเคล่ือนการคิดและ การกระท าท่ีพงึประสงค์ให้บรรลผุลส าเร็จได้ตามต้องการโดยไม่ต้อง
อาศยัสิ่งจงูใจภายนอก เชน่ การได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการแตง่กายในสมยัตา่งๆ ในอดีตท่ีผ่าน
ไปแล้ว แรงบนัดาลใจไม่เป็นเพียงสิ่งส าคญัส าหรับนกัออกแบบเสือ้ผ้าเท่านัน้ ยงัเป็นแรงขบัท่ีจะ
เคล่ือนศลิปินให้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะในสาขาอ่ืนๆ อีกด้วย (Jay Chlderin, 2013, p. 20) 

4.4.2.3  การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือพัฒนา (Research and Development)) เป็น
กลวิธีรวบรวมข้อมลูท่ีเช่ือมโยงกบัโจทย์ทางการออกแบบและแรงบนัดาลใจทัง้หมดท่ีนกัออกแบบ
สนใจมาไว้ด้วยกนั ถือเป็นการค้นคว้าข้อมลูเพ่ือพฒันา และใช้เป็นแหล่งก าเนิดความคิดและการ
สร้างสรรค ์(Colin Renfrew; & Elinor Renfrew. 2009 :18-19) โดยแบง่ออกเป็น 3 ชว่งคือ 

ก) การสร้างบอลลูน (Balloon Idea) เป็นการรวบรวมข้อมูลดิบทัง้หมดใน
เบือ้งต้น โดยมากมาจากแรงบนัดาลใจ กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีความคล้ายคลึงกับการจัด
แผนท่ีทางความคดิ แตมี่ภาพรวมท่ีกว้างกวา่และยงัไมไ่ด้ผา่นการวิเคราะห์ 

ข) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เม่ือเก็บรวบรวมท่ีเพียงพอส าหรับ
ความต้องการแล้ว ก็จะมีการ การแยกประเภท หาข้อสรุปเก่ียวกับลกัษณะต่างๆ ของข้อมูล การ
พิจารณาหาว่าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้มีความสมัพันธ์กับข้อมูลอ่ืนหรือไม่อย่างไร แล้วจึงการ
ตีความข้อมลูเหลา่นัน้เป็นสิ่งใหมใ่ห้เป็นไปในแนวทางท่ีต้องการ 

ค) การจัดแผนท่ีทางความคิด (Mind Mapping) เม่ือมีการวิเคราะห์ข้อมูล
แล้วนกัออกแบบก็จะสงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้เลือกมาสร้างกระบวนการทางความคิดอย่างเป็นระบบ 
และเช่ือมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน ในขัน้ตอนนีจ้ะท าให้นักออกแบบสามารถมีแนวทางในการ
ออกแบบท่ีชดัเจนขึน้ 

4.4.2.4 อารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ (Mood & Concept) เป็น
สว่นท่ีใช้น าเสนอข้อมลูทัง้หมดท่ีสงัเคราะห์ออกมาเป็นภาพรวมจากแรงบนัดาลใจ เชน่ ภาพถ่ายท่ี
สนใจ ตวัอย่างวสัด ุภาพแบบร่างคร่าวๆ เป็นต้น (Jay Chlderin, 2013, p. 21-22) โดยการสร้าง
อารมณ์ เล่าเ ร่ือง และแสดงแนวความคิด  (Concept) ท่ีชัดเจนในการออกแบบ  เ น่ืองจาก
แนวความคิดนัน้ถือเป็นจุดก าเนิดท่ีส าคญัของการสร้างสรรค์ผลงาน (Olivier Gerval, 2008, pp. 
84-85) 
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4.4.2.5 โครงร่างเงา (Silhouettes) คือโครงสร้างภายนอกหรือกรอบโครงท่ี
ผลิตภัณฑ์เป็นเม่ือมีผู้ สวมใส่ เป็นสิ่งแรกท่ีถูกเห็นในครัง้แรกและตอบสนองต่อผลงานของนัก
ออกแบบ ดงันัน้นักออกแบบต้องมีความเข้าใจเป็นอันดีในหลักของโครงสร้างภายในเพ่ือท่ีจะ
ก าหนดโครงร่างเงา หรือโครงสร้างภายนอก เป็นรูปทรงท่ีชดัเจน เพ่ือส่ือสารถึงผู้บริโภค (Olivier 
Gerval, 2008, p. 33) 

4.4.2.6 เทคนิค (Techniques) ส าหรับเคร่ืองแต่งกายเทคนิคหรือวิธีการสร้าง
ความแปลกใหม่และแตกต่างท่ีมกัเกิดขึน้กับพืน้ผิวของวสัด ุเช่น การพิมพ์ลายด้วยมือ การพิมพ์
ลายด้วยระบบดิจิดอล การพิม์ลายแบบใช้ความร้อนทรานสเฟอร์ การใช้เคร่ืองเลเซอร์คทัตดัเจาะ
ผืนผ้าเป็นลวดลาย การตอกให้เกิดรู เป็นต้น ซึ่งมักจะเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ
เคร่ืองมือทุน่แรงตา่งๆ 

4.4.2.7 รายละเอียดตกแตง่ (Details) เสือ้ผ้าสว่นใหญ่มีโครงร่างเงาและเส้นสาย
ท่ีสวยงาม หากแตร่ายละเอียดตกแตง่ท่ีจะใช้ในการออกแบบท่ีเก่ียวข้องกบัเข็มและด้าย เช่น การ
ปักด้าย การปักลกูปัด จะเป็นการก าหนดให้เห็นถึงความแตกตา่งระหว่างผลงานของนกัออกแบบ
แตล่ะคน ส่ือสารถึงเร่ืองราว และสร้างความกลมกลืนให้กบัผลงานการออกแบบ (Olivier Gerval, 
2008, p. 54) 

4.4.2.8 สี (Colors) สีเป็นสิ่งท่ีรับรู้ได้โดยง่าย เป็นหน้าท่ีของนกัออกแบบในการ
เลือกใช้สีท่ีจะบรูณาการระหว่างโครงร่างเงา รายละเอียดตกแตง่ และพืน้ผิวตา่งๆ เพ่ือสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้พบเห็น โดยมากมาจากแรงบันดาลใจ เพ่ือความชัดเจนในแนวทางของการ
ออกแบบ (Jay Chlderin. 2013, pp. 109-110) 

4.4.2.9 วัสดุและพืน้ผิว (Materials & Textures) การมองเห็นและรู้สึกได้ถึง
ผิวสมัผสัของผลิตภัณฑ์ท่ีนกัออกแบบเลือกใช้เป็นส่วนประกอบส าคญันัน้ เป็นสิ่งท่ีนกัออกแบบ
ต้องค านึงถึงให้สอดคล้องกับโครงร่างเงา และรายละเอียดตกแต่ง รวมทัง้ประโยชน์ใช้สอยของ
ผลิตภณัฑ์อีกด้วย (Olivier Gerval, 2008, p. 66) 

4.4.2.10 แบบร่าง (Sketch Designs) การออกแบบร่างเป็นการส่ือสารความคิด
ในการออกแบบทัง้หมดให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึน้ 

4.4.2.11 การเขียนแบบทางเทคนิค (Technical Drawings) เป็นการวาดภาพท่ีมี
รายละเอียดเก่ียวกับผังของผลิตภัณฑ์ หรืออาจเรียกได้ว่าการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งมี
ความส าคญัมากในการผลิต (Olivier Gerval, 2008, p. 162) 
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นอกจากท่ีกล่าวไปแล้วยงัรวมไปถึงการน าเสนอผลงาน (Presentation) เพ่ือให้
ผ่านไปจนถึงกระบวนการผลิต (Production) โดยเม่ือผลิตเสือ้ผ้าตัวอย่างแล้วก็จะน าเสือ้ผ้า
เหล่านัน้ไปการถ่ายแบบภาพชุด (Look book) และใช้ส าหรับเตรียมเอกสารข้อมูลส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ (Press Kit) จนกระทั่งการจัดการเดินแบบ (Fashion Show) หรือในปัจจุบันนัก
ออกแบบรวมทัง้แบรนด์ตา่งๆ นิยมจัดท าภาพชดุออนไลน์เพ่ือเป็นการประหยดัต้นทนุ และเวลาใน
การเผยแพร่หลงัจากนีน้กัออกแบบก็จะรอคอยผลตอบรับจากผลงานท่ีได้สร้างสรรค์ไว้ 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ปัทมา สมพงษ์ (2551) การจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน: กรณีศกึษากลุ่มผลิตสินค้า

ผ้าไหม อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ความรู้และวิธีการ
ถ่ายทอดเก่ียวกับการท าผ้าไหม ของกลุ่มผลิตสินค้าผ้าไหม อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
ผลการวิจยัพบวา่ มีองค์ความรู้ท่ีแบง่ออกได้เป็น 3 อยา่ง คือ 1. องค์ความรู้เก่ียวกบัลายผ้า 2. องค์
ความรู้เก่ียวกับกระบวนการผลิตผ้าไหม 3. องค์ความรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือและอุปกรณ์การทอผ้า
ไหม มีวิธีการถ่ายทอด 2 วิธี คือ 1. เป็นการถ่ายทอดภายในชมุชนคือถ่ายทอดระหว่างเครือญาติ
หรือครอบครัว 2. เป็นการถ่ายทอดภายนอกชมุชน ซึง่คือการได้รับอบรมจากสว่นราชการ 

พิมพ์นิภา รัตนจนัทร์ และคณะ (2556) พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการซือ้ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ท่ี มีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ผ้าไหม เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของบคุลิกภาพกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ผ้าไหม เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางวฒันธรรมกับพฤติกรรม
การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด กับพฤติกรรมการตดัสินซือ้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของนักท่องเท่ียวในการซือ้ผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมของโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ในจงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบว่าเพศตา่งกันมี
ผลตอ่พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้จ านวนหลาของผ้าไหมตา่งกนั โดยเพศหญิงมีจ านวนหลาในการ
ซือ้ผ้าไหมมากกว่าเพศชาย ผู้บริโภคท่ีมีอาย ุ41-50 ปี มจ านวนหลาในการซือ้ผ้าไหมมากกว่าอายุ
ต ่า กวา่หรือเทา่กบั 30 ปี และมากกวา่อาย ุ31 - 40 ปี และมากกวา่อาย ุมากกวา่ 51 ปี ขึน้ไป และ
ระดบัการศกึษาไมมี่ผลกบัพฤตกิรรมการจ่ายเงินในการซือ้ผ้าไหม  

อจัฉราพรรณ ตัง้จาตรุโสภณ  จอมภคั จนัทะคตั (2554) การศกึษาพฤติกรรมการซือ้ผ้า
ไหมของผู้บริโภค ในจงัหวดันครชยับริุนทร์ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซือ้
ผ้าไหม ในจงัหวดันครชยับุรินทร์ ผลจากการศึกษาพบว่า ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างคือ กลุ่ม
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ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ51 ปีขึน้ไป สถานภาพสมรส จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพรับราชการ รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยม
ซือ้ผ้าไหมโทนสีดา สีน้าตาล และสีน า้ตาลทอง ลวดลายท่ีนิยมซือ้มากท่ีสุด คือ ลายหางกระรอก 
โดยมีวตัถุประสงค์ในการซือ้เพ่ือให้เพ่ือน เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความหรูหรา โดยเลือกซือ้ผ้า
ไหมจากงานจดัแสดงสินค้าต่างๆ เพราะราคาถูกกว่าแหล่งอ่ืน ผ้าไหมท่ีได้รับการนิยมในการซือ้
มากท่ีสดุ คือ ผ้าไหมของจงัหวดันครราชสีมา โดยกลุม่ตวัอย่างมีคา่ใช้จ่ายในการซือ้ผ้าไหมครัง้ละ
ประมาณระหว่าง 1,001-1,500 บาท และช าระเงินด้วยเงินสด ทัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างรับทราบข้อมลูใน
การซือ้ผ้าไหมจากงานแสดงสินค้า 

มาริดา ประพิณ (2547) การตลาดผ้าไหมของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ อ าเภอปัก
ธงชยัจงัหวดันครราชสีมา มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงสภาพทัว่ไป การผลิต การตลาด ศกึษาส่วน
ประสมทางการตลาดผ้าไหม และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่ม
หตัถกรรมผ้าไหมบ้านคู ่อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา  การศกึษาส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม พบว่าทางกลุ่มให้ความส าคญัด้านการคดัสรรคณุภาพของวตัถุดิบเส้นใย
ไหม ด้านราคาทางกลุ่มให้ความส าคญัในด้านต้นทุนและมีการตัง้ราคาโดยค านึงถึงการแข่งขัน 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ช่อง
ทางการจดัจ าหนา่ย โดยค านงึถึงท าเลท่ีตัง้ย่านธุรกิจ ด้านการสง่เสริมการตลาด พบวา่ทางกลุ่มได้
ให้ความส าคญั ในการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยการเข้าร่วมงานนิทรรศการ โครงการ
ต่างๆ และการประชาสมัพนัธ์ผ่านหน่วยงานรัฐ การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมภายในและ
ภายนอก พบวา่ ทางกลุม่มีจดุแข็งในด้านสินค้ามีคณุภาพเป็นท่ียอมรับจากทางภาครัฐและเอกชน
ท าให้กลุ่มมีช่ือเสียง ด้านคุณภาพ ทางด้านจุดอ่อน พบว่า ปัญหาภายในกลุ่มยังขาดความรู้
ทางด้านการวางแผนการบริหารงานและให้ความร่วมมือ ทางด้านโอกาส พบว่า ทางกลุ่มได้รับ
เงินทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐ ในด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ และการประชาสัมพันธ์ ทางด้าน
อปุสรรค พบว่าระหว่างกลุ่มภายในอ าเภอปักธงชัยมีการแข่งขนัในด้านการลดราคาสินค้า จนเป็น
อปุสรรคท่ีสง่ผลกระทบตอ่กลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 

พรทิพย์ พิมลสินธุ์  (2541) การส ารวจความคิดเห็นของผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีมีต่อผ้าไทย  
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเก่ียวกับ
ความรู้ และความเข้าใจในผ้าไทย ตลอดจนศกึษาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีมีตอ่เทคนิควิธีการผลิต 
แนวพัฒนาการกระบวนการผลิตสินค้า รวมไปถึงพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บ ริโภคท่ีมีต่อ
กิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับผ้าไทยซึ่งส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ด าเนินไปแล้ว  
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ผลการวิจัยสรุปได้ดงันี  ้1. ผู้บริโภคชาวไทยในกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัผ้าไทยตลอดจนพฤตกิรรมการใช้ผ้าไทยน้อยมาก สว่นใหญ่มีการใช้แตผ้่าไหมและเป็นการ
ใช้โอกาสพิเศษเสียเป็นส่วนใหญ่ ความรู้เก่ียวกับผ้าไทยประเภทต่าง ๆ ยงัจ ากัดอยู่ในเฉพาะคน
บางกลุ่มอายุ นอกจากนัน้ ส าหรับทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพด้านต่างๆ ของผ้าไทย พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าผ้าไทยเป็นผ้าท่ีมีคณุภาพด้านต่างๆ ระดบัปานกลางจนถึงดี และดีมาก 
ประเดน็ท่ีเห็นว่าควรปรับปรุงมากท่ีสดุ ด้านราคาท่ีเห็นวา่แพงเกินไป 2. ในด้านผู้ผลิต พบวา่ผู้ผลิต
ยงัพอใจและเห็นว่า ผ้าไทยยงัควรคงไว้ซึ่งการผลิตด้วยการทอมือแบบดัง้เดิม เพราะมีควารมเป็น
เอกลกัษณ์ไทยและสวยงามเสมือนงานศลิปะท่ีผู้ รักในความงามจะสมัผสัได้โดยตรงจากผ้าไทยแต่
ละประเภท ต้องมีการพฒันาด้านการออกแบบลวดลายละวสัดกุารผลิตท่ีมีคณุภาพให้มากขึน้เพ่ือ
พฒันาคุณภาพของผ้าให้มีลักษณะสากลมีการใช้กันแพร่หลายมากขึน้  3. ในด้านผู้บริโภคชาว
ตา่งประเทศ ส่วนใหญ่ท่ีพ านกัในประเทศไทยจะมีพฤติกรรมการใช้และเห็นคณุคา่ในความงดงาม
ของผ้าไทยทัง้ซือ้ใช้เองและซือ้เป็นของฝาก โดยผู้ มีอิทธิพลและให้ความรู้ด้านการเลือกซือ้ และการ
ใช้ผ้าไทยจากเพ่ือนคนไทย หรือผู้ ท่ีรู้จกันัน่เอง นอกจากนัน้กลุม่ชาวตา่งประเทศยงัให้ข้อเสนอแนะ
ว่าผู้ ท่ีจะเป็นส่ือชกัชวนให้คนต่างประเทศสนใจใช้ผ้าไทยได้ดีท่ีสุด คือการท่ีคนไทยหนัมาสวมใส่
แสดงความเป็นเอกลักษณ์ได้ชัดเจนท่ีสุด ส าหรับผู้บริโภคชาวต่างประเทศท่ีเป็นนักท่องเ ท่ียวมี
ความรู้เก่ียวกับผ้าไหมไทยคิดว่าสวยงามแต่ค่อนข้างเห็นว่ามีราคาแพงและสีสนัเกินไปไม่เหมาะ
กบัการใช้ในตา่งประเทศ ส าหรับแหล่งท่ีนกัท่องเท่ียวเช่ือว่าสามารถซือ้หาผ้าท่ีมีคณุภาพได้ดี คือ 
จากห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ 

ศรีประพันธ์ ฟุ้งเกรียรติ  (ม.ป.ป.) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาไหมไทย มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือค้นคว้าให้ได้มาซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาไหมไทย ผลวิจยัท่ีค้นพบคือ
ผ้าไหมเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคา่สงู ดงันัน้ตลาดโดยทัว่ไปจึงต้องเน้นท่ีคณุภาพ เร่ิมตัง้แตเ่ส้นไหมดบิท่ี
ต้องมีความสม ่าเสมอ การทอท่ีมีฝีมือ การออกแบบและการตกแตง่ส าเร็จท่ีทนัสมยัและมีคณุภาพ 
ประเทศไทยมีวตัถดุบิท่ีพอเพียง ดงันัน้จงึควรให้ความสนใจในรูปแบบของการทอผ้า การออกแบบ 
การตกแตง่ การพิมพ์ย้อม และคณุภาพควบคูก่นัไปตามความต้องการของตลาดโลก และส่งเสริม
อยา่งครบวงจรทัง้ทางด้านวตัถดุิบ การผลิต และการตลาดด้วย 
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6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากวตัถปุระสงค์การวิจยัผู้วิจยัได้สรุปกรอบแนวคดิการวิจยัดงัภาพประกอบนี ้
 

 

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดวิจยั 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นจากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับผ้าไหมมัดหม่ีจากอ าเภอปักธงชัย จงัหวดันครราชสีมา และอุตสาหกรรม
แฟชั่นไทยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคณุภาพ (Qualitative Analysis) ในการศกึษาปรากฎการณ์ การด ารงอยู่ และ
การปรับตวัในด้านการทอผ้า จวบจนเข้าสู้ ระบบอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยของชมุชน มาผสมผสาน
กับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายท่ีมีต่อผ้าไหมมัดหม่ีในปัจจุบนั แล้วจึงน าข้อมูลท่ี
ได้มาวิเคราะห์เนือ้หาและสงัเคราะห์ให้ได้มาซึ่งแนวทางในการพฒันารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
มดัหม่ีส าหรับผู้บริโภคเปา้หมาย โดยมีรายละเอียดตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.1 วิธีวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  

โดยมีล าดบัขัน้ตอนศกึษาวิเคราะห์ดงันี ้
1.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการทอผ้าไหมมัดหม่ีในชุมชนจาก

ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทัง้ผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นท่ีศึกษาคือ พัฒนาการของการทอผ้าไหมมัดหม่ี และองค์ประกอบในการผลิตผ้าไหม
มัดหม่ี ซึ่งคือ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้การตกแต่งส าเร็จ จนกลายมาเป็นรูปแบบ 
ส าหรับกลุ่มเปา้หมายท่ีมีอยู่เดิม ด้วยวิธีการสมัภาษณ์ (Interview Method) โดยเลอืกสมัภาษณ์
กลุ่มย่อย (Group Interview) 3-5 คน และสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (Face-To-Face Interview) 
ซึ่งใช้แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (Structured Interview) และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) 

1.1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่งคือนักออกแบบ
แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้ผ้าไหมสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั โดยมีประเดน็ท่ีศกึษา
คือ ทศันคต ิพฤตกิรรมผู้บริโภค ความต้องการ รสนิยม การใช้สอย และมมุมองท่ีมีตอ่ผ้าไหมมดัหม่ี
ท่ีต้องการน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์แฟชั่น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
(Interview Method) โดยเลือกการสนทนากลุ่มประเด็นเฉพาะ (Focus Group) และใช้แบบ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยแบง่เป็น  
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ก) บุคคลท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านการทอผ้าไหม
มดัหม่ีในพืน้ท่ีของชุมชน ได้แก่ 1) ปราชญ์ชาวบ้าน นาย สตราวฒุิ ค าสขุ ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดู่ 
อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา และ 2) นาง ร าไพ มาทวี ศนูย์การเรียนรู้การมดัหม่ี บ้านจะ
โปะ อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

ข) บุคคลท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงกับการผลิตและจดัจ าหน่ายผ้า
ไหมมดัหม่ีในชุมชนกลุ่มทอผ้าจากอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมาจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่หมู่ 6 บ้านดู ่ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 2) 
กลุ่มผ้าไหมมัดหม่ีทอมือชุมชนธงชัย หมู่ 2 บ้านจะโปะ ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา และ 3) กลุม่ไหมทองสรุนารี หมู ่2 บ้านจะโปะ ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชยั จงัหวดั
นครราชสีมา  

ค) บุคคลท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้ผ้าไหมไทยในการ
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั จ านวน 5 ท่าน คือ 1) นาย ชาตรี เท่งฮะ นกัออกแบบแบรนด์
เสือ้ผ้าแฟชัน่ ชากะ (Shaka) 2) นาย พลฏัฐ์ พลาฎิ นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่ 
เรียลลิสตกิ ซิทเูอชัน่ (Realistic Situation) 3) นาง ลภาภิดา จาดชลบท นกัออกแบบแบรนด์เสือ้ผ้า
และกระเป๋าแฟชัน่ ฟลาย นาว (FLY NOW) 4) นาย เอก ทองประเสริฐ  นกัออกแบบและเจ้าของ
แบรนด์เสือ้ผ้าแฟชั่น คูเรเต็ด บาย เอก ทองประเสริฐ (Curated by Ek Thongprasert) และ 5) 
นาย ทเนศ บญุประสาน นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่ โอเธนตกิ (Othentic) 

 
1.2 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ซึง่การศกึษาวิจยัในเชิงคณุภาพผู้วิจยัมีดงันี ้
1.2.1 การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) จากการ

สงัเกตการณ์ และการสมัภาษณ์ โดยการน าข้อมูลทีได้น ามาจ าแนกและจดัหมวดหมู่ออกให้เป็น
ระบบ ได้แก่  

ก) ข้อมลูในด้านพฒันาการของการทอผ้าไหมมดัหม่ี และองค์ประกอบด้าน
การผลิตผ้าไหมมดัหม่ี ซึ่งคือ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้การตกแตง่ส าเร็จ  จนกลายมา
เป็นรูปแบบ ส าหรับกลุม่เปา้หมายท่ีมีอยูเ่ดมิ จากปราชญ์ชาวบ้าน และกลุม่ผู้ผลิตและจดัจ าหน่าย
ผ้าไหมมดัหม่ี 

ข) ข้อมูลในด้าน ทศันคติ พฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการ รสนิยม การใช้
สอย และมุมมองท่ีมีต่อผ้าไหมมัดหม่ีท่ีต้องการน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองแต่งกาย
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แฟชัน่ จากกลุม่ผู้บริโภคเปา้หมาย นกัออกแบบท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงกบัการใช้ผ้าไหม
ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองแต่งกายแฟชัน่ร่วมสมยั เพ่ือให้ได้แนวทางการพฒันารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมมดัหม่ี ส าหรับการออกแบบเคร่ืองแตง่กายสตรี 

1.2.2 การวิเคราะห์สรุปอุปนัย  (Analytic Induction) โดยน าข้อมูลทีได้จาก
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ มาวิเคราะห์เพ่ือหาบทสรุปร่วมกนั 

1.2.3 การสงัเคราะห์ข้อมลู โดยวิธีการจ าแนกและจดัระบบข้อมลูเพ่ือตอบความ
มุง่หมายของวิจยัวา่ คืออะไร เป็นอยา่งไร  

2. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 การเลือกพืน้ท่ีการวิจัย  

ผู้วิจยัเลือกเขตพืน้ท่ีการวิจยัภาคสนาม คือ ชุมชนผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายผ้าไหมใน
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ท่ีเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มผู้บริโภค
เปา้หมาย 

2.2 การเลือกกลุ่มประชากร 
การเลือกกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกกลุ่มประชากรในการ

ศึกษาวิจัยและลงเก็บข้อมูลภาคสนาม ท่ีเก่ียวข้องกับผ้าไหมมัดหม่ี และผู้บริโภคใหม่ในพืน้ท่ี
เป้าหมาย ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้ ผลิตและจัด
จ าหน่ายผ้าไหมจากพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ผู้บริโภคเปา้หมาย คือผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
แฟชัน่ร่วมสมยัในพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
การวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็น

การเลือกกลุ่มตวัอย่างให้ตรงตามหลกัเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมายของผู้ วิจยั มีเกณฑ์ในการคดัเลือก
ผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

2.3.1 ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 2 ทา่น โดยมีเกณฑ์การคดัเลือก ดงันี ้
ก. เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านประวตัิศาสตร์ในพืน้ท่ีชมุชน 
ข. เป็นผู้ ท่ีเป็นท่ีประชากรในชมุชนยอมรับนบัถือ  
ค. เป็นผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัผ้าไหมมดัหม่ีเป็นเวลาไมต่ ่ากวา่ 10 ปี 
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ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ 1) นาย สตราวุฒิ ค าสุข ปราชญ์ชาวบ้านบ้านดู่ อ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ 2) นาง ร าไพ มาทวี ศูนย์การเรียนรู้การมัดหม่ี บ้านจะโปะ 
อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

2.3.2 ผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายผ้าไหมมัดหม่ี จ านวน 3 กลุ่ม โดยมีเกณฑ์การ
คดัเลือก ดงันี ้

ก. กลุ่มชาวบ้านท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงกับการผลิต และจัด
จ าหนา่ยผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีชมุชน ตอ่เน่ืองกนัมาจนถึงปัจจบุนัไมต่ ่ากวา่ 10 ปี  

ข. ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มจะต้องมีผ่านการรับรองคณุภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชมุชน (มผช.) จากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 

ค. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะต้องผ่านการจดัระดบัผลิตภัณฑ์ (ดาว) ซึ่งจดัโดย
กรมการพฒันาชมุชน กระทรวงหมาดไทย และได้รับดาวอยา่งน้อย 3 ดาว 

ผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายผ้าไหมมดัหม่ี ได้แก่ 1) กลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่หมู่ 6 
บ้านดู ่ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 2) กลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั 
หมู่ 2 ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา และ 3) กลุ่มไหมทองสรุนารี หมู่ 2 บ้าน
จะโปะ ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

2.3.3 กลุม่ผู้บริโภคเปา้หมาย จ านวน 5 ทา่น โดยมีเกณฑ์การคดัเลือก ดงันี ้
ก. ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหม

ไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั  
ข. บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการแฟชั่นในประเทศท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์

สินค้าแฟชัน่ หรือท างานในธุรกิจเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่มาเป็นเวลาไมต่ ่ากวา่ 10 ปี 
ค. สถานท่ีจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือร้านค้าของแบรนด์ตัง้อยู่บริเวณ

ศนูย์กลางแฟชัน่ของประเทศไทย ได้แก่ ศนูย์การค้าสยาม พารากอน ศนูย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์ 
ศนูย์การค้าสยาม ดสิคฟัเวอร่ี และในพืน้ท่ีสยามสแควร์ 

ง. ลักษณะโครงสร้างทางธุรกิจ และภาพรวมของแบรนด์เป็นบริษัทท่ีมี
ต าแหน่งทางการตลาดในระดบั B ขึน้ไป ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เป็นเสือ้ผ้าส าเร็จรูปท่ีใช้ได้หลาย
โอกาส 

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ได้แก่ 1) นาย ชาตรี เท่งฮะ นกัออกแบบแบรนด์เสือ้ผ้า
แฟชัน่ ชากะ (Shaka) 2) นาย พลฏัฐ์ พลาฎิ นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่ เรียลลิ
สติก ซิทูเอชัน่ (Realistic Situation) 3) นาง ลภาภิดา จาดชลบท นกัออกแบบแบรนด์เสือ้ผ้าและ
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กระเป๋าแฟชัน่ ฟลาย นาว (FLY NOW) 4) นาย เอก ทองประเสริฐ นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์
เสือ้ผ้าแฟชัน่ คเูรเต็ด บาย เอก ทองประเสริฐ (Curated by Ek Thongprasert) และ 5) นายทเนศ 
บญุประสาน นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่ โอเธนตกิ (Othentic) 

3. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในขัน้ตอนการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์

ของการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วยเคร่ืองมือวิจยัท่ีจ าแนกตามวตัถปุระสงค์ดงันี ้
3.1 เคร่ืองมือและลักษณะข้อมูลในการวิจัย 

เคร่ืองมือและลกัษณะข้อมลูในการวิจยัของพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
เพ่ือศกึษาพฒันาการของการทอผ้าไหมมดัหม่ี และองค์ประกอบด้านผลิตผ้าไหมมดัหม่ี ซึง่คือ เส้น
ใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้การตกแตง่ส าเร็จ จนกลายมาเป็นรูปแบบ ส าหรับกลุม่เปา้หมายท่ี
มีอยูเ่ดมิ จากปราชญ์ชาวบ้าน และกลุม่ผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ยผ้าไหมมดัหม่ี ดงันี ้

3.1.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่าง (Structured Interview) และสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) โดยการสมัภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) รวมทัง้สมัภาษณ์แบบ
ตวัตอ่ตวั (Face-To-Face Interview) กบักลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลูด้านพฒันาการของการทอผ้าไหม
มดัหม่ี และองค์ประกอบด้านการผลิตผ้าไหมมดัหม่ี ซึ่งคือ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้
การตกแตง่ส าเร็จ จนกลายมาเป็นรูปแบบ ส าหรับกลุ่มเปา้หมายท่ีมีอยู่เดิม จากปราชญ์ชาวบ้าน 
และกลุม่ผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ยผ้าไหมมดัหม่ี  

3.1.2 การสงัเกตการณ์ (Observation Method) แบบมีส่วนร่วมโดยเข้าไปสงัเกตกับ
ชุมชน การสงัเกตการณ์ลกัษณะปรากฏการณ์ เหตกุารณ์ พฤติกรรม ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มใน
พืน้ท่ีสถานท่ีต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมลูด้านพฒันาการของการทอผ้าไหมมดัหม่ี และองค์ประกอบ
ด้านการผลิตผ้าไหมมดัหม่ี ซึ่งคือ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้การตกแตง่ส าเร็จ  จนกลาย
มาเป็นรูปแบบ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอยู่เดิม จากปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มผู้ ผลิตและจัด
จ าหนา่ยผ้าไหมมดัหม่ี 

ลกัษณะข้อมลูในการวิจยั ได้แก่ เอกสารและวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ภาพถ่าย ภาพวาด ผ้า
ไหมมดัหม่ี เสียงบนัทกึการสนทนา บทสมัภาษณ์  

เคร่ืองมือและลกัษณะข้อมูลในการวิจยัของพืน้ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือศึกษาข้อมูลในด้าน 
ทศันคติ พฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการ รสนิยม การใช้สอย และมมุมองท่ีมีตอ่ผ้าไหมมดัหม่ีท่ี
ต้องการน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตผลิตภณัฑ์แฟชัน่ จากกลุ่มผู้บริโภคเปา้หมาย นกัออกแบบ
ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงกบัการใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั 
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เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหม่ี ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชัน่ร่วมสมยั มีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ  

3.1.3 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยการจัดสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) กบักลุ่มผู้บริโภคเปา้หมาย ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบเสือ้ผ้าแฟชัน่
ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั เก่ียวกบัข้อมลูด้านข้อมูลใน
ด้าน ทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการ รสนิยม การใช้สอย และมุมมองท่ีมีต่อผ้าไหม
มดัหม่ีท่ีต้องการน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตผลิตภณัฑ์แฟชัน่ จากกลุ่มผู้บริโภคเปา้หมาย นกั
ออกแบบท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงกบัการใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่
ร่วมสมัย เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหม่ี ส าหรับการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั 

ลกัษณะข้อมลูในการวิจยั ได้แก่ เอกสารและวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ภาพวาด ผ้าไหมมดัหม่ี 
เสียงบนัทกึการสนทนา บทสมัภาษณ์  

 
3.2 เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ  

เคร่ืองมือในการวิจยัมี ดงันี ้

3.2.1 ก าหนดประเด็นและจ านวนข้อค าถามของแบบสมัภาษณ์และประเด็นการ
สนทนา 

3.2.2 สร้างแบบสมัภาษณ์ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มประชากรในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั 
จงัหวดันครราชสีมา คือแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงร่าง (Structured Interview) ส าหรับผู้ ให้ข้อมูล
ด้านพฒันาการของการทอผ้าไหมมดัหม่ี และองค์ประกอบด้านการผลิตผ้าไหมมดัหม่ี ซึ่งคือ เส้น
ใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้การตกแตง่ส าเร็จ จนกลายมาเป็นรูปแบบ ส าหรับกลุม่เปา้หมายท่ี
มีอยูเ่ดมิ 

3.2.3 สร้างแบบสมัภาษณ์ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มประชากรในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ จาก
ทฤษฏีหลกัการท่ีได้จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาและวิเคราะห์ข้อมลูใน
ด้าน ทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการ รสนิยม การใช้สอย และมุมมองท่ีมีต่อผ้าไหม
มดัหม่ีท่ีต้องการน าไปใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตผลิตภณัฑ์แฟชัน่ จากกลุ่มผู้บริโภคเปา้หมาย นกั
ออกแบบท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงกบัการใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่
ร่วมสมยั ด้วยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ส าหรับผู้ เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบเผลิตภณัฑ์แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั 
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ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหม่ี ส าหรับการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั 

3.2.4 น าเสนอแบบสมัภาษณ์ตอ่ประธานและกรรมการผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข 

3.2.5 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอต่อ
ประธานและกรรมการผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง และน าไปใช้เก็บข้อมลู
ตอ่ไป 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นีมี้ล าดบัตามข้อวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาพัฒนาการของผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ที่อ าเภอ

ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาพัฒนาการของการทอผ้าไหมมัดหม่ี และ

กระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ี ซึ่งคือ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้การตกแตง่ส าเร็จ  จน
กลายมาเป็นรูปแบบ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอยู่เดิม  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากปราชญ์
ชาวบา้น กลุ่มผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ดงันี ้

4.1.1 การส ารวจภาคสนาม (Field Survey) แบบไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ 
ผา่นผู้น าชมุชน 

4.1.2 การสัมภาษณ์ (Interview Method) โดยเลือกสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Group 
Interview) 3-5 คน และสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตวั (Face-To-Face Interview) ซึ่งใช้แบบสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
โดยมีการบนัทกึเสียงและถ่ายภาพ ส าหรับผู้ให้ข้อมลูด้านพฒันาการของการทอผ้าไหมมดัหม่ี และ
องค์ประกอบด้านการผลิตผ้าไหมมัดหม่ี ซึ่งคือ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้การตกแต่ง
ส าเร็จ จนกลายมาเป็นรูปแบบ ส าหรับกลุม่เปา้หมายท่ีมีอยูเ่ดมิ 

4.1.3 การสงัเกตการณ์ (Observation Method) แบบมีส่วนร่วมโดยเข้าไปสงัเกตกับ
ชุมชน การสงัเกตการณ์ลกัษณะปรากฏการณ์ เหตกุารณ์ พฤติกรรม ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มใน
พืน้ท่ีสถานท่ีตา่ง ๆ เพ่ือรวบข้อมลู ด้านพฒันาการของการทอผ้าไหมมดัหม่ี และกระบวนการผลิต
ผ้าไหมมัดหม่ี ซึ่งคือ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้การตกแต่งส าเร็จ  จนกลายมาเป็น
รูปแบบ ส าหรับกลุม่เปา้หมายท่ีมีอยูเ่ดมิ 
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4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ทัศนคติ พฤติกรรมผู้ บริโภค ความต้องการ 
รสนิยม การใช้สอย และมุมมองท่ีมีต่อผ้าไหมมัดหม่ีท่ีต้องการน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ จากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย นกัออกแบบท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงกบั
การใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัย ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือให้ได้แนว
ทางการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ผ้าไหมมดัหม่ี ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั มี
การเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 

4.2.1 การสมัภาษณ์ (Interview Method) โดยเลือกการสนทนากลุ่มประเด็นเฉพาะ 
(Focus Group) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured Interview) ซึ่ ง มีการ
บนัทกึเสียงและถ่ายภาพ 

5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเบือ้งต้นโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า
ด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยจะเน้นการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้มาจากแหล่งต่าง ๆ นัน้มี
ความเหมือนกนัหรือไม ่ซึง่ถ้าทกุแหลง่ข้อมลูพบวา่ได้ข้อค้นพบมาเหมือนกนั แสดงวา่ข้อมลูท่ีผู้วิจยั
ได้มามีความถกูต้อง  

5.1.2 น าข้อมูลมาวิเคราะห์จดัจ าแนกเป็นรายประเด็นท่ีก าหนดไว้ในกรอบแนวคิด
การวิจัยและวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เช่ือมโยงข้อมูลตามข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกับ 
พฒันาการของผ้าไหมมดัหม่ี โดยมีประเด็นท่ีศึกษาคือ พฒันาการของการทอผ้าไหมมดัหม่ี และ
องค์ประกอบด้านการผลิตผ้าไหมมัดหม่ี ซึ่งคือ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้การตกแต่ง
ส าเร็จ จนกลายมาเป็นรูปแบบ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอยู่เดิมของผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้ได้มาซึ่งพัฒนาการของผ้าไหม รวมถึงศึกษาทัศนคติ 
พฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการ รสนิยม การใช้สอย และมมุมองท่ีมีตอ่ผ้าไหมมดัหม่ีท่ีต้องการ
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์แฟชั่น จากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย นัก
ออกแบบท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือให้ได้แนวทางการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ผ้าไหม
มดัหม่ี ส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั 
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5.2 การสังเคราะห์ข้อมูล 
5.2.1 น าข้อมูลท่ีได้จากผู้ ให้ข้อมูลด้านพัฒนาการของการทอผ้าไหมมัดหม่ี และ

องค์ประกอบด้านการผลิตผ้าไหมมัดหม่ี ซึ่งคือ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้การตกแต่ง
ส าเร็จ จนกลายมาเป็นรูปแบบ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอยู่เดิม รวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัผ้าไหมปักธงชยัมาสงัเคราะห์ให้ได้มาซึง่แบบร่างลวดลายส าหรับการทอผ้าไหมมดัหม่ี
ใหม่ จ านวน 30 ลาย โดยก าหนดเป็นจ านวน 10 ลายต่อกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลด้านการผลิตและจัด
จ าหนา่ย 

5.2.2 น าแบบร่างลวดลายส าหรับการทอผ้าไหมมดัหม่ี จ านวน 30 ลาย มาสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภคเปา้หมาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งลวดลายท่ีเหมาะสมจ านวน 6 ลายตอ่ 1 
กลุม่ผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ย รวมเป็นทัง้หมด 18 ลาย 

5.2.3 น าแบบร่างลวดลายส าหรับการทอผ้าไหมมดัหม่ี จ านวน 18 ลาย มาสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภคเปา้หมาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งลวดลายท่ีเหมาะสมท่ีสุด 1 ลายตอ่กลุ่ม
ผู้ ผลิตและจัดจ าหน่าย แล้วน าไปเข้าสู่การผลิตจริงจ านวนทัง้หมด 3 ลาย รวมทัง้เพ่ือน าความ
คดิเห็นไปวิเคราะห์และสงัเคราะห์แนวทางท่ีจะสง่เสริมวิถีชมุชนผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีตอ่ไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ศกึษาวิจยัเร่ือง การวิจยัและพฒันาผ้า
ไหมมดัหม่ีสู่อตุสาหกรรมแฟชัน่ไทย กรณีศึกษา พืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา  โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษากระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
โดยครอบคลมุในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหมมดัหม่ี ได้แก่ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการ
ตกแตง่ส าเร็จ โดยเฉพาะในด้านของปรากฎการณ์ การด ารงอยู่ และการปรับตวัในด้านการทอผ้า 
จวบจนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยของชุมชน มาผสมผสานกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ด้านความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเปา้หมายท่ีมีต่อผ้าไหมมดัหม่ีในปัจจุบนั เพ่ือพฒันารูปแบบ
ของผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดยครอบคลมุถึง รูปแบบของผ้า 18 
แบบ และผ้าไหมมดัหม่ีต้นแบบ 3 ผืน โดยการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจยัเลือกศึกษากลุ่มประชากร
จ านวน 3 กลุ่ม ท่ีมีความส าคัญและมีความเก่ียวข้องกับผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา และอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยใช้วิ ธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง (In-depth Structured Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยจะขอ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 

สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) เพ่ือศกึษา
กระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดยครอบคลมุในส่วน
ขององค์ประกอบผ้าไหมมดัหม่ี ได้แก่ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแตง่ส าเร็จ 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพฒันารูปแบบของผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอ
ปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดยครอบคลมุถึง รูปแบบของผ้า 18 แบบ และผ้าไหมมดัหม่ีต้นแบบ 
3 ผืน 
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ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษา
กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ที่ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
ครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหมมัดหม่ี ได้แก่ เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย 
และการตกแต่งส าเร็จ 

จากการสมัภาษณ์เชิงลกึแบบมีโครงสร้างรายบคุคลกบัผู้ให้ข้อมลูหลกั ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการ
สมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลหลกัคือ ประชากรกลุ่มท่ี 1 ปราชญ์ชาวบ้านจ านวน 2 ท่าน โดยมี
เกณฑ์การคดัเลือกคือ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านประวัติศาสตร์ในพืน้ท่ีชุมชน และ
เป็นผู้ ท่ีเป็นท่ีประชากรในชุมชนยอมรับนบัถือ รวมทัง้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับผ้าไหมมดัหม่ีเป็น
เวลาไมต่ ่ากวา่ 10 ปี  

ประชากรกลุม่ท่ี 1 ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

  

ภาพประกอบ 8 นายสตราวฒุิ ค าสขุ ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดู ่(ซ้าย) และนางร าไพ มาทวี            
ศนูย์การเรียนรู้การมดัหม่ี บ้านจะโปะ (ขวา) 

ประชากรกลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายผ้าไหมมัดหม่ีจ านวน 3 กลุ่ม โดยมี
เกณฑ์การคดัเลือกคือ เป็นกลุ่มชาวบ้านท่ีมีประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงกับการผลิต และจดั
จ าหน่ายผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีชุมชน ต่อเน่ืองกันมาจนถึงปัจจุบนัไม่ต ่ากว่า 10 ปี นอกจากนัน้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะต้องมีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จาก
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะต้องผ่านการจัดระดับ
ผลิตภณัฑ์ (ดาว) ซึ่งจดัโดยกรมการพฒันาชมุชน กระทรวงหมาดไทย และได้รับดาวอย่างน้อย 3 
ดาว 
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ประชากรกลุม่ท่ี 2 กลุม่ผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ยผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ี 
 

     

ภาพประกอบ 9 กลุม่ท่ี 1 นางประภาพรรณ พาภกัดี กลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่(ซ้าย)             
กลุม่ท่ี 2 นางพรทิพย์ ดวงสงูเนิน กลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั (กลาง)                          

กลุม่ท่ี 3 นางศภุางค์ ตา่งกลาง กลุม่ไหมทองสรุนารี (ขวา) 

การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับประชากรกลุ่มท่ี 1 และ 2 เพ่ือศึกษา
กระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดยครอบคลมุในส่วน
ขององค์ประกอบผ้าไหมมดัหม่ี ซึ่งหมายถึง เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่งส าเร็จ  
พบวา่ 

ความเป็นมาของผ้าไหมปักธงชัย 
ตัง้แต่สมยัก่อนคนไทยส่วนใหญ่มีการทอผ้าใช้เองในชุมชน โดยใช้วตัถุดิบเป็นฝ้าย

และไหมแตกตา่งกนัไปตามพืน้ท่ี ตอ่มาเม่ือปี พ.ศ. 2446 รัชกาลท่ี 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตัง้กรมกรมช่างไหมขึน้ และตัง้สาขากองชา่งไหมขึน้ท่ีมณฑลนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2447 โดย
จากหลกัฐานท่ีปรากฏตามแผนท่ียทุธศาสตร์สมยักรุงศรีอยธุยาได้ปรากฏช่ือ เมืองปัก วา่ตัง้อยูใ่กล้
เมืองนครราชสีมา ความส าคญัก็คือ เป็นเมืองหน้าด่านทางทิศใต้ของเมืองนครราชสีมา เพ่ือเป็น
กองระวังหน้าคอยสอดแนมข้าศึกและคอยปะทะขัดขวางไม่ให้ข้าศึกยกทัพประชิดเมือง
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นครราชสีมาเร็วเกินไป เมืองปักในสมยันีจ้ึงถกูตัง้และเรียกว่า “ดา่นจะโปะ” และได้รับพระบรมรา
ชานญุาติให้ตัง้เป็นเมืองว่า “เมืองปักธงชยั” จากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเปล่ียนฐานะ
เป็นอ าเภอปักธงชัย โดยขึน้อยู่ ในการปกครองของจังหวัดนครราชสีมาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่มีเชือ้สายลาว (ลาวเวียง) 
สอดคล้องกบั สาตราวฒุิ ค าสขุ ปราชญ์ชมุชนท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

 
“คนในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยันัน้สืบสายมาจากชาวลาว ท่ีมาพร้อมกนัสามร้อยครัว

โดยยึดดา่นจะโปะเป็นหลกั ดา่นจะโปะเป็นดา่นของขอม แล้วอีกเจ็ดร้อยครัวก็ไปอยู่เมือง

ล่างท่ีเคยไปมาหาสู่กบัสระบรีุไปถึงเขานางบวช พอดีกนักบัสมยัรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 

5 มีการสนบัสนนุการทอผ้าไหมจากภาครัฐท าให้คนเร่ิมนิยม ก็มาตรงกบัผ้าของคนอ าเภอ

ปักพอดี” (สมัภาษณ์, 2562) 

การปลูกหม่อนเลีย้งไหมของราษฎรไทยด าเนินเร่ือยมาจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2456 การ
ส่งเสริมจากภาครัฐได้ยุติลงหลังจากท่ีรัชกาลท่ี 5 ได้เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2453 เน่ืองจาก
เกษตรกรไทยไม่ตอบรับต่อการเปล่ียนแปลงไปสู่แบบใหม่ท่ีได้รับการพฒันาขึน้จากญ่ีปุ่ น ราษฎร
จึงประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลีย้งไหมตามอิสระเร่ือยมา เม่ือปี พ.ศ. 2475 ทางราชการกลับมา
ส่งเสริมอีกครัง้ โดยได้มีการจดัตัง้โรงงานสาวไหมขึน้เป็นแห่งแรกท่ีจงัหวดันครราชสีมา แตไ่ม่นาน
ก็ปิดตวัลงเน่ืองจากประสบปัญหาทางวตัถดุิบท่ีราษฎรไม่ช านาญในการเลีย้งไหม และพนัธุ์ไหมท่ี
ได้จะมีเส้นใยสัน้และเป็นปยุไม่เหมาะกบัการใช้กบัเคร่ืองจกัร อย่างไรก็ตามแม้โรงงานจะปิดตวัลง
แต่ราษฎรยังคงมีการปลูกหม่อนเลีย้งไหมในครัวเรือนอยู่ จนพัฒนากันเป็นการค้าการขายขึน้ 
สอดคล้องกบั สาตราวฒุิ ค าสขุ ปราชญ์ชมุชนบ้านดู ่ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

 
“ท่ีบ้านดู ่ปักธงชยัน่ีเราเร่ิมท ากับเป็นการค้าสมยัรุ่นแม่ใหญ่ทีนัน้แหละ ท าตัง้แต่

อายุ 20 ตอนนีก็้ประมาณ 80 ปีมาแล้ว” (สมัภาษณ์, 2562) พรทิพย์ ดวงสูงเนิน หวัหน้า

กลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั ยงัได้กลา่วไว้อีกด้วยวา่ 

“ท่ีบ้านทอผ้ามาประมาณ 70 ปีมาแล้ว เร่ิมกนัจากรุ่นยายทวดซึ่งท ากนัแตผ้่าพืน้

กับผ้าสอดหางกระรอก แล้วก็ผ้ามัดหม่ี  อย่างแม่พ่ี ยายบุญมาก็เรียนจบแค่ ป.4 แล้วก็

ออกมาท างานทอผ้าเลย ก็ท ามาตัง้แต่ตอนนัน้เลยก็ตัง้แต่ปี 2510 ก็ท าช่วยคณุยายทวด
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มาเลย” (สมัภาษณ์, 2562) สอดคล้องกบั ศภุางค์ ตา่งกลาง หวัหน้ากลุ่มไหมทองสรุนารี 

ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“ของคนในกลุม่พ่ีปัจจบุนันี ้60 – 70 ปีแล้วนะท่ีท ากนัมาตัง้แตรุ่่นแมรุ่่นยาย พ่ีเอง

เป็นสาวจบโรงเรียนก็ทอผ้าเป็นแล้ว อย่างพ่ีเนีย้พ่ีก็มาเรียนเพิ่มเม่ือตอนมีครอบครัวนี ้

แหละจริง ๆ ก็จบออกมาพอ่แมก็่สอนทอผ้าเลยเกิดความเคยชิน เกิดความเห็นตัง้แตเ่ดก็ ๆ 

มนัก็เลยได้ทกุอย่างท่ียายพาท า บางทีอปุกรณ์การทอผ้าของยายก็ยงัใช้อยู่” (สมัภาษณ์, 

2562) สอดคล้องกบัร าไพ มาทวี ปราชญ์ชาวบ้านศนูย์การเรียนรู้การมดัหม่ี บ้านจะโปะ ท่ี

ได้กลา่วไว้วา่ 

“เร่ิมกนัมา 50 – 60 ปีแล้ว ก็ท ากนัมาตลอดตัง้แตเ่รียนจบ ป.4 ไม่ได้เรียนตอ่ แต่

มาทอผ้ามดัหม่ีกบัมดัหม่ีสง่น้อง ๆ เรียน” (สมัภาษณ์, 2562) 

จากข้อมลูข้างต้น จะเห็นได้ว่าประชาการกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ได้ท าการทอผ้าไหม 
และผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีมายาวนานประมาณ 50 – 70 ปี โดยเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาใน
ครัวเรือนจากบรรพบรุุษตัง้แตรุ่่นคณุปู่ คณุย่าคณุตาคณุยายเพ่ือเป็นการหารายได้เสริมจากการท า
ไร่ไถนา ทัง้จากการสืบทอดอย่างครูพกัลกัจ า ด้วยความเคยชินท่ีเห็นผู้ ใหญ่ในครัวเรือนปฏิบตัิกัน
อย่างเป็นประจ าในยามว่าง และการถ่ายทอดด้วยการให้ช่วยเหลือผู้ ใหญ่ในบ้านอย่างเป็นขัน้เป็น
ตอนเน่ืองจากต้องการความช่วยเหลือทางด้านแรงงาน รวมทัง้เป็นกุศโลบายในการปลูกฝังให้มี
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของคนในชุมชน ซึ่งค่อย ๆ สัง่สมมาจนน ามาประกอบเป็นอาชีพ
จวบจนปัจจบุนั ทัง้นีป้ระชากรกลุม่ท่ี 2 สว่นใหญ่มกัเป็นทายาทรุ่นท่ี 3 ของการผลิตผ้าไหม และผ้า
ไหมมดัหม่ี ในพืน้ท่ี 

พัฒนาการผ้าไหมปักธงชัย 
หลงัจากรัฐบาลเข้ามามีบทบาทในการสง่เสริมและสนบัสนนุให้ชาวบ้านในพืน้ท่ีปลกู

หม่อน เลีย้งไหม ทอผ้าไหมกนัแล้วแม้ว่าโรงงานท่ีจดัตัง้ด้วยรัฐบาลจะประสบปัญหาจนต้องปิดตวั
ไป แต่การทอผ้าไหมในพืน้ท่ีก็ยงัคงอยู่ไม่ได้จากไปไหน แต่มีพฒันาการในรูปแบบท่ีแตกต่างไป
กวา่เดมิ ดงัท่ี สาตราวฒุิ ค าสขุ ปราชญ์ชมุชนบ้านดู ่ได้กลา่วไว้วา่  
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“ประมาณปีพ.ศ. 2480 เน่ืองจากความแห้งแล้งของพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดั

นครราชสีมา ต่อมามนัแล้งจนว่าไม่มีอะไรข้าวปลาอาหารจะกินเนอะ ก็เอาผ้าไหมอยู่ใน

บ้านไปแลกของเจ๊กตลาดแลกข้าวปลาอาหารเขาแล้วคนเจ็กก็เอาผ้าไปขายเกิดติดตลาด

มา จะให้มาปลกูเองก็ปลกูไมท่นั เขาก็เลยให้ชาวบ้านรับจ้างทอ คือเขาเป็นเจ้าของไหมคน

จีนเขาก็ไปรับไหมจีนก็เป็นไหมโรงงาน เส้นมนัก็เนือ้มนักวา่ ก็ดีกวา่ไหมไทยไหมเลีย้ง ก็มา

ท าหางกระรอกราชส านกั สมยัผ้าหางกระรอกเป็นผ้านุ่งโจง แตผู่้หญิงไม่ได้ใส่นะคนลาว

เนีย้ ผ้าหางกระรอกผู้หญิงไมไ่ด้ใสไ่มไ่ด้ใช้ผู้ชายเป็นผู้ ใช้ มนัก็เลยมีช่ือเสียงขึน้ แตถ่ามว่า

ทอกนัไหม ทอกนัหมดโดยเฉพาะกลุ่มชนชาติพนัธุ์ ไทยลาว จึงเป็นจดุเร่ิมต้นธุรกิจการทอ

ผ้าไหมประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีขึน้” (สมัภาษณ์, 2562) สอดคล้องกนักบั ศภุางค์ ตา่งกลาง 

หวัหน้ากลุม่ไหมทองสรุนารี ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“ตามท่ีพ่ีฟังผู้ ใหญ่มาก่อน เขาก็เล่าถึงความหลงัว่ามีคนจีนท่ีมาอยู่ปักธงชยัเข้า

มาตัง้ก่อน จิม ทอมป์สนั ก่อนอะไรเลยนะ เขามาสอนพวกชาวบ้านสาวไหมด้วยซ า้ไป คน

ในหมู่บ้านก็จะไปรับไหมจากเจ๊กคนเนีย้มาทอ ก่อนท่ี จิม จะมาตัง้ อะไรขายดีก็ทอกันไป

ตามเค้าสัง่ ก็มีผ้าหางกระรอกกบัมดัหม่ีน่ีแหละท่ีท าสง่เค้า” (สมัภาษณ์, 2562) สอดคล้อง

กบัประภาพรรณ   พาภกัดี หวัหน้ากลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“ผ้าหางกระรอกเป็นผ้าเอกลักษณ์ของโคราช สีส้มแสดและสีเทา ท ากันจน

กลายเป็นเอกลกัษณ์เฉย ๆ แตถ้่าจะให้พดูจริง ๆ ตลาดท่ีกว้างก็คือผ้าลายขดัพืน้ฐาน หรือ

ผ้าพืน้ และผ้ามดัหม่ีท่ีท าขายไปเร่ือย ๆ ขายได้ตลอดทัง้ปี” (สมัภาษณ์, 2562) 

สอดคล้องกับท่ี อ้อยทิพย์ เกตุเอม (2558, น. 21) ได้กล่าวไว้ว่า ผ้าไหมโคราชนัน้ 
ส่วนใหญ่มีการผลิตอยู่ในหลายอ าเภอ แบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือการผลิตในเชิงหตัถกรรม และการ
ผลิตแบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอ าเภอปักธงชยันัน้ ถือเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมทัง้แบบหตัถกรรม
และอตุสาหกรรมท่ีมีช่ือเสียงมาก มีการใช้เส้นไหมจากโรงงาน มีกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั รวมไป
ถึงสีย้อม และวิธีการทอ จนเกิดค าเรียกว่า “ผ้าไหมปักธงชยั” ซึ่งแบง่ได้หลายประเภทตามเทคนิค
การทอ  
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โดยเฉพาะผ้าไหมมดัหม่ี ซึ่งผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยันัน้มกัเป็นลวดลาย
ประยกุต์จากธรรมชาติหรือสิ่งของท่ีพบเห็นได้ตามชีวิตประจ าวนั เชน่ ลายกญุแจ ลายแวน่ตา ลาย
ดอกกหุลาบ ลายดอกชบา ลายกระตา่ย และลายผีเสือ้ เป็นต้น โดยมีการจดลิขสิทธ์ิไว้ท่ีอ าเภอปัก
ธงชยัเป็นบางสว่น (อ้อยทิพย์ เกตเุอม. 2558: 49) สอดคล้องกบัสาตราวฒุ ค าสขุ ท่ีได้กลา่วไว้ว่า 

 
“อย่างไรก็ตามผ้าไหมจากอ าเภอปักธงชยัท่ีเป็นท่ีนิยมส่วนใหญ่จะเป็นผ้าพืน้ ผ้า

มดัหม่ี เพราะจริง ๆ แล้ว ผ้าโบราณรุ่นดัง้เดิมไม่มีผ้ามดัหม่ีแตจ่ะเป็นแตซ่ิ่นคัน่ พอเลิกตอ่

หวัตอ่ตีนแล้วถึงมามีมดัหม่ีลายข้อลายขอลายหม่ีดอกหญ้าขึน้มา อยา่งซิ่นของย่าทวดผม 

ท่ีเสียไปตอนผมอาย ุ18 ปี ยา่ทอดเสียตอนอาย ุ107 ปี อนันีป้ระมาณ 150 ปีท่ีแล้ว ก็ยงัไม่

มีหม่ีนะครับ เป็นซิ่นไหมและก็เป็นซิ่นคัน่ อีกอย่างหนึ่งท่ีมาใช้ผ้ามดัหม่ีก็เพ่ือปกปิดลาย

ของตวัเองด้วยซ า้ เพราะเราไม่อยากเป็นลาว” (สมัภาษณ์, 2562) สอดคล้องกนักบั ร าไพ 

มาทวี ปราชญ์ชาวบ้านจากศนูย์การเรียนรู้การมดัหม่ี บ้านจะโปะ ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“บ้านจะโปะท่ีนิยมกนัจะเป็นผ้าไหมมดัหม่ี ถ้าจะคิดทัว่ปักธงชยัร้านผ้าไหมอะไร

เขาก็ทอจะขายไปทางผ้าพืน้ บางคนเขาก็ทอเคร่ืองแบบนี ้มนัเป็นอยา่งนัน้ อ าเภอปักมนัก็

หลายหมู่บ้านเนอะ เขาก็ท าของเขาไป อย่างบ้านโนนปักน่ีเขาก็ทอเป็นผ้าพืน้ไง อย่างใน

จะโปะน่ีก็มีแต่ผ้าไหมมัดหม่ี ผ้าพืน้ไม่ค่อยมี ถ้าผ้าพืน้ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าทอเคร่ือง ” 

(สมัภาษณ์, 2562) นอกจากนี ้พรทิพย์ ดวงสงูเนิน หวัหน้ากลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชน

ธงชยั ยงัได้กลา่วไว้อีกด้วยวา่ 

“ท่ีบ้านทอผ้ามาประมาณ 70 ปีมาแล้ว เร่ิมกนัจากรุ่นยายทวดซึ่งท ากนัแตผ้่าพืน้

กับผ้าสอดหางกระรอก แล้วก็ผ้ามัดหม่ี  อย่างแม่พ่ี ยายบุญมาก็เรียนจบแค่ ป.4 แล้วก็

ออกมาท างานทอผ้าเลย ก็ท ามาตัง้แต่ตอนนัน้เลยก็ตัง้แต่ปี 2510 ก็ท าช่วยคณุยายทวด

มาเลย” (สมัภาษณ์, 2562) 

จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มประชากรทอผ้าในชมุชน อ าเภอปักธงชยั มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มไทโคราช กลุ่มไทลาว กลุ่มไทเขมร กลุ่มไทยวน กลุ่มมอญ
โบราณ กลุม่ชาวอินเดีย กลุม่ชาวจีน เป็นต้น โดยได้หลอ่หลอมวฒันธรรมท่ีหลากหลายเข้าด้วยกนั
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จนเป็นวัฒนธรรมโคราช ได้แก่ เพลง ภาษา อาหาร และผ้าโคราชท่ีได้สร้างช่ือเสียงให้กับเมือง
โคราชมาจนถึงปัจจบุนั โดยเฉพาะในด้านของการทอผ้าไหม ประชากรท่ีทอผ้าในชมุชนนัน้มีความ
ถนดัและโดดเด่นในด้านการทอผ้าไหมหางกระรอกและผ้าไหมมดัหม่ีเป็นพิเศษ โดยผ้าไหมหาง
กระรอกในพืน้ท่ีได้รับอิทธิพลจากชาวไทยเชือ้สายเขมร ซึง่นิยมใช้เทคนิคการทอชนิดนีใ้นการทอผ้า
เพ่ือสร้างลวดลายและสีเหล่ือมกนัของเส้นใยในผืนผ้า ให้มีความสวยงามแปลกตามากขึน้ ส่วนผ้า
ไหมมดัหม่ีนัน้เกิดขึน้จากการปรับลวดลาย และวิธีการทอของชาวไทยเชือ้สายลาวจากดัง้เดิมท่ี
เป็นการทอผ้าซิ่นคัน่ มากลายเป็นการมดัหม่ี เพ่ือความสร้างกลมกลืนในการอยู่อาศยัในพืน้ท่ีใหม ่
รวมทัง้การท างานตามความต้องการของตลาดท่ีได้รับค าสัง่จากพอ่ค้าชาวจีนในพืน้ท่ี  

ปรากฎการณ์ส าคัญที่เกิดขึน้กับผ้าไหมปักธงชัย 
ปรากฎการณ์ท่ีส าคญักบัพฒันาการในการทอผ้าของพืน้ท่ีคือ เม่ือปี พ.ศ. 2488 หลงั

สงครามโลกครัง้ท่ีสองได้ยุติลง นาย เจมส์ แฮร์ริสัน วิสสัน ทอมป์สัน (James Harrison Wilson 
Thompson) ชาวสหรัฐอเมริกาหรือท่ีคนไทยรู้จกัในนามว่า จิม ทอมป์สนั  (Jim Thompson) ได้มี
การปรับปรุงผ้าไหมไทยโดยใช้หลกัการตลาด การผลิต เพ่ือขยายตลาด และท าการบกุเบิกผ้าไหม
ของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และแพร่เข้าสู่วงการภาพยนตร์ของชาติ
ตะวนัตก และละครบรอดเวย์ (พิพิธภณัฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สนั, ม.ป.ป.: ออนไลน์) โดยได้มาตัง้
โรงงานอตุสาหกรรมไหมไทยท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา สร้างรายได้ให้กบัชมุชนอย่าง
มากมาย สอดคล้องกบั ประภาพรรณ พาภกัดี หวัหน้ากลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

 
“พกัหลงัตัง้แต่ จิม ทอมป์สนั มาบ้านก็กระจายงานให้ชาวบ้านท าแล้วก็มีไอเดีย

ให้ท ามัดนู้ นมัดน่ี ชาวบ้านก็เลยเ ร่ิมพัฒนาตัง้แต่ตอนนัน้ม า” (2562, สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกบั สาตราวฒุิ ค าสขุ ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“ตอนแรก ๆ ชาวบ้านก็ทอผ้ากนัไปยงัไมมี่หวัคิดใหม ่ๆ เท่าไหร่ท ากนัมาแบบไหน

ก็ท ากนัไปแบบนัน้ แตพ่อ จิม เข้ามาเค้ามาพร้อมทนุกบัอปุกรณ์สมยัใหมห่ลายอย่าง แล้ว

ก็มาจ้างพวกคนบ้านนีแ้หล่ะไปท างานด้วย แบบอย่างในการทอประณีตเทคนิคก็เอามา

จาก จิม ก็ว่าได้ เพราะว่าชาวบ้านก็เป็นลูกจ้างเขา” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้องกับ 

ศภุางค์ ตา่งกลาง หวัหน้ากลุม่ไหมทองสรุนารี ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 
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“สมัยนัน้พวกเราชาวบ้านได้ความรู้จาก จิม มาประยุกต์ใช้มากเหมือนกัน 

โดยเฉพาะก่ีทอผ้า วิธีการทอท่ีประณีตขึน้ ไปถึงการย้อมก็เร่ิมย้อมได้ดีขึน้ แม้กระทัง้การ

สาวการม้วนก็ได้จากจิม” (สมัภาษณ์, 2562) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้ วิจัยได้จัดท าตารางเปรียบเทียบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอผ้าไหม
มดัหม่ีแบบ และแบบประยกุต์ไว้ในตารางท่ี 8 ดงันี ้

ตารางเปรียบเทียบอปุกรณ์ท่ีใช้ในการทอผ้าไหมมดัหม่ีแบบดัง้เดมิ และแบบประยกุต์ 

ตาราง 8 ตารางตารางเปรียบเทียบอปุกรณ์ท่ีใช้ในการทอผ้าไหมมดัหม่ีแบบดัง้เดมิ และแบบ
ประยกุต์ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

 

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้วา่ หลาหรือไนป่ันด้าย และเคร่ืองเหลน่หม่ีหรือโฮงค้นหม่ี 
ได้มีการพฒันาจากการจากป่ันด้วยแรงงานมนษุย์โดยใช้มือ มาเป็นการป่ันด้วยการถีบ จนกระทัง่
บริษัทอตุสาหกรรมไหมไทยหรือจิม ทอมป์สนั (Jim Thompson) ได้มาตัง้โรงงานผลิตผ้าไหม และ
ชกัชวนให้ชาวบ้านในชมุชนไปท างานในโรงงานทอผ้าไหม เม่ือไม่ได้ท างานในบริษัทแล้วชาวบ้าน
จงึได้องค์ความรู้ในด้านอปุกรณ์ตา่ง ๆ ออกมาพฒันาเป็นการใช้มอร์เตอร์พลงังานไฟฟ้าแทนเคร่ือง
ไม้เคร่ืองมือท่ีใช้แรงงานคน เน่ืองจากคนในชุมชนได้เข้าไปสัมผัสการทอผ้าไหมในระบบ
อตุสาหกรรม สตรีท่ีทอผ้าเป็นจงึได้น ามาบอกเลา่ตอ่บรุุษท่ีเป็นช่างไม้และได้ร่วมกนัพฒันาอุปกรณ์
ดงักลา่ว  
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ในส่วนของหลกัมดัหม่ี ได้มีการพฒันาจากการนัง่มดักับพืน้ในแนวตัง้เป็นการสร้าง
โครงไม้ผสมเหล็ก (ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่ายๆ ในบริเวณ) โดยมีขารองรับหลักหม่ีท่ี
สามารถปรับความลาดเอียงได้ รวมถึงเป็นการต่อหลกัให้สูงขึน้ท าให้ง่ายต่อการมดัลายหม่ี และ
สามารถนัง่ท างานได้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานานโดยไม่มีความปวดเม่ือย รวมทัง้จากท่ีแต่เดิมใช้
ปอกล้วยหรือเชือกกล้วยมาปาดให้บางแล้วใช้เป็นอปุกรณ์ส าหรับมดัลายหม่ี ปัจจบุนัชาวบ้านใน
ชมุชนเลือกใช้ปอฟางหรือเชือกพลาสตกิมดัอีกด้วย 

นอกจากนีก่ี้ทอผ้าแบบดัง้เดมิท่ีมีการผกูเครือยาวไว้ด้านบนของก่ี และทอด้วยวิธีการ
สอดมือ ก็ได้พฒันาเป็นก่ีท่ีมีบริเวณแขวนม้วนด้ายยืน ท่ีนอกจากจะช่วยให้สามารถท าการทอได้
อย่างต่อเน่ือง เส้นด้ายเป็นระเบียบเรียบร้อย ยงัมีการปรับใส่รางกระสวยให้เป็นก่ีกระตกุท่ีท าให้
การทอผ้ามีความรวดเร็วขึน้อยา่งเห็นได้ชดั 

หลงัจากวนัอาทิตย์ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2510 จิม ทอมป์สนั ได้หายตวัไปจากโรงแรม
แหง่หนึง่ในประเทศมาเลเซีย ท าให้แนวทางในการท าธุรกิจของบริษัทอตุสาหกรรมไหมไทย เปล่ียน
เปา้หมายทางธุรกิจไปจากเดิมท่ีผลิตผ้าไหมส าหรับเคร่ืองแตง่กายเป็นเน้นการผลิตผ้าไหมส าหรับ
เคหะสิ่งทอมากขึน้ ชาวบ้านท่ีได้รับการจ้างงานจากบริษัทก็คอ่ย ๆ ทยอยกนัออกมาประกอบธุรกิจ
กันด้วยตนเองร่วมกับคนในพืน้ท่ี บางส่วนท่ีรับจ้างท างานให้บริษัทจากท่ีบ้าน ด้วยความรู้ ความ
ช านาญท่ีได้รับการฝึกฝน และประสบการณ์จริงจากการท างานกับบริษัทผสมผสานกับการ
สนบัสนนุจากรัฐบาลในชว่งเวลาตอ่มา 

จากข้อมลูข้างต้น พบว่า เหตผุลส าคญัท่ีท าให้คนในชมุชนมีพฒันาการในการทอผ้า
มากขึน้ เกิดจากการท่ี จิม ทอมป์สนั (Jim Thompson) มาตัง้โรงงานอตุสาหกรรมไหมไทยในพืน้ท่ี 
ทัง้ยังมีจากจ้างงานจากคนในชุมชนให้เข้าไปท างานในโรงงานเป็นจ านวนมาก จึงก่อให้เกิด
พฒันาการทางด้านฝีมือ และองค์ความรู้ติดตวัมาด้วย อย่างไรก็ตามระบบการท างานในโรงงาน
อตุสาหกรรมมกัเป็นการท างานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแยกเป็นฝ่าย และแผนก โดยมกัเป็น
การแบ่งหน้าท่ีตามกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมเส้นด้ายนัน้ท าให้ลูกจ้างในแผนกมีองค์
ความรู้เฉพาะทางในด้านการฟอก ลอกกาวของเส้นไหม ส่วนในแผนกของการมดัและการย้อม
ลูกจ้างจะมีความเช่ียวชาญในการขึน้ล าหม่ี การมัดและการย้อมเป็นพิเศษ ในด้านของการทอ
ลกูจ้างจะมีความสามารถในการทอลวดลายได้ตรงตามต้องการรวมทัง้มีความรวดเร็วมากกว่าคน
อ่ืน ๆ เป็นต้น ดังนัน้ภายหลังจากการท่ีได้เข้าท างานกับ บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยแล้วองค์
ความรู้ท่ีตดิตวัคนในชมุชนจงึเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านตามหน้าท่ีท่ีได้รับ หรือตามความถนดัของ
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แต่ละบุคคล ไม่ได้มีความเช่ียวชาญอย่างลึกซึง้ และครอบคลุมอย่างรอบด้านในทุกกระบวนการ
อีกตอ่ไป 

จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2544 สมยัของนายกรัฐมนตรี ทกัษิณ ชินวตั โครงการหนึง่ต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon, One Product) หรือเรียกย่อว่า โอทอป (OTOP) ซึ่งเป็นโครงการ
กระตุ้นธุรกิจประกอบการท้องถ่ิน ซึ่งมีท่ีมาจากแนวคิดจาก One Village, One Product ของเมือง
โออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีหลักปรัชญาพืน้ฐาน 3 ประการ คือ 1) ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล 
(Local Yet Global) 2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 3) การสร้าง
ทรัพยากรมนษุย์ (Human Resource Development) ได้กลายเป็นโครงการหลกัโครงการหนึง่ของ
รัฐบาล โดยโครงการดงักลา่วมีเปา้หมายจะสนบัสนนุผลิตภณัฑ์ลกัษณะเฉพาะท่ีผลิตและจ าหน่าย
ในท้องถ่ินแต่ละต าบล ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ ท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ท าให้คนในชุมชน
สามารถคิดเอง ท าเองในด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวฒันธรรมใน
ท้องถ่ิน โดยเกิดเครือข่ายบริหารระบบการเช่ือมโยงแหล่งผลิตให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี
สอดคล้องกบัศกัยภาพการผลิตตามห่วงโซ่มลูคา่ (Value Chain) สู่การตลาดในแตล่ะระดบั จึงท า
ให้การผลิตสินค้าพืน้ถ่ินและการผ้าไหมกลบัมาคกึคกัขึน้อีกครัง้ 

หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2547 โครงการกรุงเทพเมืองแฟชัน่ ซึง่เป็นโครงการรณรงค์ทาง
ภาครัฐระดบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เน่ืองจากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นทัง้ระบบไปในระดับโลก  เป็นการกระตุ้ นเศรฐกิจและ
อตุสาหกรรมด้านสิ่งทอ และสง่เสริม ดีไซเนอร์ไทยให้เป็นท่ีรู้จกั เหมือนเป็นการประชาสมัพนัธ์และ
การส่งเสริมทางการตลาดให้ตา่งชาติเข้ามาซือ้สินค้าแฟชัน่และสิ่งทอจากประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ 
หากประสบความส าเร็จตามความคาดหวังของรัฐบาลในยุคนัน้ประเทศไทยก็จะมีรายได้จาก
อตุสาหกรรมเหล่านี ้และคาดว่าจะขยายวงกว้างมายงัผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินโดยเฉพาะผ้าทอของแต่
ละจงัหวดัเพิ่มขึน้ แตโ่ครงการก็ไม่ได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนชุดรัฐบาล
เสียก่อน 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะมีการเปล่ียนรัฐบาลและหน่วยงานรัฐฯ ท่ีท าให้
ขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินนโยบาย แต่การทอผ้าไหมในพืน้ท่ีปักธงชัยยงัมีการด าเนินการ
ตอ่มาจนปัจจบุนั โดยได้มีพฒันาการในสว่นของกระบวนการผลิต และองค์ประกอบผ้าไหมมดัหม่ี 
ดงันี ้
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กระบวนการผลิต และองค์ประกอบผ้าไหมผ้าไหมมัดหม่ีปักธงชัย 
จากการสมัภาษณ์เชิงลกึแบบมีโครงสร้างรายบคุคลกบัผู้ให้ข้อมลูหลกั ซึง่ผู้วิจยัได้ท า

การสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัในส่วนของกระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ี โดยครอบคลุม
ในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหมมดัหม่ี ซึ่งหมายถึง เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่ง
ส าเร็จ ดงันี ้

ในด้านเส้นใย ร าไพ มาทวี ปราชญ์ชาวบ้านจากศนูย์การเรียนรู้การมดัหม่ี บ้านจะ
โปะ ได้กลา่วไว้วา่ 

 
“บ้านนีม้ดัแตไ่หมอยา่งเดียว ฝา้ยไมท่ า เพราะเรามดัให้เค้าอยา่งเดียวเราก็ไม่ต้อง

ไปหาเส้นด้าย หาปอฟางส าหรับมดัมาจากไหน เค้าหามาให้หมด เส้นด้ายสว่นใหญ่ก็มีแค ่

2 แหล่งคือ จากจุลไหมไทยกับไหมบ้านจากอ าเภอจักราช ” (สัมภาษณ์, 2562) 

เชน่เดียวกบัท่ี สตราวฒุิ    ค าสขุ ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดู ่ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“เส้นไหมมีแหลง่ท่ีมาหลายท่ี แตบ้่านท่ีทอมดัหม่ีคณุภาพดี ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้

ไหมยืนเป็น ไหมจุล และไหมพุ่งเป็นไหมบ้าน ถ้าบ้านไหนเป็นผ้าพืน้อย่างเดียวก็ไหม

โรงงานหมด แถมทอเคร่ืองอีกด้วย” (สมัภาษณ์, 2562) ในขณะท่ี ประภาพรรณ พาภักดี 

กลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่ได้เลา่ของท่ีมาของวตัถดุบิวา่ 

“ไหมจุลเขามีขนาดให้เราเลือก เขามีความหลากหลายและก็มนัท าง่ายเส้นไหม

มนัล่ืน มนัสม ่าเสมอจะมาฟอก มาย้อม มากรอ คือมนัง่ายไปหมด ถ้าเป็นของบริษัทอ่ืนจะ

มีปัญหา เส้นบิ่น เส้นขาด เส้นแตก และเส้นก็ไม่สม ่าเสมอ จะมีปัญหาเยอะ แตพ่อใช้ของ

จลุก็ไม่เคยมีปัญหาเลย เราใช้มดัหม่ีก็ใช้ไหมหนกั 3 ขีด สามารถมดัและทอได้ 4 หลาหรือ 

4 เมตร” (สมัภาษณ์, 2562) สอดคล้องกันกับ พรทิพย์ ดวงสูงเนิน กลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอ

มือชมุชนธงชยั ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“ไหมเส้นยืนเป็นไหมจลุคะ่ ไหมพุ่งก็ไหมบ้านจากจกัราช เวลาไหมดิบเขามาก็ไป

จ้างเขาท า จ้างเขาฟอก ท าเองหมดไม่ไหว ท่ีใช้ไหมพุ่งเป็นไหมบ้านเพราะมนัจะแน่น นุ่ง

ใส่สบาย และระบายอากาศได้ดีกว่าไหมโรงงาน ไหมโรงงานก็จะไม่ค่อยซับเหง่ือ ” 
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(สัมภาษณ์, 2562) เช่นเดียวกับ ศุภางค์ ต่างกลาง กลุ่มไหมทองสุรนารี ท่ีได้ให้ข้อมูล

เก่ียวกบัวตัถดุบิวา่ 

“เราใช้ไหมบ้านเฉพาะด้ายพุ่งนะคะ ด้ายยืนเราจะใช้ไหมของจุลไหมไทย มัน

แข็งแรงดี แต่ถ้าจะทอผ้าแก้วเราจะใช้ไหมจุลทัง้เส้นยืนและเส้นพุ่ง แล้วสลับด้ายพุ่งท่ี

มดัหม่ีจากไหมบ้านของทางจกัราชเป็นการทอคัน่กับส่วนท่ีเป็นผ้าแก้ว ท่ีต้องการไหมท่ี

เส้นเล็กและเสมอกนัมากกว่าปกติเวลาทอออกมาจะได้บางใสตามต้องการ” (สมัภาษณ์, 

2562) 

เน่ืองจากคนในพืน้ท่ีในปัจจบุนัจะไมมี่ความช านาญในด้านการปลกูหมอ่น เลีย้งไหม
แล้ว ความเหมาะสมของพืน้ท่ีก็เป็นอีกเหตผุลหนึง่ท่ีชมุชนทอผ้าไหมในอ าเภอปักธงชยั ไมส่ามารถ
ปลกูหมอ่นเลีย้งไหมได้ด้วยตนเอง แตมี่การสัง่ซือ้เส้นไหมจากทัง้โรงงานอตุสาหกรรมและจากพืน้ท่ี
อ าเภออ่ืนในตวัจังหวัดนครราชสีมาเป็นการทดแทน เม่ือคนในพืน้ท่ีมีแหล่งท่ีมาท่ีแน่นอนของ
วตัถดุบิดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ซึง่ในปัจจบุนัสามารถสัง่ซือ้และให้ทางโรงงานหรือทางผู้ผลิตเส้นใยส่ง
มาให้ถึงพืน้ท่ี โดยไม่ต้องเสียเวลาไปถึงท่ีเหมือนสมัยก่อน ขัน้ตอนต่อไปคือการเตรียมเส้นไหม
ส าหรับการทอด้วยวิธีการมดัย้อมตามขัน้ตอนตา่ง ๆ คือ การเตรียมไหมเส้นยืน และไหมเส้นพุง่ ซึง่
มีขัน้ตอนเบือ้งต้นเหมือนกัน คือการน าไหมดิบท่ีมีลักษณะเป็นไจไปฟอกลอกกาวออกเสียก่อน 
แล้วจึงน าเส้นไหมไปตีเกลียวเพ่ือเพิ่มความแข็งแรง หลงัจากนัน้ในส่วนของด้ายยืน จะเป็นการน า
เส้นไหมท่ีลอกกาวแล้วมาเข้ากงเพ่ือกรอเข้าอกั แล้วน าเส้นไหมท่ีกรอด้วยอกัน าเข้าหลกัฟืม เพ่ือค้น
เส้นยืนเตรียมการทอตามจ านวนผืนผ้าหรือความยาวท่ีผู้ทอต้องการ ในสว่นของด้ายพุง่ซึง่เป็นการ
เตรียมเส้นไหมส าหรับน าไปมดัหม่ี โดยน าเส้นไหมมาค้นเส้นพุ่งให้เป็นล าด้วยท่ีเหล่งหม่ี (แทนโฮง
หม่ีในสมยัก่อน) ซึ่งการค้นเส้นพุ่งแตล่ะลายจะมีจ านวนล าไม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัลาย หลงัจากนัน้จึง
น าไปเข้ากบัหลกัมดัหม่ี เพ่ือมดัหม่ีและย้อมเส้นไหมตอ่ไป สว่นใหญ่แล้วขัน้ตอนก่อนท่ีมดัย้อมเส้น
ไหมข้างต้น กลุม่ทอผ้าในพืน้ท่ีได้ใช้วิธีการจ้างท าตามความถนดัของแตล่ะคน ไมไ่ด้ท าเองหมดทกุ
ขัน้ตอนโดย พรทิพย์ ดวงสงูเนิน กลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั ได้กลา่วไว้วา่ 
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“การมดัหม่ีนัน้เราจะต้องเอาไหมสองเส้นตีเกลียวกนั มนัถึงจะทอง่ายและแข็งแรง

พอ ถ้าไม่ตีเกลียวใช้ไหมเส้นเดียวมนัจะบาง ไม่มีคณุภาพตามท่ีต้องการ ถ้าเราจ้างคนอ่ืน

มัดเค้าก็จะตีเกลียวให้เราด้วย แต่ถ้าเรามัดเองเราก็ตีเกลียวเอง ” (สัมภาษณ์, 2562) 

เชน่เดียวกบั   ประภาพรรณ พาภกัดี กลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“คนมดัก็คนนึง คนเหล่งก็คนนึงนะเม่ือได้เส้นไหมมาก็ว่าจะส่งให้บ้านท่ีเค้าเหล่ง

หม่ีกนัในราคาขีดละ 15 บาท พอเสร็จแล้วจงึสง่ไปให้คนมดั แล้วถ้าบางครัง้เราอยากได้ผ้า

บางลาเขาก็มัดให้ได้อยู่ถ้าเรามีตัวอย่างลายไปให้” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้องกับ 

ศุภางค์ ต่างกลาง กลุ่มไหมทองสุรนารี ท่ีได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิตผ้าไหม

มดัหม่ีไว้วา่ 

“กลุ่มก็คือเราจ้างเขาท าขัน้ตอนอ่ืนท่ีเราไม่ถนดั ถ้าการผลิตก็คือตวัเราเป็นหลกั 

การตลาด และการออกแบบลายเป็นของเราเอง แตเ่ราใช้แรงงานคนในหมู่ท าขัน้ตอนตา่ง 

ๆ ให้ เป็นแบง่งานกัน กระจายรายได้ให้ชุมชน เพราะการท าผ้ามดัหม่ีมีหลายขัน้ตอนมนั

ไมเ่หมือนผ้าไหมพืน้ ไหมพืน้เนีย้แคเ่อาไปย้อมตามสีท่ีสัง่ แล้วก็สาวมากรอใส่หลอดทอได้

เลย แตถ้่างานมดัหม่ีก็ตัง้แตก่ระบวนการคดัเส้นไหม กระบวนการฟอกก็ฟอก อีกคนนึงก

ระบวนการกรอก็กรอ ไปเหลง่หม่ี (การค้นล าหม่ี) ขึน้ล ามา เอามาใสห่ลกัแล้วก็มดั เม่ือมดั

เสร็จอีกคนนึงก็ย้อม กรอแล้วกลบัมาย้อมอีก ย้อมอีกก็เอาไปมดัอีก มดัก็เอาไปฟอกย้อม

อีกสองรอบสามรอบกว่าจะมาถึงกระบวนการทอ เป็นอะไรท่ีกว่าจะได้ผ้ามดัหม่ีออกมา 

ต้องผา่นคนท าหลายคน ถ้าเราท าหมดคนเดียวก็จะช้าเราเอาส่วนท่ีเราไมถ่นดัมาท าด้านท่ี

เราถนดัจะดีกวา่” (สมัภาษณ์, 2562) 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการเตรียมเส้นไหมก่อนการมดัและย้อม กลุ่มประชากรมกัจ้าง
วานผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในขัน้ตอนตา่ง ๆ โดยเฉพาะ เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาในการผลิต ทัง้ยงั
เป็นการกระจายรายได้ไปสูช่มุชนอีกด้วย ในสว่นของสีและลวดลายท่ีใช้ในการมดัและย้อม ประภา
พรรณ พาภกัดี กลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่ได้กลา่วไว้วา่ 
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กลุ่มของเรานัน้เร่ิมการย้อมสีธรรมชาติตัง้แตปี่ พ.ศ. 2544 มีคนเค้าให้ไปอบรม มนัก็
ยาก ตอนแรกไปกนัหลายกลุม่แตค่นท่ีท ามาเร่ือย ๆ สม ่าเสมอก็จะมีแตก่ลุม่เรา สว่นลายเน่ียเรารับ
ออร์เดอร์เป็นหลัก คนสัง่อยากได้อะไรเราก็ท าให้เค้าได้หมด แต่ส่วนใหญ่เป็นลายประยุกต์แล้ว 
บางครัง้ก็มัดเอง บางครัง้ก็จ้างมัด แต่ของเราเป็นสีธรรมชาติเลยต้องย้อมเอง คนอ่ืนย้อมไม่ได้
อย่างเรา” (สมัภาษณ์, 2562) แตกต่างจาก พรทิพย์ ดวงสูงเนิน กลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชุมชน
ธงชยั ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

 
“ของเราใช้สีเคมีหมด เพราะวา่มนัง่าย ได้สีท่ีแนน่อน และเสร็จเร็ว เราจะเดน่ด้าน

การย้อมมดัหม่ีได้หลากหลายสี และท าได้เป็นจ านวนมาก มดัหม่ีลายนงึนีส้ามารถผลิตได้

เป็นพบั ๆ พบันงึก็มีความยาวประมาณ 30 – 50 เมตร สว่นลายเน่ียเราเป็นลายประยกุต์ ก็

คิดกันเองจากของท่ีเห็น ๆ กันรอบตวั เช่น ขอรวมใจ โบว์ นกยูง ของเรามดัเองย้อมเอง 

เพราะเราถนดัท าได้เร็วไม่ต้องไปจ้างคนอ่ืน” (สมัภาษณ์, 2562) ในส่วนของการใช้สี การ

มดัและการย้อม ศภุางค์ ตา่งกลาง กลุ่มไหมทองสรุนารี ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้สีของ

กลุม่ฯ ไว้อีกแบบหนึง่ คือ 

“เราท าได้ทัง้สีเคมีและสีธรรมชาติ แตต้่องแยกกนัเด็ดขาดนะ เด๋ียวสีมนัจะกินกนั

เสียหายไปอีก ของธรรมชาติเราก็ใช้ใบหูกวางบ้าง สัง่ครามมาจากสกลนครบ้าง สีเคมีก็

ปกติ เหมือนท่ีเค้าใช้กันทั่วไป แต่พ่ีก็ทัง้มัดทัง้ย้อมเอง ได้หมดนะ ถ้าว่าง ” (สัมภาษณ์, 

2562) 

ในเร่ืองของชนิดของสี มีกลุ่มท่ีนิยมย้อมด้วยสีธรรมชาติอย่างจริงจงัเพียงกลุ่มเดียว 
ซึ่งคือ กลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ ซึ่งเกิดจากการได้เข้ารับการอบรมจากภาครัฐ ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ 
นิยมใช้สีเคมีในการมัดและย้อมเน่ืองจากต้องการให้กระบวนการผลิตมีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้
ตามก าหนดเวลาของ ออร์เดอร์ท่ีได้รับ นอกจากนีแ้ล้ววิธีการทอทัง้ 3 กลุม่ตา่งใช้วิธีการมดัหม่ี และ
ก่ีกระตกุเหมือนกนั โดย ศภุางค์ ตา่งกลาง กลุ่มไหมทองสรุนารี ได้กล่าวถึงปริมาณการทอท่ีได้ใน
แตล่ะวนัวา่ 
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“ถ้ามาตรฐานท่ีเขาทอกนัจริง ๆ ก็หลงัจากเสร็จงานบ้านซกัผ้ากนัเรียบร้อยแล้ว ก็

มาทอก็ได้วนัละสองเมตร ผ้าผืนถ้าสาว ๆ ก็ 40-50 ก็วนัละ 4 เมตร แตถ้่าคนอาย ุ60 -70 

เนีย้ 2 เมตรก็ขอให้ได้เถอะ แตว่า่แรงงานท่ีน่ีไมใ่ชว่า่ต่ืนเช้ามาก็เข้าก่ีเลยนะ คือเขาจะเสร็จ

จากงานบ้านก่อนถึงจะมาทอผ้า งานทอผ้าเป็นงานอดิเรก บางคนก็จะเป็นอย่างนี ้สามส่ี

โมงก็เลิกทอคือเราไม่ได้ว่าจ้างเป็นวนัๆ มีคนตาย งานบวช งานแตง่ก็หยดุงานกันวนัสอง

วัน ค่าจ้างค่าแรงก็ตามแรงงานท่ีคุณผลิต คือหลาละ 100 บาท” (สัมภาษณ์, 2562) 

เช่นเดยีวกนักบั ประภาพรรณ พาภกัด ีกลุ่มหตัถกรรมผา้ไหมบา้นดู่ ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า 

“มดัหม่ีเราจะท าแคส่ี่เมตร มดัแคส่ี่เมตร เพราะถ้าเรามดัเกินกว่านัน้ การซมึของสี 

หรือข้อของสีมนัจะใหญ่ไปจะท าให้ไมส่วย ก าลงัผลิตนะถ้าคนทอเก่งๆ วนันงึนะมดัเฉพาะ

หม่ีนะมีได้วนัละหนึง่ผืนคือสองเมตร ท่ีน่ีเรามีก่ีตัง้ไว้ให้ก็จะมีคนนัง่ประจ าก่ีทอได้เทา่ไหร่ก็

วา่ไป” (สมัภาษณ์, 2562) 

จากข้อมลูข้างต้น ผู้วิจยัได้รวบรวมและจดัท าตารางแสดงองค์ประกอบผ้าไหมมดัหม่ี
ของกลุ่มทอผ้าในพืน้ท่ีทัง้ 3 กลุ่ม ท่ีไประกอบไปด้วยข้อมูลในด้าน เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย
ดัง้เดมิ ลวดลายประยกุต์ และการตกแตง่ส าเร็จ ดงันี ้

ตารางแสดงองค์ประกอบผ้าไหมมดัหม่ีของแตล่ะกลุม่ทอผ้าในพืน้ท่ี 
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ตาราง 9 ตารางแสดงองค์ประกอบผ้าไหมมดัหม่ีของแตล่ะกลุม่ทอผ้าในพืน้ท่ี 

 

ในส่วนขององค์ประกอบในการผลิตนัน้มีการเลือกใช้เส้นใยไหมจากแหล่งเดียวกัน 
โดยสัง่ซือ้ด้ายยืนจากบริษัทอตุสาหกรรมไหมไทย เน่ืองจากด้ายยืนนัน้ต้องการความแข็งแรง และ
เส้นใยท่ีสม ่าเสมอ มีขนาดท่ีเท่ากันตลอดทัง้เส้นจึงต้องการเส้นใยไหมท่ีผลิตจากเคร่ืองจกัรของ
โรงงาน ทัง้ยงัเป็นการประหยดัเวลาและต้นทุนในการเตรียมเส้นด้ายเป็นอย่างดี ส่วนเส้นพุ่งทาง
ชมุชนเห็นวา่สามารถใช้เส้นใยไหมพืน้บ้านได้ เพ่ือความนุ่มนวล มนัเงา มีคณุภาพดี ทัง้ยงัเป็นการ
กระจายรายได้ให้กบัชมุชนอ่ืนในจงัหวดัเดียวกนัจงึสัง่จากอ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา 
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การเลือกสีย้อมในชุมชนนัน้มีกลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่เพียงแห่งเดียวท่ีใช้สีย้อม
ธรรมชาติ ส่วนกลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชุมชนธงชยันัน้ใช้สีเคมีเพียงอย่างเดียวเน่ืองจากมีความ
เช่ียวชาญในการผลิต และมีการสั่งซือ้จากภายนอกเป็นจ านวนมากกว่ากลุ่มอ่ืนจึงเลือกใช้สีเคมี
เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาและต้นทนุ กลุม่ไหมทองสรุนารีเลือกใช้ทัง้สีย้อมธรรมชาติและสีเคมีโดย
อิงจากการสัง่ซือ้ของผู้บริโภคและฤดกูาลเน่ืองจากใช้สีย้อมธรรมชาตภิายในพืน้ท่ี 

วิธีการทอและลวดลายของแต่ละกลุ่มจะยืนพืน้ด้วยวิธีการทอขดั โดยใช้ก่ีกระตกุ 2 
ตะกอ เน่ืองจากส่วนใหญ่จะผลิตเป็นผ้าไหมพืน้ และผ้าไหมมัดหม่ีซึ่งลวดลายในผ้ามัดหม่ีจะ
เกิดขึน้ในกระบวนการมดัหม่ีและย้อมท่ีเกิดขึน้ก่อนการทอ ลวกลายส่วนใหญ่แบง่เป็น 2 ประเภท 
คือ ลายดัง้เดิมและลายประยุกต์ โดยมีพืน้ฐานมากจากรูปทรงท่ีเห็นจากธรรมชาติ ได้แก่ ต้นไม้ 
ดอกไม้ เป็นต้น และรูปทรงเรขาคณิตท่ีเห็นจากข้างของเคร่ืองใช้ ได้แก่ หม้อ กญุแจ เป็นต้น มีเพียง
กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ท่ีมีการใช้ก่ีหลายตะกอ (แล้วแต่ลวดลาย) 
เน่ืองจากเป็นแห่งเดียวท่ีใช้เทคนิคการทอยกผสมผสานกับการมดัหม่ีด้วย โดยปัจจบุนัก่ีทอผ้าได้
พฒันาจากการทอด้วยการสอดมือเป็นการใช้ก่ีกระตกุ แตร่ะยะเวลาในการทอกบัจ านวนท่ีได้รับจะ
ใกล้เคียงกนัคือ 1 วนัทอได้ประมาณ 2 หลาหรือ 2 เมตร เน่ืองจากคนทอในพืน้ท่ีท าการทอผ้าเป็น
รายได้เสริมหลังจากจัดการธุระส่วนตัวในแต่ละวันให้เสร็จสิน้ก่อนท่ีจะเร่ิมทอ ไม่ได้ทอผ้าใน
ลกัษณะของโรงงานท่ีมีเวลาเร่ิมและเลิกงานท่ีแนน่อน โดยเป็นการเดนิทางมาทอผ้าท่ีกลุม่ไม่ได้มีก่ี
ทอผ้าของตนเอง 

การตกแต่งส าเร็จท่ีนิยมส าหรับผ้าไหมคือ การอาบน า้ยาเพ่ือเป็นการดแูลรักษาผ้า
ไหมก่อนน าไปใช้ โดยน าผ้าไหมไปแชน่ า้ และอาบน า้ยาเคลือบเส้นใย ต้องอาบด้วยน า้ยาชนิดท่ีท า
ให้เส้นใยแข็งเพื่อให้เนือ้อยู่ตวั ไมห่ด ง่ายตอ่การตดัเย็บ แตห้่ามขย าขยีโ้ดยเด็ดขาดเน่ืองจากจะท า
ให้เส้ยใยไหมหกัได้ง่าย เม่ืออาบน า้ยาเคลือบเส้นใยแล้วให้สลดัผ้าแล้วน าไปตากในท่ีร่ม ไม่ควร
ตากแดดจะท าให้สีซีดเร็ว จัดผ้าท่ีตากให้เรียบท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ แล้วจึงน าไปรีดโดยต้องพรม
น า้ยาชนิดเคลือบเงาและใช้ไฟในการรีดค่อนข้างแรง  เพ่ือให้ง่ายต่อการรีด ไม่เป็นรอยดา่ง รีดได้
รวดเร็ว การอาบน า้ยาผ้าไหมนัน้จะท าให้ผ้ามีคุณสมบตัิพิเศษ ท าให้เส้นใยแข็งตวั คงทน เพิ่ม
ความเงา ง่ายตอ่การรีด ปอ้งกนัการเคล่ือนตวัของเส้นไหม ขัน้ตอนนีมี้ความส าคญัมาก ถ้าไม่อาบ
เคลือบน ายาก่อนจะท าให้รีดไม่เรียบ อย่างไรก็ตามในขัน้ตอนการอาบน า้ยาของกลุ่มทอผ้าชุมชน
นิยมสง่โรงงานอาบน า้ยาท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี เน่ืองจากต้องการความช านาญในการอาบน า้ยาและรีด โดย
เสียคา่ใช้จา่ยหลาละ 10 บาท 

ตารางแสดงรายละเอียดด้านการตลาดผ้าไหมมดัหม่ีของแตล่ะกลุม่ทอผ้าในพืน้ท่ี 
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ตาราง 10 ตารางแสดงรายละเอียดด้านการตลาดผ้าไหมมดัหม่ีของแตล่ะกลุม่ทอผ้าในพืน้ท่ี 

การตลาดผ้า
ไหมมัดหมี่ 

กลุ่มหตัถกรรมผ้า
ไหมบ้านดู่ 

กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ทอ
มือชุมชนธงชัย 

กลุ่มไหมทองสุร
นารี 

รูปแบบและขนาด
ผลิตภณัฑ์ 

- ทอแยกเป็นผ้าพืน้ และ
ผ้าลาย ความยาวไม่
จ ากดั (ผ้าพบั) แตไ่มท่อ
ผ้าพืน้และลายในผืน
เดียวกนั (ผ้าชดุ) 
- ทอผ้าชดุจะใช้เทคนิค
การทอยกตรงบริเวณ
ลวดลาย 
- มาตรฐานหน้าผ้าคือ 
หน้ากว้าง 100 – 103 
เซนตเิมตร 

- ทอแยกเป็นผ้าพืน้ และ
ผ้าลาย ความยาวไมจ่ ากดั  
(ผ้าพบั) และทอผ้าพืน้กบั
ผ้าลายในผืนเดียวกนั (ผ้า
ชดุ) 
- มาตรฐานหน้าผ้าคือ หน้า
กว้าง 100 – 103 เซนติเมตร 

 

- ทอแยกเป็นผ้าพืน้ 
และผ้าลาย ความยาว
ไมจ่ ากดั (ผ้าพบั) และ
ทอผ้าพืน้กบัผ้าลายใน
ผืนเดียวกนั (ผ้าชดุ) 
- มาตรฐานหน้าผ้าคือ 
หน้ากว้าง 100 – 103 
เซนตเิมตร 

มาตรฐานผลติภณัฑ์ -  ไ ด้ โอทอปคัดสรร ใน
ระดบั 5 ดาว 
- ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์ผ้า
ไหมไทยชนิด Classic 
Thai Silk เป็นตรา
เคร่ืองหมาย นกยงูสนี า้
เงิน และนกยงูสเีขียว 

- ได้โอทอปคดัสรรในระดบั 3 
และ 5 ดาว 

-  ได้ โอทอปคัดสรรใน
ระดบั 4 ดาว 
- ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์ผ้า
ไหมไทยชนิด Classic 
Thai Silk เป็นตรา
เคร่ืองหมาย นกยงูสเีงิน 
และนกยงูสนี า้เงิน 

กลุ่มเป้าหมาย สต รีกลางคนที่ มี อ ายุ
ประมาณ 45 ปีขึน้ไป เพื่อ
น า ไป ใ ช้ เ อ งห รื อ เ ป็น
ของขวญัของฝาก 

ส ต รี ก ล า ง ค น ที่ มี อ า ยุ
ประมาณ 45 ปีขึน้ไป เพื่อ
น า ไ ป ใ ช้ เ อ ง ห รื อ เ ป็ น
ของขวญัของฝาก 

สตรีกลางคนที่มีอายุ
ประมาณ 45 ปีขึ น้ ไป 
เพื่อน าไปใช้เองหรือเป็น
ของขวญัของฝาก 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

การตลาด
ผ้าไหม
มัดหมี่ 

กลุ่มหตัถกรรมผ้าไหม
บ้านดู่ 

กลุ่มผ้าไหมมัดหมี่ทอ
มือชุมชนธงชัย 

กลุ่มไหมทองสุรนารี 

แ ห ล่ ง
จ าหน่าย 

- มีการออกงาน OTOP ตา่งๆ 
- มีคนสัง่ 

- มีการออกงาน OTOP 
ตา่งๆ 
- มีคนสัง่ 

- มีการออกงาน OTOP 
ตา่งๆ 
- มีคนสัง่ 

เ อ กลั กษ ณ์
เฉพาะกลุ่ม 

- มีการผสมผสานเส้นใย
ธรรมชาติอื่น เช่น ฝา้ย ใย
สบัปะรด 
- มีการผสมผสานเทคนิคการ
ทอในผืนเดียว เช่น ลวดลาย
มดัหมี่ ผสมผสานกบัหาง
กระรอก และการทอแบบยก  
- ผ้าที่ทอสามารถใช้ได้ทัง้ 2 
ด้าน 

- ทอได้เรียบสวย จ านวน
มากอยา่งรวดเร็ว ตามเวลา
ที่ก าหนด 

- ทอผ้าไหมแก้ว (ชดุ) ได้ 

ตั วอ ย่ าง ผ้า
ไหมมัดหมี่ที่
แ ส ด ง ถึ ง
เ อ กลั กษ ณ์
เฉพาะกลุ่ม  

ผ้าไหมมดัหมี่สอดหางกระรอก
ผสมกบัการทอยกลายลกูแก้ว 

 
ผ้าไหมมดัหมี่ลายดาว 5 

สาย และเข็มขดั 

 
ผ้ามดัหมี่ไหมแก้วไร้เชิง

ลายดอกซากรุะ 
การด ารงอยู่ มีผู้สืบทอด เป็นลกูหลานของ

สมาชิกในกลุม่ 
 
 

ไม่แน่ใจว่าจะมีผู้ สืบทอด
หรือไม ่

ไมแ่นใ่จวา่จะมีผู้สบืทอด
หรือไม ่
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รูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีนัน้กลุ่มทอผ้าในชุมชน
สามารถทอทัง้ผ้าพืน้และผ้าลายท่ีมีหน้ากว้างมาตรฐานคือ หน้ากว้าง 100 - 103 เซนติเมตรจาก
เดิมท่ีทอหน้ากว้างเพียง 90 – 93 เซนติเมตรเน่ืองจากมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ตดัเสือ้ผ้า
มากขึน้ โดยสามารถทอความยาวไม่จ ากัด แต่มกัไม่เกิน 30 – 50 เมตรขึน้อยู่กับลวดลาย มีบาง
กลุม่ไมท่อผ้าพืน้และลายในผืนเดียวกนั (ผ้าชดุ) แตบ่างกลุม่ทอผ้าชดุได้ 

กลุม่ตวัอย่างผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีมีมาตรฐานผลิตภณัฑ์ได้โอ
ทอปคดัสรรในระดบั 4 - 5 ดาว แตเ่ป็นบางกลุ่มท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
ตรานกยงูพระราชทาน เน่ืองจากมีขัน้ตอนท่ีใช้เวลานานไม่สามารถเก็บผ้าตวัอย่างไว้ให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องมารับไปตรวจสอบมาตรฐานได้ และการทอผ้าไหมมีต้นทนุสงูจงึจ าต้องน าออกจ าหน่าย
เพ่ือให้เกิดเงินหมนุเวียนในกลุม่เสียก่อน 

กลุ่มเป้าหมายนัน้มักเป็นสตรีอายุประมาณ 45 ปีขึน้ไป โดยมีวัตถุประสงค์การใช้
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหม่ีเพ่ือน าไปตัดเคร่ืองแต่งกายไว้สวมใส่ไปท างาน  และงานสังสรรค์ 
นอกจากนัน้ยังรวมไปถึงน าไปเป็นของขวัญของฝากเน่ืองจากผ้าไหมมัดหม่ีมีภาพลักษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์สงูคา่ มีราคา เป็นการให้เกียรตแิก่ผู้ รับ 

แหลง่จ าหนา่ยกลุม่ทอผ้ามกัใช้วิธีจบัฉลากกบักรมพฒันาชมุชนของตวัจงัหวดัเพ่ือไป
ออกงานจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการย่อยของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานโอทอป หรืองานผ้า
ไหมปักธงชยัและของดีเมืองโคราช ท่ีจดัเป็นประจ าบริเวณหน้าท่ีว่าการอ าเภอปักธงชยั จงัหวดั
นครราชสีมา ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการสนับสนุนการ
ประชาสมัพนัธ์โดย  การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) ส านกังานนครราชสีมา 

เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของกลุ่มตวัอย่างนัน้มี ดงันี ้กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ มี
เอกลักษณ์ในการผสมผสานเส้นใยธรรมชาติอ่ืน เช่น ฝ้าย ใยสับปะรด รวมทัง้มีการผสมผสาน
เทคนิคการทอในผืนเดียว เช่น ลวดลายมัดหม่ี ผสมผสานกับหางกระรอก และการทอแบบยก 
นอกจากนัน้ผ้าท่ีทอสามารถใช้ได้ทัง้ 2 ด้านอีกด้วย ส่วนกลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยัทอมี
เอกลกัษณ์ในด้านของเวลาและจ านวนท่ีผลิต ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มจะมีความเรียบสวย ผลิตได้เป็น
จ านวนมากตามเวลาท่ีก าหนด สดุท้ายกลุม่ไหมทองสรุนารียงัคงสามารถผลิตทอผ้าไหมแก้วมดัหม่ี
จงึโดดเดน่ในแง่ของรูปแบบ เน่ืองจากปัจจบุนัไมค่อ่ยมีกลุม่ไหนผลิตอีกแล้ว 

ส่วนในด้านของการด ารงนัน้ปัจจุบนัสามารถด ารงอยู่ได้จากภูมิปัญญาท่ีได้มาจาก
รุ่นพอ่แมต่ายาย หากแตอ่ายขุองสมาชิกในกลุม่ผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ยนัน้ มีอายปุระมาณ 40 ปีขึน้
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ไป บางกลุ่มมีผู้ สืบทอด แตบ่างกลุ่มไม่มี เน่ืองจากเร่ืองของสวสัดิการ ทัง้การทอผ้าคนรุ่นใหม่เห็น
วา่เป็นงานจ าเจไม่คอ่ยเห็นคณุคา่เร่ืองของภมูิปัญญา เลยไมค่อ่ยซมึซบั หากไมไ่ด้มีใจรักชอบส่วน
ใหญ่จะท างานโรงงานกนัหมดเพราะรายได้เป็นตวัแปร คนท่ีท าในปัจจบุนัมักเป็นการรับจ้างท่ีจะ
พอมีรายได้อยูแ่ล้วระดบัหนึง่จงึรับเป็นงานพิเศษ 

ปัจจบุนัพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยัยงัคงผลิตผ้าไหมพืน้และผ้าไหมมดัหม่ี ด้วยการเร่ิมต้น
จากภูมิปัญญา วิถีชีวิต ประเพณี และได้รับการพฒันาต่อยอดทางด้านเทคนิควิธีการมากยิ่งขึน้ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการภายในกลุ่มท่ีแบ่งหน้าท่ีตามถนัดของแต่ละคน นอกจากนี ค้วาม
สะดวกสบายในการคมนาคมส าหรับติดต่อซือ้ของผลิตภณัฑ์กับกรุงเทพมหานครฯ ท่ีได้ช่ือว่าเป็น
ศนูย์กลางของอตุสาหกรรมแฟชัน่ของประเทศไทย แตอ่าจยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัในวงกว้าง ยงัคงต้องการ
เอกลกัษณ์ (Identity) ซึ่งหมายถึง ลกัษณะเฉพาะท่ีไม่มีใครเหมือน ท าให้เป็นจุดเด่น เป็นท่ี รู้จัก 
และจดจ าได้  หรือขาดตวักลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างคนในพืน้ท่ีท่ีนบัได้ว่าเป็นผู้ผลิตท่ีอยู่
กลางน า้กับนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นท่ีเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปจากผ้าไหมมัดหม่ีท่ีอยู่
ปลายน า้ ผู้วิจยัพบว่าการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมานัน้ ด้วย
เอกลกัษณ์เฉพาะกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง ซึง่คือ  

1) กลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่มีเอกลกัษณ์ย้อมสีธรรมชาติ การผสมผสานเส้น
ใยอ่ืนในการทอ รวมทัง้มีการผสมผสานเทคนิคการทอในผืนเดียว เช่น ลวดลายมัดหม่ี ผสมผสาน
กบัหางกระรอก และการทอแบบยก นอกจากนัน้ผ้าท่ีทอสามารถใช้ได้ทัง้ 2 ด้าน  

2) กลุ่มผ้าไหมมัดหม่ีทอมือชุมชนธงชัยทอมีเอกลักษณ์ในด้านของเวลาและ
จ านวนท่ีผลิต ผลิตภณัฑ์ของกลุม่จะมีความเรียบสวย ผลิตได้เป็นจ านวนมากตามเวลาท่ีก าหนด 

3) กลุ่มไหมทองสรุนารียงัคงสามารถผลิตทอผ้าไหมแก้วมดัหม่ีจึงโดดเด่นในแง่
ของรูปแบบ เน่ืองจากปัจจบุนัไมค่อ่ยมีกลุม่ไหนผลิตอีกแล้ว 

ดงันัน้จากข้อมลูท่ีได้กลา่วไปข้างต้นผู้วิจยัจงึเห็นวา่ ชมุชนทอผ้าไหมมดัหม่ีอ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเร่ิมมีความคุ้ นเคยกับระบบกา รท างานแบบอุตสาหกรรมจาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับทัง้ระหว่าง และหลงัการท างานกับโรงงานอตุสาหกรรมไหมไทย แม้ว่าจะอยู่
แคใ่นระดบัหตัถอตุสาหกรรม แตค่วามสามารถในการปรับตวัทัง้พืน้เพท าให้ผ้าไหมมดัหม่ี ในพืน้ท่ี
นา่จะมีโอกาสในการพฒันาเข้าสูอ่ตุสาหกรรมแฟชัน่ของไทยได้ ด้วยการให้ความสนบัสนนุเพิ่มเติม
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา ดดัแปลง ปรับปรุงให้ทันสมัย และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
ผลิตภณัฑ์แฟชัน่จากนกัออกแบบชัน้น าของเมืองไทยได้ 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบของผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รูปแบบของผ้า 18 แบบ และผ้าไหมมัดหม่ี
ต้นแบบ 3 ผืน แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนารูปแบบของผ้า 
การพฒันาผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา จดัว่าเป็นการ

พฒันาในช่วงห่วงโซ่อุปทานกลางน า้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทยท่ี
หมายถึงอุตสาหกรรมปลายน า้ โดยเน้นความต้องการของตลาดเป็นหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย
หลกัการตา่ง ๆ ดงันี ้ 

แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) เป็นแนวคิดแบบมุ่งเน้นผู้บริโภค ซึ่งจะ
ซือ้สินค้าด้วยความพึงพอใจนอกเหนือจากคุณภาพของสินค้า จึงต้องท าการวิจัยตลาด วิจัย
พฤติกรรมของผู้บริโภค แล้วน าข้อมลูมาผลิตเป็นสินค้าหรือปรับปรุงสินค้าให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงกับความต้องการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคซึ่งมีความแตกต่างกับแนวความคิด
ทางการขายด้านตา่ง ๆ 

แนวคิดทางกระบวนการออกแบบแฟชั่น ท่ีแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ด้วย
วิธีการการแบง่ส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยการแบง่หรือแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อย 
ๆ เพ่ือให้ลูกค้าท่ีมีลักษณะความต้องการคล้ายคลึงกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ท าให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความ
ต้องการแตกต่างกันเพ่ือความชดัเจนในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมท่ีสุด ซึ่งในการ
วิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายปลายน า้ซึ่งคือ ประชากรกลุ่มท่ี 3 ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบเสือ้ผ้าแฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั 
จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) นาย ชาตรี เท่งฮะ นกัออกแบบแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่ ชากะ (Shaka) 2) 
นาย พลฏัฐ์ พลาฎิ นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชัน่ เรียลลิสติก ซิทเูอชัน่ (Realistic 
Situation)  3) นาง ลภาภิดา จาดชลบท นกัออกแบบแบรนด์เสือ้ผ้าและกระเป๋าแฟชัน่ ฟลาย นาว 
(FLY NOW) 4) นาย เอก ทองประเสริฐ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชั่น คูเรเต็ด  
บาย เอกทองประเสริฐ (Curated by Ek Thongprasert) และ 5) นาย ทเนศ บุญประสาน  
นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์เสือ้ผ้าแฟชั่น โอเธนติก (Othentic) ท่ีให้ความส าคญักับเสือ้ผ้า 
ส าเร็จรูป ท่ีมีราคาสงูปานกลางจดัเป็นกลุม่ท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างเสือ้ผ้าชัน้สงูและเสือ้ผ้าส าเร็จรูป
ท่ีผลิตเป็นจ านวนมาก เพ่ือผลิตเสือ้ผ้าส าเร็จรูปขายเป็นคอลเลกชนัให้กบัห้างสรรพสินค้า ร้านบตูิก
ท่ีต้องการ หรือมีร้านค้าปลีกเป็นของทางแบรนด์เองเพื่อท าการจ าหนา่ยตรงให้กบัผู้บริโภค 
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ภาพประกอบ 10 จากซ้ายมาขวา นายชาตรี เทง่ฮะ นายพลฏัฐ์ พลาฎิ นางลภาภิดา จาดชลบท               
นายเอก ทองประเสริฐ และนายทเนศ บญุประสาน 

หลงัจากนัน้ผู้วิจยัจึงท าการพฒันารูปแบบผ้าไหมมดัหม่ี ตามหลกัการออกแบบด้วย
โจทย์ทางการออกแบบ (Design Brief) ท่ีเหมาะสมกับขีดความสามารถ และเอกลักษณ์เฉพาะ
กลุม่ของประชากรกลุม่ท่ี 2 กลุม่ผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ยผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ี ด้วยวิธีการผสมผสาน
ระหว่างแรงบนัดาลใจจากท้องถ่ินจากธรรมชาติท่ีพบเห็นได้ในจงัหวดันครราชสีมา หรือลวดลายท่ี
ประยกุต์มาจากลวดลายดัง้เดิมท่ีทางกลุ่มผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายมีความเช่ียวชาญในการผลิตอยู่
เดิม เช่น ดอกพิกลุ นกยงู ปลาม้า ผีเสือ้ น า้ไหลในเข่ือนล าพระเพลิง หรือต้นและดอกสาธรท่ีเป็น
ต้นไม้ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น รวมทัง้เลือกศึกษาเทรนด์แฟชั่น (Fashion Trend)  
จากบริษัท WGSN (World Global Style Network) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีผลิตฐานข้อมูลทางแฟชัน่ของ
ประเทศองักฤษ ท่ีท าการวิจยั วิเคราะห์ รวมทัง้สงัเคราะห์เทรนด์และแนวโน้มต่าง ๆ ในเร่ืองของ
ผู้บริโภค การตลาด ธุรกิจ Retail ไปจนถึงแนวโน้มของนวัตกรรมโลก โดยเลือกใช้ WGSN2020 
แนวโน้มแฟชั่นส าหรับผลิตภัณฑ์แฟชั่นในฤดูร้อนในปี ค.ศ. 2020 ท่ีเหมาะสมและสนับสนุน
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของประชากรกลุ่มท่ี 2 ให้โดดเด่นยิ่งขึน้เข้ากันกับความต้องการของ
ประชากรกลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบเสือ้ผ้าแฟชั่นท่ีมี
ประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัย  เพ่ือท่ีจะได้น าไปเป็น
ตวัอย่างต้นแบบเบือ้งต้นด้วยการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้า ในการน าเสนอให้กบัประชากรกลุ่มท่ี 
3 กลุ่มผู้บริโภคเปา้หมาย ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบเสือ้ผ้าแฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้า
ไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั จ านวน 5 ท่าน เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางของ
รูปแบบผ้าไหมมดัหม่ีท่ีกลุม่นกัออกแบบทดลองผลิตผ้าต้นแบบตอ่ไป ดงันี ้
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1) กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นคือการย้อมสีธรรมชาติ 
การผสมผสานเส้นใยอ่ืนในการทอ รวมทัง้มีการผสมผสานเทคนิคการทอในผืนเดียว เช่น การทอ
แทรกเส้นไหมหางกระรอก การทอยก 

 

 

ภาพประกอบ 11 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ของกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 

แรงบนัดาลใจ (Inspiration) มาจากลวดลายธรรมชาติท่ีพบเห็นได้ในพืน้ถ่ิน และ
ลวดลายท่ีมีความถนัดในการผลิตเป็นพิเศษ ซึ่งคือ ดอกพิกุล และลายน า้ไหลจากเข่ือนล าพระ
เพลิง 

     

ภาพประกอบ 12 แรงบนัดาลใจ (Inspiration) จากดอกพิกลุ และลายน า้ไหล 
จากเข่ือนล าพระเพลิง 
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แนวโน้มแฟชัน่ (Fashion Trend) ผู้วิจยัได้น าแนวโน้มแฟชัน่จากบริษัท WGSN 
2020 ใน Theme: Code Create 2020 ท่ีมีแนวทางในการสนบัสนนุเอกลกัษณ์ของกลุม่ให้โดดเดน่
ยิ่งขึน้ โดยมีอารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ (Mood & Concept) เป็นเร่ืองของเส้น
และรูปทรงท่ีเป็นธรรมชาต ิเน้นลวดลายท่ีให้ความรู้สกึถึงการกดักร่อน และความเหนือจริงด้วยการ
ขยายลวดลายจากขนาดท่ีเคยผลิตในแบบปกตใิห้มีขนาดท่ีใหญ่ขึน้แตย่งัคงมีรูปทรงคล้ายเดมิ 

 

ภาพประกอบ 13 แนวโน้มแฟชัน่ (Fashion Trend) อารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ 
(Mood & Concept) ของกลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 

สี (Colors) สีจาก Theme: Code Create กล่าวถึงการผสมผสานระหว่างความ
เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ากบัธรรมชาติ ท าให้เกิดความเปรียบตา่งและความหลากหลายด้วย
สีท่ีอยู่ในธรรมชาติและสีอ่ืน ๆ ท่ีให้ความรู้สึกถึงความเป็นดิจิตอลด้วยความอ่ิมตวัของสี เช่น สีฟ้า
ของน า้ สีเขียว และ สีกหุลาบอมส้มของสีแดงดิน และใช้แนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เม่ือการบริโภคนิยมเพิ่มขึน้ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเน้นความส าคญัของโทนสีจากธรรมชาติท่ีกลุ่มผู้ผลิตมี
ความถนัดและได้ใช้เป็นประจ าอยู่แล้ว คือ โทนเหลืองจากแก่นขนุนหรือเข แดงส้มจากคร่ัง 
ผสมผสานกบัโทนน า้เงินหรือฟ้าจากครามและอญัชนั  
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ภาพประกอบ 14 สี (Colors) ของกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่

วสัดแุละพืน้ผิว (Materials & Textures) จาก Theme: Code Create นัน้กลา่วถึง
การใช้ประโยชน์จากศกัยภาพของสิ่งท่ีดเูหมือนมีมลพิษ มีการสลายตวั มีการปนเปือ้น ผ ุสึกกร่อน 
การกดัเซาะบนพืน้ผิวและรูปแบบ ก่อให้เกิดความแตกตา่งของลวดลายท่ีไมช่ดัเจน ตา่งจากการทอ
ผ้าไหมมัดหม่ีท่ีมีลวดลายคมชัดแบบท่ีเป็นอยู่ เพ่ือให้เป็นทางเลือกท่ีน่าดึงดูดใจ ให้ธรรมชาติ
ก าหนดรูปแบบ สร้างพืน้ผิวท่ีประณีตแต่เต็มไปด้วยผิวสัมผัสและร่อง แต่ยังดูมีน า้หนักเบาอยู่ 
ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงเลือกใช้เส้นยืนเป็นเส้นไหมโรงงานจากจุลไหมไทย เส้นพุ่งเป็นการผสมผสานเส้น
ไหมบ้าน 100 % จากอ าเภอจกัราช และเส้นไหมโรงงานท่ีเป็นไหม 50% กบัฝา้ย 50% เพ่ือเป็นการ
สร้างพืน้ผิวตามต้องการ 

แบบร่างส าหรับกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่นัน้ ได้มีการลดทอนลวดลายจาก 
ดอกพิกุล และน ามาผสมผสานกับลายน า้ไหลจากเข่ือนล าพระเพลิง  แล้วจึงมีการปรับขนาดของ
ลวดลายใหญ่มีความใหญ่กว่าปกติ โดยใช้สีโทนธรรมชาติ เช่น สีจากเข ใบหกูวาง คราม และค ร่ัง 
เป็นต้น การเลือกใช้วสัดจุะเป็นการผสมผสานระหว่างเส้นไหมโรงงาน เส้นไหมบ้าน และเส้นใย
ไหมผสมเส้นใยฝา้ย ทอสลบักบัเส้นพุง่ท่ีท าการมดัหม่ีไว้แล้ว 
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แบบร่าง (Sketch Designs) 
 

    

   

   

ภาพประกอบ 15 แบบร่าง (Sketch Designs) ส าหรับกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 

หลงัจากได้แบบร่างทัง้ 10 แบบแล้ว ผู้ วิจยัจึงน าลวดลายไปน าเสนอให้กับทาง
กลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ โดยท าการอธิบายท่ีมาท่ีไปของลวดลาย แนวโน้มแฟชัน่ และความ
ต้องการของนักออกแบบในเบือ้งต้น พบว่า กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ ให้ความสนใจในการ
ทดลองผลิตต้นแบบในครัง้นีเ้ป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่นัน้มี
ประสบการณ์ในการท างานตามสัง่จากตา่งประเทศมาบ้าง เชน่ สวิสเซอร์แลนด์ หรือ ญ่ีปุ่ น เป็นต้น 
ทัง้ยงัมีความเข้าใจในแนวโน้มแฟชัน่พอควร เน่ืองจากเคยได้รับการอบเร่ืองเ ร่ืองแนวโน้มแฟชั่น
จากภาครัฐ ก็มีความสนใจท่ีจะทดลองผลิต แม้ว่าจะมีความกงัวลเร่ืองการใช้สีให้เหมือนต้นแบบ
อยูบ้่างเพราะเป็นการใช้สีจากธรรมชาติท่ีมีข้อจ ากดัและซบัซ้อนมากกว่าสีเคมี แตท่างกลุม่ฯ ได้ท า
การตกลงท่ีจะท าการผลิตต้นแบบให้  
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2) กลุ่มผ้าไหมมัดหม่ีทอมือชุมชนธงชัยทอมีเอกลักษณ์ในด้านของเวลาและ
จ านวนท่ีผลิต ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มจะมีความเรียบสวย ผลิตได้เป็นจ านวนมากตามเวลาท่ีก าหนด  
เน่ืองจากนิยมใช้สีเคมีท่ีลดทอนกระบวนการมัดย้อมลงได้มากกว่าการย้อมด้วยสีธรรมชาติ 
นอกจากนัน้ทางกลุม่ยงัสามารถท าการมดัและย้อมได้ด้วยสมาชิกภายในเอง ไมจ่ าเป็นต้องรอเวลา
ในการจ้างแรงงานอ่ืน 

 

 

ภาพประกอบ 16 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ของกลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั 

แรงบนัดาลใจ (Inspiration) จากลวดลายธรรมชาติท่ีประยกุต์สืบทอดกนัมา ทาง
กลุม่เคยผลิตและจ าหนา่ยได้เป็นจ านวนมาก ซึง่คือ นกยงู ดอกสาธร และผีเสือ้ 

 

     

ภาพประกอบ 17 แรงบนัดาลใจ (Inspiration) จากนกยงู ดอกสาธร และผีเสือ้ 
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แนวโน้มแฟชัน่ (Fashion Trend) ผู้วิจยัได้น าแนวโน้มแฟชัน่จากบริษัท WGSN 
2020 ใน Theme: Empower Up 2020 ท่ีมีแนวทางในการสนบัสนนุเอกลกัษณ์ของกลุม่โดยเฉพาะ
การใช้สีสนัท่ีหลากหลายเน่ืองจากเป็นการใช้สีเคมีให้โดดเดน่ยิ่งขึน้อารมณ์รวมและแนวความคิด
ในการออกแบบ (Mood & Concept) เป็นเร่ืองของลวดลายท่ีเป็นเรขาคณิตท่ีเหนือจริง ให้
ความรู้สึกหลอกตาหรือมีความเคลิบเคลิม้ และเหมือนก าลงัอยู่ในระหว่างการท่องเท่ียวพกัผ่อน
ด้วยความสดช่ืนและสดใส 

 

ภาพประกอบ 18 แนวโน้มแฟชัน่ (Fashion Trend) อารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ 
(Mood & Concept) ของกลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั 

สี (Colors) สีจาก Theme: Empower Up กล่าวถึงคนรุ่นใหม่ และประเทศเศรษฐกิจ
ท่ีเกิดขึน้ใหม่ ให้ความรู้สึกสดช่ืนสดใสของความเยาว์วยั เป็นแรงบนัดาลใจให้ใช้สีในช่วงฤดรู้อนท่ี
ชดัเจนท่ีสดุ โดยเป็นสีจากสิ่งตา่ง ๆ ท่ีโดนแสงแดด สีท่ีมาจากผลไม้หน้าร้อน เพ่ือให้ความรู้สึกถึง
ความเท่ เปรีย้วจากธรรมชาติในหน้าร้อนแบบโลกอนาคตเล็กน้อย เพ่ือให้เกิดความสดใหม่ เป็นสี
หลกั ท่ีให้ความรู้สกึถึงความกระฉับกระเฉง และทะมดัทะแมงท่ีทนัสมยั ดงันัน้ผู้วิจยัจงึเลือกใช้เป็น
สีเคมีท่ีใช้วิธีการจบัคู่สีจากสีคู่ประกอบท่ีอยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี เพ่ือให้ความรู้สึกฉูดฉาด เหนือ
จริง คล้ายจะขัดแย้งกันแต่กลับสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยอาจปรับสีให้อ่อนลงหรือเข้มขึน้
เล็กน้อย 
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ภาพประกอบ 19 สี (Colors) ของกลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั 

วัสดุและพืน้ผิว (Materials & Textures) จาก Theme: Empower Up กล่าวถึง
ความเยาว์วยั ความสดใส สดช่ืน และเศรษฐกิจใหม่เร่ิมเข้ามา พืน้ผิวมีความกระตือรือร้น ขีเ้ล่น 
และมีสีสดใสโดยลดทอนรายละเอียดลงให้มีความเป็นกราฟิกภายในองค์ประกอบของลวดลายท่ี
มากกวา่ ธีม (Theme) อ่ืน ๆ เป็นรูปแบบท่ีมีชีวิตชีวามากขึน้ ด้วยการปะทะกนัของสี เชน่ น าสีของ
น า้มะนาวท่ีคัน้ออกมาสด ๆ มาผสมผสานกบัสีของกลีบกหุลาบสีชมพท่ีูมีความเข้มกว่าปกติ เพ่ือ
สร้างมิติให้กับลวดลาย อย่างไรก็ตามการผลิตผ้าไหมมัดหม่ีของกลุ่มผ้าไหมมัดหม่ีทอมือชุมชน
ธงชยัมีเง่ือนไขและข้อจ ากัดบางอย่างในการผลิต เน่ืองจากทางกลุ่มฯ นิยมผลิตผ้าท่ีมีผิวสัมผัส
เรียบเนียน ไม่นิยมผสมผสานเส้นใยอ่ืนเข้าไปในเนือ้ผ้า เพราะไม่มีความช านาญและเห็นว่าไม่
สวยงาม อีกทัง้มีความถนดัในการใช้สีสนัหลากหลายด้วยสีเคมี เพ่ือการผลิตได้อย่างรวดเร็วกว่า
กลุม่อ่ืน ๆ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึก าหนดให้เส้นยืนเป็นเส้นไหมจากโรงงานจลุไหมไทย สว่นเส้นพุง่เป็นเส้น
ไหมบ้านจากอ าเภอจกัราช โดยปรับลดรายละเอียดของผิวสมัผสัลง แตใ่ช้สีสนัในการย้อมในแบบ
ของความเปรียบตา่งของสีคู่ประกอบ ซึ่งเป็นการจบัคูสี่ท่ีมีต าแหน่งตรงข้ามกนัในวงจรสี เป็นการ
ขบัเน้นอารมณ์และความรู้สกึท่ีให้ความเยาว์วยั ความสดช่ืนด้วยคูท่ดแทนผิวสมัผสั 
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แบบร่างส าหรับกลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยันัน้ ได้มีการลดทอนลวดลาย
จาก นกยูง ดอกสาธร และผีเสือ้ แล้วจึงมีการปรับขนาดของลวดลายใหญ่มีความใหญ่กว่าปกติ 
โดยใช้โทนสีตดักนั การเลือกใช้วสัดจุะเป็นการผสมผสานระหวา่งเส้นไหมโรงงาน เส้นไหมบ้าน 

 
แบบร่าง (Sketch Designs) 

    

   

   

ภาพประกอบ 20 แบบร่าง (Sketch Designs) ส าหรับกลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั 

หลงัจากได้แบบร่างทัง้ 10 แบบแล้ว ผู้ วิจยัจึงน าลวดลายไปน าเสนอให้กับทาง
กลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั โดยท าการอธิบายท่ีมาท่ีไปของลวดลาย แนวโน้มแฟชัน่ และ
ความต้องการของนกัออกแบบในเบือ้งต้น พบว่า กลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชุมชนธงชยั ให้ความ
สนใจในการทดลองผลิตต้นแบบในครัง้นี ้ด้วยมีความสามารถในการท างานเองได้ทุกขัน้ตอน ทัง้
ยงัมีความเข้าใจในแนวโน้มแฟชัน่พอควรเน่ืองจากได้มีการผา่นการอบรมจากโครงการตา่ง ๆ ของ
ภาครัฐ แม้ว่าจะมีความกงัวลเร่ืองการใช้สีท่ีมีความหลากหลายในผืนเดียวกนัแตท่างกลุ่มฯ ได้ท า
การตกลงท่ีจะท าการผลิตต้นแบบให้ 
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3) กลุ่มไหมทองสุรนารียังคงสามารถผลิตทอผ้าไหมแก้วมดัหม่ี ซึ่งเป็นการทอ
สลบัระหว่างเส้นไหมท่ีท าการมดัหม่ีกับเส้นไหมแก้วท่ีให้ผลเป็นผ้าไหมท่ีมีความโปร่งบางกว่าผ้า
ไหมทัว่ไป จงึโดดเดน่ในแง่ของรูปแบบ เน่ืองจากปัจจบุนัไมค่อ่ยมีกลุม่ไหนผลิตอีกแล้ว 

 

 

ภาพประกอบ 21 ตวัอยา่งผลติภณัฑข์องกลุ่มไหมทองสุรนาร ี

แรงบนัดาลใจ (Inspiration) จากธรรมชาติท่ีพบเห็นได้รอบตวัในท้องถ่ิน และสิ่ง
ท่ีมีสัญญะของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคือ ดอกสาธรท่ีมาจากต้นสาธร ต้นไม้ประจ าจังหวัด
นครราชสีมา และปลาม้าท่ีเป็นปลาท่ีมีในพืน้ท่ี อาศยัอยูใ่นเข่ือนล าพระเพลิง 

 

      

ภาพประกอบ 22 แรงบนัดาลใจ (Inspiration) จากพุม่ดอกสาธร และปลาม้า 
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แนวโน้มแฟชัน่ (Fashion Trend) ผู้วิจยัได้น าแนวโน้มแฟชัน่จากบริษัท WGSN 
2020 ใน Theme: Designing Emotion 2020 ท่ีมีแนวทางในการสนับสนุนเอกลักษณ์ของกลุ่ม
โดยเฉพาะ เน่ืองจากแนวโน้มแฟชัน่นีใ้ห้อารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ (Mood & 
Concept) เป็นเร่ืองของความอ่อนหวาน มีความเลอะเลือนท่ีดเูหมือนผ่านกาลเวลามาระยะหนึ่ง 
เหมาะกบัชนิดของผ้าไหมแก้วท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของกลุม่ 

 

ภาพประกอบ 23 แนวโน้มแฟชัน่ (Fashion Trend) อารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ 
(Mood & Concept) ของกลุ่มไหมทองสรุนารี 

สี (Colors) สีจาก Theme: Designing Emotion เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกดีท่ีมีความ
อ่อนลงจากโทนปกติ อ่อนลงด้วยการเจือจางของสีให้รู้สึกถึงความใส ความสะอาด และใช้โทน
กลางท่ีมีความกลมกลืนกัน เช่น สีเหลืองกบัส้ม สีฟ้ากบัสีน า้เงิน เป็นการใช้สีท่ีให้ความรู้สึกโปร่ง 
ใส บาง ด้วยกลุ่มไหมทอง  สุรนารีมีความสามารถในการใช้สีทัง้จากธรรมชาติ และสีเคมี ดงันัน้
ผู้ วิจัยจึงเลือกให้ทางกลุ่มฯ ใช้สีเคมีเน่ืองจากสีเคมีสะดวกในการควบคุมโทนสีให้เป็นไปตาม
ต้องการได้ง่ายกวา่สีธรรมชาต ิโดยเป็นการปรับการใช้งานให้ออ่นจาง ออ่นหวาน 



  119 

 

ภาพประกอบ 24 ส ี(Colors) ของกลุ่มไหมทองสุรนาร ี

วัสดุและพืน้ผิว (Materials & Textures) จาก Theme: Designing Emotion มี
การกล่าวถึงวสัดใุนแง่ของการผสมผสานระหว่างงานฝีมือของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติ โดยเน้นท่ี
ความกลมกลืนของสีท่ีก่อให้เกิดโครงสร้างท่ีซบัซ้อน เกิดการสมัผสัท่ีผ่อนปรน บางเบาในช่วงฤดู
ร้อนแบบดัง้เดมิ เชน่ ท าให้เกิดความรู้สกึเป็นสนิมในเส้นด้ายท่ีโปร่งบางอยา่งเป็นธรรมชาต ิหรือใช้
เส้นใยท่ีไม่ได้ย้อมในบางช่วง พืน้ผิวท่ีให้ความรู้สึกของการทอแบบทอยกลายแบบไม่ชัดเจนนัก 
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงเลือกให้ทางกลุ่มไหมทองสรุนารีใช้เส้นยืนเป็นเส้นไหมโรงงานจากจลุไหมไทย เส้น
พุง่มดัหม่ีเป็นเส้นไหมบ้านจากอ าเภอ    จกัราช และเส้นพุง่ไหมแก้วเป็นเส้นไหมโรงงานจากจลุไหม
ไทยเชน่กนั เน่ืองจากผ้าแก้วต้องประกอบขึน้จากเส้นไหมท่ีมีความใส โปร่ง และเล็กกวา่ปกติ 

แบบร่างส าหรับกลุ่มไหมทองสรุนารีนัน้ ได้มีการลดทอนลวดลายจาก พุม่ดอกสา
ธร และปลาม้าแล้วจึงมีการปรับขนาดของลวดลายใหญ่มีความใหญ่กว่าปกติ โดยใช้โทนสีอ่อน
จางให้ความนุ่มนวล การเลือกใช้วสัดจุะเป็นการผสมผสานระหว่างเส้นไหมโรงงาน เส้นไหมบ้าน  
(เส้นไหมดบิ) เพ่ือสร้างความโปร่งใสให้กบัเนือ้ผ้า 
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แบบร่าง (Sketch Designs) 
 

    

   

   

ภาพประกอบ 25 แบบร่าง (Sketch Designs) ส าหรับกลุม่ไหมทองสรุนารี 

หลงัจากได้แบบร่างทัง้ 10 แบบแล้ว ผู้ วิจยัจึงน าลวดลายไปน าเสนอให้กับทางกลุ่ม
กลุ่มไหมทองสรุนารี โดยท าการอธิบายท่ีมาท่ีไปของลวดลาย แนวโน้มแฟชัน่ และความต้องการ
ของนกัออกแบบในเบือ้งต้น พบว่า กลุ่มไหมทองสรุนารีให้ความสนใจในการทดลองผลิตต้นแบบ
ในครัง้นีพ้อสมควร มีความสนใจในโทนสีท่ีดมีูความอ่อนหวาน ลวดลายมีความเป็นธรรมชาติ มี
ความเหมาะสมกบัเอกลกัษณ์ของทางกลุ่มฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตผ้าไหมแก้วเนือ้ความ
โปร่งบางเป็นพิเศษ ทัง้ยงัมีความเข้าใจในแนวโน้มแฟชัน่พอควรจากการเข้าอบรมจากโครงการ
ต่าง ๆ จากภาครัฐ แต่เน่ืองจากเส้นใยของไหมแก้วนัน้หากย้อมด้วยสีธรรมชาติแล้วอาจได้สีท่ีไม่
เหมือนกับแบบ ทางกลุ่มฯ จึงมีการปรับเปล่ียนจากการใช้สีธรรมชาติ (คราม) มาเป็นสีเคมีเพ่ือ
ความสะดวกและแมน่ย าในการย้อม แม้จะมีความไมแ่นใ่จและติดขดับ้างในเร่ืองของระยะเวลาใน
การผลิตแตท่างกลุม่ฯ ได้ท าการตกลงท่ีจะท าการผลิตต้นแบบให้ 
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2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
จากการสนทนากลุ่มด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างรายบุคคลกับผู้ ให้

ข้อมูลหลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการแนวความคิดทางการตลาด ในด้านแนวความคิด
เก่ียวกบัการตลาด (ต้องทราบความต้องการแท้จริงของตลาดเปา้หมาย และสามารถจดัผลิตภณัฑ์
เพ่ือตอบสนองความต้องการ เชน่ จะต้องมีการท าวิจยัการตลาด เพ่ือพฒันาสว่นประสมทางตลาด
ให้เหมาะสมกบัตลาดเปา้หมาย) (Marketing Concept) เป็นแนวความคิดท่ีกิจการให้ความส าคญั
ตอ่ผู้บริโภคมากขึน้ โดยเร่ิมมีการศกึษาวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นอนัดบัแรกและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค แล้วจึงน าข้อมูลท่ีได้ไปผลิตเป็นสินค้าขึน้มา เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสดุ ซึ่งเป็นการเปล่ียนแนวความคิดแบบเดิมท่ีมุ่งเน้นแตท่างด้าน
การผลิต เม่ือมีสินค้าจ านวนมากแล้วก็น าออกขายแก่ผู้ บริโภค และเพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติ 
พฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการ รสนิยม การใช้สอย และมมุมองท่ีมีตอ่ผ้าไหมมดัหม่ีท่ีต้องการ
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นของประชากรกลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ บริโภค
เป้าหมาย ซึ่งหมายถึงนกัออกแบบแฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้ผ้าไหมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
แฟชั่นร่วมสมัย จ านวน 5 ท่าน โดยมีเกณฑ์คัดเลือกคือ เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลงานแฟชัน่ร่วมสมยั เป็นบคุคล
ท่ีมีช่ือเสียงในวงการแฟชัน่ในประเทศท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์สินค้าแฟชัน่ หรือท างานในธุรกิจ
เคร่ืองแตง่กายแฟชัน่มาเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 10 ปี และมีสถานท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรือร้านค้า
ของแบรนด์ตัง้อยู่บริเวณศูนย์กลางแฟชั่นของประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน 
ศนูย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์ ศนูย์การค้าสยาม ดสิคฟัเวอร่ี และในพืน้ท่ีสยามสแควร์ ดงันี ้

 
 

     

ภาพประกอบ 26 การสนทนากลุ่มครัง้ที ่1 
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ภาพประกอบ 27 การสนทนากลุ่มครัง้ที ่1 

จากมุมมองของนกัออกแบบการเลือกใช้ผ้าไหมในการสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นมัก
แบง่ไปตามประเภทของผลิตภณัฑ์และประโยชน์ใช้สอย ดงัเช่น  ชาตรี เท่งฮะ นกัออกแบบแบรนด์ 
Shaka ได้กลา่วไว้วา่  

 
“ผา้ไหมใชใ้นแบรนด์ Shaka Saku ในชุดราตรกีลุ่มเสือ้ผ้าส าเรจ็รปู (Ready to 

wear) เลือกเพื่อให้ลงตัวกับงานออกแบบ โดยตามปกติมกัเลือกใช้ผ้าไหมจาก Jim 

Thomson เนื่องจากคุณสมบตัผิา้ทีม่เีนื้อทอแน่นและมลีวดลายเป็นกราฟิก (Graphic) ที่

มคีวามร่วมสมยั และในแง่ของคุณค่าของผ้าไหมสรา้งให้เกดิความดงึดูดกบัเครื่องแต่ง

กายประเภทส าเรจ็รปูของแบรนด ์เนื่องจากผ้าไหมสรา้งมลูค่าทางสนิค้าได้ง่ายไม่ต้อง

แต่งแตม้ประดบัผวิผา้เพิม่เตมิ โดยคดัเลอืกผา้ไหมทีม่ลีวดลายสวย ไมต่อ้งเตมิแต่งมาก 

และตรงกับแบบร่างของงานออกแบบ” (สมัภาษณ์, 2562) สอดคล้องกับ ทเนศ บุญ

ประสาน นกัออกแบบและเจา้ของแบรนด ์Othentic ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า 

“ใช้ผสมผสานในแบรนด์ Olanor เพื่อเพิม่ความน่าสนใจ เกดิทางเลอืกใหม่ใน

งานออกแบบ โดยมกัใช้ไหมพื้นและผ้าลายน ้าไหล จากแหล่งผ้าไทยที่ ด ิโอลด์ สยาม 

(The Old Siam) ผา้ไหมปักธงชยั ผา้ไหมสุรนิทร ์ดว้ยความผกูพนักบัวถิชีุมชนมาตัง้แต่
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ก าเนิด (จงัหวดัเลย) จงึเห็นคุณค่าและต้องการสนับสนุนผลิตภณัฑ์ในท้องถิ่น และ

น ามาใชใ้นงานออกแบบเพื่อสรา้งทางเลอืกใหม่ ๆ จากวสัดุที่มคีุณค่าในการน ามาสรา้ง

ผลงาน” (สมัภาษณ์, 2562) สอดคล้องกบั พลฏัฐ์ พลาฎิ นักออกแบบและเจ้าของแบ

รนด ์Realistic Situation และ Mesh Museum ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า 

“ใช้ในงานออกแบบคอลเลคชัน่ (Collection) ที่เคยร่วมงานกับกระทรวง

วฒันธรรม โดยแบรนด์ Realistic Situation เลอืกใช้ผ้าไหมจากวชัราไหมไทยจาก ด ิ

โอลด์  สยาม (The Old Siam) และแบรนด์  Mesh Museum ใช้ผ้าไหมจาก  Jim 

Thomson โดยเลอืกใช้เพราะคุณสมบตัิความแน่นของเนื้อผ้าเหมาะกบังานออกแบบ 

และเหน็ว่าเพราะมคีวามตอ้งการในตลาด ลกูคา้ตอ้งการสวมใส่ผา้ไหมแต่ยงัคงหาซือ้สิง่

ทีต่อ้งการ (แบบเสือ้) ไมไ่ด ้ส่วนตวัเหน็ว่าถา้สามารถใชผ้า้ไหมมาผสมกบัรปูแบบแฟชัน่

ที่ลูกค้าต้องการ จะได้รบัการตอบรบัที่ดี และที่แบรนด์เลือกใช้ผ้าไหมมดัหมี่ในการ

ออกแบบเพราะเห็นว่าผ้ามัดหมี่มีความร่วมสมัยมากที่สุด ” (สัมภาษณ์ , 2562) 

นอกจากนี้ ลภาภดิา จาดชลบท นกัออกแบบแบรนด ์Fly Now ยงัไดก้ล่าวไวว้่า 

“เลอืกใช้ในงานออกแบบของกลุ่ม High End Product เนื่องจากผ้าไหมท าให้

มลูค่าของสนิคา้เพิม่ขึน้ โดยจะน าผา้ทีม่ลีวดลายผสมในงานออกแบบ วางในซบัในของ

กระเป๋า ในกลุ่มของเสื้อผ้าเลอืกผ้าไหมที่เหมาะกบังานออกแบบ โดยเลอืกใช้ผ้าไหม

จาก Jim Thomson และ Passaya เพราะคุณสมบตัิผ้าที่แน่น ลวดลายสวยร่วมสมยั 

เมือ่มกีารทดลองผสมผสานกบัวสัดุอื่น ๆ เป็นการสนับสนุนวตัถุดบิภายในประเทศ โดย

ค านึงถงึปรมิาณในการผลติ เวลาในการผลติเป็นส าคญั” (สมัภาษณ์, 2562) สอดคลอ้ง

กบั เอก ทองประเสรฐิ นักออกแบบและเจา้ของแบรนด ์Curated by Ek Thongprasert 

ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า 

“วตัถุประสงคท์ีเ่ลอืกใชเ้พื่อท าการแขง่ขนักบัตลาดสากล โดยมองว่างานผา้ไหม

มัดหมี่นั ้นเป็นศิลปะทางวัฒนธรรมประเภทงานฝีมือ (Craft) มีความโดดเด่นเป็น

เอกลกัษณ์ (Uniqueness) ถอืเป็นจุดแขง็ และเหน็ว่าสามารถพฒันาผูผ้ลติในทอ้งถิน่ให้

ผลติภณัฑผ์า้ไหมเกดิความรว่มสมยัได”้ (สมัภาษณ์, 2562) 

จากทีน่ักออกแบบไดก้ล่าวไวข้า้งต้น จะเหน็ไดว้่า นักออกแบบทุกท่านมคีวามสนใจใน

การน าผา้ไหมมดัหมีไ่ปใชเ้ป็นวตัถุดบิในการออกแบบและผลติผลติภณัฑแ์ฟชัน่ในแบรนด์ของ
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ตนเอง ทัง้ยงัเห็นพ้องกนัว่าผ้าไหมมดัหมี่ในพื้นที่สามารถน าไปพฒันาให้น่าสนใจเพิม่ขึ้นได้ 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผ้าไหมมดัหมี่จะมคีวามงาม และยงัสามารถน าไปพฒันาลวดลายให้

เหมาะสมกบักลุ่มผูบ้รโิภคได ้ก็ยงัมขีอ้เสยีในการน าไปใช้สรา้งสรรค์ผลงานอยู่บ้าง โดย ชาตร ี

เท่งฮะ นกัออกแบบแบรนด ์Shaka ไดก้ล่าวไวว้่า  

“ขนาดความกว้างของหน้าผ้าท่ีมีความแคบ และส่งผลถึงการท างาน การวางผ้า

ตดัต่อลาย และปัญหาด้านเพดานราคาสินค้า เน่ืองจากผ้าไหมมีต้นทุนท่ีสูง  อีกทัง้ยงัคง

ต้องสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ผลิตผ้า และนกัออกแบบท่ีน าผ้าไปแปรรูป ชาวบ้านยงัไม่

เข้าใจถึงความต้องการของนกัออกแบบ หากพฒันาร่วมกนัก็จะท าให้เกิดการตอ่ยอดได้ ” 

(สมัภาษณ์, 2562) สอดคล้องกบั พลฏัฐ์ พลาฎิ นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Realistic 

Situation และ Mesh Museum ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“ลวดลายท่ีมีโครงสร้างเฉพาะท าให้มีข้อจ ากัดในงานออกแบบ นกัออกแบบจึง

ต้องแก้ปัญหา เช่น การตัดต่อชนลวดลายในงานออกแบบ  นอกจากนีย้ังรวมถึงการ

เลือกใช้ให้ถูกกับแบบอีกด้วย” (สัมภาษณ์, 2562) นอกจากนี ้ทเนศ บุญประสาน นัก

ออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Othentic ได้กลา่วเสริมไว้วา่ 

“ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผ้าไหมสามารถใสไ่ด้จ าเพาะในบางโอกาสด้วยรูปลกัษณ์ท่ี

ดเูป็นทางการ ปัญหาท่ีเคยเจอคือจ านวนในการสัง่ซือ้ สีไม่เหมือนเดิมเม่ือสัง่ซ า้  สีไม่ส ่า

เสมอ และการเก็บรักษาผ้าไหมเม่ือเก็บไว้จะกินตวัเอง  ถ้าสามารถท าลวดลายให้เข้ากบั

ตลาดได้มากขึน้ และปรับราคาต้นทุนให้ลดลงได้จะดีขึน้มาก ” (สัมภาษณ์, 2562) 

สอดคล้องกับ เอก ทองประเสริฐ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Curated by Ek 

Thongprasert ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“ผ้าไหมมัดหม่ีมีโครงสร้างเดียวลวดลายท่ีดูแข็ง และไม่สามารถหาซือ้ผ้าท่ี

ต้องการซ า้ได้ หรือต้องการจ านวนเพิ่ม  ผู้ผลิตยังขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเส้นใย 

และผู้ สืบทอดซึง่จะท าให้ภมูิปัญญานีจ้ะเลือนหายไปในไมช้่า แตย่งัพฒันาได้หากเน้นเร่ือง

ความคงทนของเส้นใย เช่น การผสมใยผ้าธรรมชาติ ไหมแกมฝา้ย ท าให้ดแูลเสือ้ง่ายขึน้” 
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(สมัภาษณ์, 2562) นอกจากนี ้ลภาภิดา จาดชลบท นกัออกแบบแบรนด์ Fly Now ยงัได้

กลา่วไว้วา่ 

“เวลาใช้ผ้าไหมมดัหม่ีจะมีปัญหาเร่ืองการประกอบงาน การวางลายผ้า ให้เข้ากบั

รูปทรงของผลิตภณัฑ์ ท าให้ต้องทดลองขึน้โครงสร้างใหมท่ าให้เกิดการเสียเวลา แตเ่ห็นว่า

ยงัสามารถพฒันาได้จากความร่วมมือระหว่างชุมชน และผู้ออกแบบลายผ้าให้เกิดองค์

ความรู้จากการแลกเปล่ียนมมุมองซึง่กนัและกนั” (สมัภาษณ์, 2562) 

จึงเห็นได้ว่า ด้วยข้อจ ากัดบางอย่าง โดยเฉพาะความกว้างของหน้าผ้า สีสันและ
ลวดลาย การผลิตขึน้ซ า้ ท่ีเกิดขึน้จากวิธีการมดัหม่ีนัน้สร้างข้อจ ากัดในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์
แฟชั่นด้วยเช่นกัน นอกจากนีน้ักออกแบบทุกท่านได้ให้ความเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
รูปแบบผ้าไหมมดัหม่ีจากการตลาดด้วยการใช้แนวโน้มแฟชัน่ (Fashion Trend) เพ่ือการพฒันาผ้า
ไหมมดัหม่ีเข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชัน่ไทย โดย ชาตรี เท่งฮะ นกัออกแบบแบรนด์ Shaka ได้แนะน า
ถึงการใช้แนวโน้มแฟชัน่ไว้วา่  

 
“แนวโน้มแฟชัน่สามารถน ามาใช้ในการปรับประยุกต์ลวดลายผ้าให้มีความร่วม

สมยัได้” (สมัภาษณ์, 2562) สอดคล้องกบั พลฏัฐ์ พลาฎิ นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์ 

Realistic Situation และ Mesh Museum ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“แนวโน้มแฟชัน่สามารถน ามาใช้ในการปรับลวดลาย และสีให้มีความร่วมสมัย” 

(สัมภาษณ์, 2562) นอกจากนี ้เอก ทองประเสริฐ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ 

Curated by Ek Thongprasert ยงัได้กลา่วเสริมถึงแนวโน้มแฟชัน่ไว้วา่ 

“ถ้าจ ากัดไว้แค่แนวโน้มแฟชั่น Fashion Trend อาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนา

ธุรกิจทอผ้าไหม เน่ืองจากระยะเวลาการผลิตไม่สอดคล้องกระกระแสฤดกูาลแฟชัน่ แตถ้่า

เป็น Mega Trend ซึ่ง เป็นกระแสภิวัฒน์ในวงกว้างอาจจะก่อให้เกิดกระแสความ

เปล่ียนแปลงในการผลิตและการทอได้ดีกวา่” (สมัภาษณ์, 2562) 

นักออกแบบส่วนใหญ่มักท างานโดยการศึกษาแนวโน้มแฟชั่นควบคู่และน าไป
สนบัสนนุในการท างานออกแบบในแตล่ะฤดกูาลเป็นปกติ ดงันัน้แนวโน้มแฟชัน่จึงมีความส าคญั
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กบัการออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่จากการน าไปประยกุต์ใช้ในอตุสาหกรรมแฟชัน่ตัง้แตต้่นน า้จนถึง
ปลายน า้ อย่างไรก็ตามนักออกแบบบางท่านให้ความเห็นไว้ว่าด้วยระยะเวลาการใช้งานของ
แนวโน้มแฟชัน่มีระยะท่ีสัน้จนเกินไปส าหรับประชากรกลุม่ท่ี 2 ผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ยผ้าไหมมดัหม่ี
ในพืน้ท่ี เน่ืองจากยงัคงท างานในแบบหัตถอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้เวลาในการท างานพอสมควร 
ดังนัน้แนวโน้มแฟชั่นโดยตรงอาจไม่เหมาะกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมักมีเง่ือนไขและ
ข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาในการผลิต แต่กลับเห็นว่าการใช้ เมก้า เทรนด์ (Mega Trend ซึ่ง
หมายถึง แรงผลกัดนัการพฒันาเศรษฐศาสตร์มหภาคในระดบัโลก ท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตของมนุษย์ ให้เป็นไปตามแรงขับเคล่ือนท่ี
เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองตลอดเวลา และความเปล่ียนแปลงเหล่านี ้จะเกิดขึน้ในลกัษณะท่ีผนัผวนและ
มีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ได้ในช่วงเวลาท่ีสัน้ลงเร่ือย ๆ) เช่น เทรนด์ผู้ สูงวัย ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการเฉพาะทางของผู้บริโภคสงูวยัในปัจจุบนั เทรนด์ท่ีมีความเก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยี เท
รนด์รักษ์โลกร้อน หรือเทรนด์ท่ีเก่ียวข้องกบัความเทา่เทียมในสงัคม อาจเหมาะสมในการพฒันาใน
ระดบักลางน า้มากกว่า นกัออกแบบยงัให้ความเห็นถึงการใช้สอยของผลิตภณัฑ์จากผ้าไหมมดัหม่ี
ในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยปัจจุบันเพิ่มเติม โดย ชาตรี เท่งฮะ นักออกแบบแบรนด์ Shaka ได้
กลา่วถึงกลุม่ผู้บริโภคท่ีใช้ผลิตภณัฑ์จากผ้ามดัหม่ีไว้วา่  

 
“เร่ิมเห็นการหยิบใช้เพิ่มขึน้ แตย่งัคงเห็นวา่ลกูค้ายงัคงเลือกผ้าท่ีสวมใสส่บายเป็น

หลกั” (สมัภาษณ์, 2562) ส่วน ทเนศ บุญประสาน ทเนศ บุญประสาน นกัออกแบบและ

เจ้าของแบรนด์ Othentic ได้กลา่วเสริมไว้วา่ 

“เร่ิมเห็นการใช้บอ่ยขึน้ นา่จะเกิดขึน้จากกระแสของโครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุ

ของรัฐบาล และการน าเสนองานของนกัออกแบบท่ีใช้ผ้าไหมมากขึน้” (สมัภาษณ์, 2562) 

สอดคล้องกับ พลัฏฐ์ พลาฎิ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Realistic Situation และ 

Mesh Museum ได้กลา่วไว้วา่ 

“พึ่งท า Collection ล่าสุดออกไป มีความเป็นไปได้ว่าจะดีในตลาดแฟชัน่ เพราะ

ทาง   แบรนด์ได้รับการตอบรับท่ีดี แต่ต้องการดูผลตอบรับในระยะยาว” (สัมภาษณ์, 

2562) ส่วนแฟชั่น Ready to Wear ยังไม่พบในตลาดมากนัก” ลภาภิดา จาดชลบท นัก

ออกแบบแบรนด์ Fly Now ยงัได้ให้ความเห็นไว้วา่ 
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“มีกระแสของกลุ่ม Celebrities ท่ีเร่ิมใช้ผ้าไหม และท าแบรนด์ผลิตภณัฑ์จากผ้า

ไหม ท าให้เกิดกระแสนิยมมากขึน้” (สัมภาษณ์, 2562) ส่วน เอก ทองประเสริฐ นัก

ออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Curated by Ek Thongprasert ได้กลา่วไว้วา่ 

“โดยส่วนตัวเร่ิมมีการใช้ผ้าไหมมัดหม่ีในงานออกแบบมาพักหนึ่งแล้ว เพราะ

อยากน าเสนอวฒันธรรมไทยผา่นทางผ้า งานลา่สดุท่ีใช้คือไปออกงานแฟร์ท่ีฝร่ังเศสต้นปีท่ี

ผา่นมา ได้ผลตอบรับเป็นอยา่งดี” (สมัภาษณ์, 2562) 

จากข้อมูลสมัภาษณ์ในด้านประสบการ์ของนกัออกแบบท่ีมีต่อผ้าไหมมดัหม่ีกับแบ
รนด์ข้างต้น ผู้วิจยัจงึได้ท าตารางสรุปมมุมองการเลือกใช้ผ้าไหมในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่
ของนกัออกแบบ เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมลูส าคญัจากนกัออกแบบ ดงันี ้

ตาราง 11 ตารางสรุปมมุมองการเลือกใช้ผ้าไหมในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ของนกั
ออกแบบ 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ผ้าไหมในการสร้างสรรค์ผลงาน 

มีการน าไปใช้ทัง้ในกลุ่มชุดราตรีและกลุ่มเสือ้ผ้าส าเร็จรูป หรือชิน้งานท่ีมีการซักและ

ดูแลไม่บ่อยเน่ืองจากภาพลักษณ์ในด้านการดูแลรักษาของผ้าไหมในสายตาของ

ผู้ บริโภคยังคงมีความยาก รวมทัง้ใช้ผสมผสานกับวัสดุอ่ืน โดยเลือกใช้เพราะ

คณุสมบตัคิวามแนน่ของเนือ้ผ้า และเพ่ือลดต้นทนุและให้ลงตวักบังานออกแบบ 

วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ผ้าไหมในการผลิตสินค้าของแบรนด์ 

เน่ืองจากปัจจบุนัยงัมีความต้องการในตลาดอยู่ รวมทัง้เลือกใช้เพ่ือท าการแข่งขนักับ

ตลาดสากล ด้วยผ้าไหมมัดหม่ีมีคุณค่าทางศิลปะทางวัฒนธรรมประเภทงานฝีมือ 

(Crafting) อย่างเห็นได้ชดั ทัง้ยงัมีความร่วมสมัยมากท่ีสุดในบรรดาผ้าไหมทัง้หมด 

ถือเป็นจุดแข็งและเป็นเอกลักษณ์ของไหมไทย สร้างมูลค่าทางสินค้าได้ง่ายไม่ต้อง

แตง่แต้มการปรับผิวผ้าเพิ่มเตมิ รวมทัง้เป็นการสนบัสนนุวตัถดุบิภายในประเทศ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ข้อจ ากัดในการน าผ้าไหมมัดหม่ีไปเป็นวัตถุดบิของแบรนด์ 

มีขนาดความกว้างของหน้าผ้าท่ีแคบ ยากต่อการวางผ้าตดัต่อลาย ก่อให้เกิดข้อเสีย

ระหว่างการประกอบสร้างผลิตภณัฑ์ และมีข้อจ ากัดในงานออกแบบ ทัง้ยงัขาดองค์

ความรู้ด้านการพฒันาเส้นใย ท าให้มีรูปลกัษณ์เป็นทางการมีข้อจ ากดัในการน าไปใช้

งานตามโอกาสใช้สอย นอกจากนีพ้บว่าผ้าไหมท าให้ผลิตภณัฑ์มีต้นทนุท่ีสงูขึน้ และ

บากครัง้มีปัญหาด้านจ านวนในการสัง่ซือ้ สีไมเ่หมือนเดมิเม่ือสัง่ซ า้ สีไมส่ม ่าเสมอ 

การน าเทรนด์แฟช่ันมาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนารูปแบบผ้าไหมมัดหม่ี 

การใช้เทรนด์แฟชัน่มีผลตอ่การพฒันาผ้าไหมมดัหม่ีเข้าสู่อตุสาหกรรมแฟชัน่ ด้วยการ

ช่วยให้ผู้ประกอบการมีตวัอย่างในการปรับลวดลายและสีให้มีความร่วมสมัย และ

หากใช้ Mega Trend ซึ่งเป็นกระแสภิวฒัน์ในวงกว้างอาจจะก่อให้เกิดกระแสความ

เปล่ียนแปลงในการผลิตและการทอได้มากกวา่เดมิ 

ผลตอบรับในการใช้ผ้าไหมมัดหม่ีเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคของ

แบรนด์ 

ผลตอบรับในการใช้ผ้าไหมมัดหม่ีเป็นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคของ

แบรนด์ 

เร่ิมเห็นการบริโภคเพิ่มมากขึน้ ขึน้อยูก่บัลวดลายและสีสนั โดยเห็นวา่เป็นการเลือกผ้า

ท่ีสวมใส่สบาย ด้วยกระแสจากโครงการสนับสนุนของรัฐ การน าเสนองานของนัก

ออกแบบ รวมทัง้มีกระแสการใช้ผ้าไหมของกลุ่มคนท่ีมีช่ือเสียง (Celebrities) ท าให้มี

ความเป็นไปได้ในตลาดแฟชัน่ ทางแบรนด์ได้รับการตอบรับท่ีดีแต่ต้องการดผูลตอบ

รับในระยะยาว 
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จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนักออกแบบมีการน าผ้าไหม หรือผ้าไหมมัดหม่ีไปใช้เป็น
วตัถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์แฟชัน่ร่วมสมัยมากยิ่งขึน้ ซึ่งเกิดจากกระแสในสงัคมบางกลุ่ม แต่
หากว่ามีการพฒันาผ้าไหมมดัหม่ีให้ตอบความต้องการของนกัออกแบบได้มากกว่าเดิม อาจท าให้
กลุ่มชมุชนสามารถน าผ้าไหมมดัหม่ีเข้าสู่อตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยได้ โดยนกัออกแบบให้ความเห็น
ในด้านการเลือกวตัถดุบิจากผ้าไหมไว้ ดงันี ้ชาตรี เทง่ฮะ นกัออกแบบแบรนด์ Shaka ได้กลา่วไว้วา่ 
 

“เวลาเลือกผ้าไหมจะเลือกจาก สี ลวดลาย เส้นใย การทอ ตามล าดบั ถ้ามีความ

เป็นพืน้เมืองและใช้สีดัง้เดิมจะเข้ากับงานออกแบบยาก ควรปรับสีและลวดลายให้ร่วม

สมัยเหมาะกับงานออกแบบในตลาดแฟชั่นปัจจุบัน” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้องกับ 

ลภาภิดา จาดชลบท นกัออกแบบแบรนด์ Fly Now ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“นกัออกแบบจะเลือกผ้าไหมจากสีสนัและลวดลายท่ีเหมาะท่ีตรงกบัการท างาน” 

สอดคล้องกบั ทเนศ บญุประสาน นกัออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Othentic ท่ีได้กล่าวไว้

วา่ 

“จะเลือกจากสีก่อน คู่สีควรท าให้ใส่ง่ายควรมีบุคลากรท่ีมีความช านาญในการ

ออกแบบคูสี่จะท าให้งานน่าสนใจมีความลงตวัสวยงามขึน้ โดยคูสี่ควรออกแบบให้เหมาะ

กับผิวของผู้ ใช้ ดูขับผิวให้สว่าง” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้องกับ พลัฏฐ์ พลาฎิ  นัก

ออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Realistic Situation และ Mesh Museum ท่ีได้กลา่วเพิ่มเติม

วา่ 

“เวลาเลือกผ้าจะเรียงล าดบัความส าคญัจาก สีสนั ลวดลาย เส้นใยการทอ การ

ตกแตง่ส าเร็จ เพราะสีสนัและลวดลายท่ีมีความร่วมสมยัจะท าให้เลือกใช้ง่าย” (สมัภาษณ์

, 2562) สอดคล้องกบั ลภาภิดา จาดชลบท นกัออกแบบแบรนด์ Fly Now ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 

“เลือกจาก สีสนั ลวดลาย เส้นใย การทอ และการตกแตง่ส าเร็จ โดยลวดลายสีสนั

ควรผสมกันให้ลงตัวจะดี” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้องกับ เอก ทองประเสริฐ นัก

ออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Curated by Ek Thongprasert ท่ีได้กลา่วไว้วา่ 
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“เลือกจาก สีสนั ลวดลาย เส้นใย การทอ การตกแตง่ส าเร็จ  สีควรออกแบบให้เข้า

กบัการจบัคูข่องเสือ้ผ้าท่ีมีอยูข่องคนในปัจจบุนั” (สมัภาษณ์, 2562) 

จากความเห็นของนกัออกแบบในข้างต้น จะเห็นได้วา่ นกัออกแบบสว่นใหญ่ให้ล าดบั
ความส าคัญในด้านการคัดเลือกรูปแบบของผ้าไหมมัดหม่ี  โดยให้ความส าคัญกับ สีสัน และ
ลวดลายเป็นอนัดบัแรก หลงัจากนัน้จึงพิจารณาจาก วิธีการทอ และการตกแตง่ส าเร็จ ซึ่งนอกจาก
สีสนั และลวดลายจะเป็นส่วนแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนกัออกแบบในการคดัเลือกผลงาน 
ทัง้นีน้กัออกแบบยงักลา่วถึงความต้องการเพิ่มเติมในแง่ของผู้บริโภคผ้าไหมมดัหม่ีในอตุสาหกรรม
แฟชัน่ไทย โดย ชาตรี เทง่ฮะ นกัออกแบบแบรนด์ Shaka ได้กลา่วไว้วา่ 

 
“หากเป็นไปได้ถ้ามีการแทรกเส้นใยพิเศษอาจยิ่งท าให้น่าสนใจมากขึน้ ลวดลาย

ท าให้มีมิติแบบกราฟิก ไม่ต้องละเอียดใช้ท่ีเส้นไม่คมท าให้ลายไม่แข็งดเูบลอ เหมาะกับ

งานแฟชัน่ สีใช้สีพืน้แบบ Monotone จากเดิมท่ีดเูก่าและเชยท่ีใช้สีมากแตไ่ด้ความรู้สึกวา่

น้อย” (สัมภาษณ์, 2562) ส่วน ทเนศ บุญประสาน  นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ 

Othentic ได้กลา่วไว้วา่ 

“ผ้าไหมใส่ยากเพราะมีความวาว ถ้าท าให้ความวาวลดลงจะท าให้โอกาสการ

ออกแบบมีความหลากโอกาสมากขึน้” (สมัภาษณ์, 2562) นอกจากนี ้พลฏัฐ์ พลาฎิ นกั

ออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Realistic Situation และ Mesh Museum ยงัได้กล่าวเสริม

ด้วยวา่ 

“ทางแบรนด์ให้ความใส่ใจกบัความบางและหนาของผ้า ในการท างาน โดยเส้นใย

ควรมีความทนทานและแนน่ รวมถึงราคาท่ีเป็นตวัแปรในการตดัสินใจ” (สมัภาษณ์, 2562) 

นอกจากนี ้ลภาภิดา จาดชลบท นกัออกแบบแบรนด์ Fly Now ได้ให้ความเห็นเพิ่มเตมิวา่ 

“ควรแทรกเส้นใยพิเศษท าให้มีเกิดความทนทานขึน้ ส าหรับงานส าเร็จของกระเป๋า 

รองเท้าท่ีท าจากวัสดุผ้า โดยต้องเคลือบกรรมวิธีกันน า้และมีการตกแต่งเพิ่มท่ีผิววัสดุ

เพ่ือให้งานออกแบบท่ีน่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า” (สมัภาษณ์, 2562) ส่วน เอก 
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ทองประเสริฐ  นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Curated by Ek Thongprasert ได้ให้

ความเห็นไว้วา่ 

“การวางลายผ้าในการตัดเย็บ ควรออกแบบให้ลายมีความเป็น แอบสแตรกต์

อาร์ต (Abstract Art: ศิลปะนามธรรม) เหมาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส่วนเส้นใยต้องท าให้

เหมาะกบัการดแูล ทนตอ่การป่ันด้วยเคร่ืองซกัผ้า” (สมัภาษณ์, 2562) 

จากความเห็นของนักออกแบบในข้างต้น จะเห็นได้ว่า นักออกแบบมีความ
ต้องการและให้ความส าคญักับผิวสัมผัส ความแน่นของเนือ้ผ้า การผสมผสานเส้นใยเพ่ือสร้าง
ความแปลกใหม่และลดต้นทุน คู่สีท่ีสวยงาม ลวดลายร่วมสมยั แต่ไม่ได้ให้ความส าคญักับการ
ตกแตง่ส าเร็จเน่ืองจากตวัผลิตภณัฑ์เองมีความงามในตวัอยูแ่ล้ว การตกแตง่ส าเร็จเพิ่มเติมจะเป็น
การเพิ่มต้นทุน นอกจากนีแ้ล้วนกัออกแบบไม่ได้ให้ความส าคญักับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน
มากนกั 

ตาราง 12 ตารางแสดงความต้องการใช้ผ้าไหมมดัหม่ีเป็นวสัดขุองผู้บริโภค 

ความต้องการด้านผิวสัมผัสของเนือ้ผ้า 

จ านวนเส้นในการทอ ควรมีจ านวนท่ีเหมาะสมท่ีท าให้เนือ้ผ้ามีความแน่นเหมาะกับ

งานออกแบบ หรือไมต้่องเรียบเนียนเสมอไป  

ความต้องการด้านความกว้างหรือความแคบของหน้าผ้า 

นักออกแบบมีความเข้าใจในด้านของการใช้แรงงานในการผลิตผ้าไหมว่ามีความ

เก่ียวข้องกบัผ้าไหมโดยเฉพาะกบักระบวนการทอ เน่ืองจากหน้าก่ีผ้าทอมือมาตรฐาน

ในปัจจบุนัมีหน้ากว้างประมาณ 103 เซนติเมตร (หากมากกว่านัน้ต้องใช้แรงงานทอ

ถึง 2 คน ท าให้มีต้นทนุสงูขึน้) อย่างไรก็ตามนกัออกแบบยงัคงต้องการหน้าผ้าท่ีกว้าง

ขึน้ เน่ืองจากจะท าให้ง่ายตอ่การท างาน และมีผลกบัการตดัตอ่งาน การวางลวดลาย

ส าหรับชิน้งานออกแบบ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ความต้องการด้านเส้นใย 

ต้องการเนือ้ผ้าท่ีมีเส้นใยท่ีคงทนแข็งแรง ลดความมนัวาวเพ่ือเพิ่มโอกาสใช้สอยให้กบั

ผ้าไหม หรือควรผสมเส้นใยอ่ืน ๆ เพ่ือเพิ่มความนา่สนใจ มีผิวสมัผสัท่ีตา่งจากเดมิและ

ง่ายตอ่การดแูล ท าให้เนือ้ผ้ามีความแตกตา่งรวมทัง้ท าให้ราคาต้นทนุต ่าลง 

ความต้องการด้านสีสัน 

เน่ืองจากโดยทัว่ไปสีสนัและลวดลายของผ้ายงัคงมีความเป็นพืน้เมืองอยูม่าก ทัง้ยงัใช้

สีแบบดัง้เดิมเป็นส่วนใหญ่ เข้ากบังานออกแบบได้ยาก ควรปรับคูสี่และลวดลายให้มี

ความเป็นกราฟิกมากขึน้ ตดัทอนความเสมือนจริงให้ลดน้อยลงเพ่ือความร่วมสมยั จะ

ท าให้เหมาะกบังานออกแบบและตรงกลุม่เปา้หมายใหม่ 

ความต้องการด้านลวดลาย และวิธีการทอ 

ควรพัฒนาลวดลายให้ท่ีมีความร่วมสมัยมีความเป็นสากล และเหมาะกับงาน

ออกแบบเสือ้ผ้าแฟชัน่ เชน่ ลายฮาว์นทู๊ธ (Houndstooth) หรือลวดลายฟันสนุขัล่าเนือ้ 

ลาย แฮร่ิงโบนส์ (Herringbones) หรือลายกระดูกปลาแฮร่ิง  เป็นต้น รวมทัง้การ

ออกแบบลวดลายให้เกิดมิติลวงตาในงานทอโดยท าให้เกิดขึน้ได้ด้วยการเลือกใช้คู่สี 

เพราะลายท่ีเป็นอยู่นัน้มีความแบน ท าให้ไม่น่าสนใจ และหลีกเล่ียงลวดลายทาง

วฒันธรรมแบบดัง้เดมิ 

ความต้องการด้านการตกแต่งส าเร็จ 

นอกจากการอบผ้าก่อนท าการแปรรูป นกัออกแบบเห็นว่าการตกแต่งส าเร็จอ่ืนไม่มี

ความจ าเป็นมากนกั เพราะลกัษณะของเนือ้ผ้าและลวดลายนัน้เหมาะส าหรับรูปแบบ

ท่ีน าเสนอให้ลวดลายโดดเด่น จึงสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องท าสิ่งใดเพิ่ม และยงั

หากมีการตกแตง่ส าเร็จเพิ่มเตมิจะท าให้เป็นการเพิ่มต้นทนุการผลิตให้สงูขึน้ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ความต้องการด้านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

โดยรวมปัจจบุนัมองว่าไม่มีความจ าเป็น แตค่วรมีการแบง่มาตรฐานการทอผ้าเป็น 2 

กลุ่มผู้บริโภค โดยแบ่งเป็น 1) กลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกส่งผ้าชิน้ และ 2) กลุ่มนัก

ออกแบบแฟชัน่ และแบ่งกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนัน้จะ

เหมาะกบัการพฒันาผ้าไหมไทยมากกวา่เดมิ 

 

จากข้อมลูข้างต้นในการสนทนากลุ่มครัง้ท่ี 1 นกัออกแบบได้ท าการคดัเลือกรูปแบบ
ผ้าไหมมดัหม่ีส าหรับกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดูจ่ากทัง้หมด 10 แบบ เหลือเพียง 6 แบบ ดงันี ้

 

   

   

ภาพประกอบ 28 รูปแบบท่ีได้รับการคดัเลือกจ านวน 6 รูปแบบจากกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 
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จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มท่ี 3 ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์
แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั ท่ีได้ท าการเลือก
รูปแบบส าหรับกลุ่มผ้าไหมบ้านดู่ ท่ีนักออกแบบให้ความสนใจทัง้หมด 6 แบบ เน่ืองจาก  
มีการคู่สีผสมผสานท่ีได้ท าการลดสีท่ีมีความเป็นไทยแบบดัง้เดิมลง และเป็นการผสมผสานสีท่ีมี
ความเป็นเมือง ความร่วมสมัยท่ีเหมาะกับเคร่ืองแต่งกายของคนเมืองใหญ่ (Urban wardrobe) 
เห็นเพียงน า้หนักสี และลวดลายท่ีสวยงาม น่าสนใจ เหมาะกับแฟชั่นร่วมสมัย แตกต่างจาก
ลวดลายผ้าไหมมดัหม่ีท่ีเคยเห็นทัว่ไป โดยเฉพาะเส้นกรอบลวดลายท่ีไม่คมชดัจนเกินไป ดเูป็นงาน
ศิลปะ ยงัคงความเป็นไทยผิดแผกจากงานดัง้เดิมของชนบท แตมี่ความใหม่แปลกตาและการตดั
ทอนลวดลายให้มีความเป็นธรรมชาตน้ิอยลงแตย่งับง่บอกถึงท่ีมาของลวดลาย นอกจากนัน้แล้วยงั
มีรายละเอียดของลวดลายท่ีผสมผสานขนาดเล็กและใหญ่เข้าด้วยกัน การขยายขนาดของ
ลวดลายท่ีใหญ่ขึน้ท าให้ให้มีขนาดท่ีน่าสนใจ และความซ า้ของลวดลายลดลงสามารถน าไปใช้งาน
ได้ง่าย สามารถน าไปใช้ได้ส าหรับกลุม่ผู้บริโภคทัง้ชายและหญิง  

 

    

ภาพประกอบ 29 รูปแบบท่ีไมไ่ด้รับการคดัเลือกจ านวน 4 รูปแบบจากกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 

จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มท่ี 3 ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์
แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั ท่ีได้ท าการคดั
รูปแบบส าหรับกลุ่มผ้าไหมบ้านดูท่ี่  นกัออกแบบไม่ให้ความสนใจทัง้หมด 4 แบบ เน่ืองจากมีคูสี่ท่ี
ไมน่า่สนใจ หรือคูสี่ท่ีซ า้กบัลวดลายอ่ืน ลวดลายไมมี่มิตด้ิวยโทนสีท่ีใกล้เคียงกนัไมมี่ความโดดเดน่ 

จากข้อมลูข้างต้นในการสนทนากลุ่มครัง้ท่ี 1 นกัออกแบบได้ท าการคดัเลือกรูปแบบ
ผ้าไหมมดัหม่ีส าหรับกลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชุมชนธงชัยจากทัง้หมด 10 แบบ เหลือเพียงละ 6 
แบบ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 30 รูปแบบท่ีได้รับการคดัเลือกจ านวน 6 รูปแบบจากกลุม่ผ้าไหมมดัหม่ี 
ทอมือชมุชนธงชยั 

จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มท่ี 3 ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์
แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั ท่ีได้ท าการเลือก
รูปแบบส าหรับกลุ่มผ้าไหมมัดหม่ีทอมือชุมชนธงชยัท่ีนกัออกแบบให้ความสนใจทัง้หมด 6 แบบ 
เน่ืองจาก มีการจดัใช้คู่สีท่ีน่าสนใจ มากกว่า 1 คู่สีใน 1 ลวดลายท าให้ลวดลายและสีสนัมีความ
โดดเดน่ด้วยสีท่ีตดักนัย่างน่าสนใจ ท าให้มีความร่วมสมยัมากกว่าเดิมแตย่งัเป็นคูสี่ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นไทยแต่ดูแปลกตา และแตกต่างจากงานท่ีเคยเห็นมา มีความเป็นสากลมากขึน้ 
ลวดลายมีการตดัทอนลงไม่เป็นการเล่าเร่ืองราวแบบพืน้ถ่ิน (Narrative Comparison) ตามแบบ
ดัง้เดิม มีความเป็นศิลปะแบบนามธรรม (Abstract) ท าให้องค์ประกอบตา่ง ๆ ของลวดลายท าให้
น าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์แฟชัน่ท่ีมีการสวมใสห่รือใช้งานได้ง่ายขึน้ 
 

         

ภาพประกอบ 31 รูปแบบท่ีไมไ่ด้รับการคดัเลือกจ านวน 4 รูปแบบจากกลุม่ผ้าไหมมดัหม่ี 
ทอมือชมุชนธงชยั 
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จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มท่ี 3 ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์
แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั ท่ีได้ท าการคดั
รูปแบบส าหรับกลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยัท่ีนกัออกแบบไมใ่ห้ความสนใจทัง้หมด 4 แบบ 
เน่ืองจากคู่สีบางคู่ขาดความเป็นไทย เช่น คู่สีฟ้าน า้ทะเลกับสีชมพูดคูล้ายชุดฮนับกของประเทศ
เกาหลี เป็นต้น และบางคู่สีมีความเปรียบต่างท่ีมากจนเกินไปท าให้น าไปใช่งานได้ยาก รวมทัง้
ลวดลายสว่นใหญ่นัน้ไมส่ามารถบง่บอกถึงแรงบนัดาลใจได้เน่ืองจากท าการตดัทอนมากจนเกินไป 
นอกจากนัน้แล้วการจัดวางลวดลายท่ีซ า้กันทัง้รูปแบบและขนาดท่ีเรียงแถวกันอย่างมีระเบียบ
จนเกินไปเพ่ือให้เกิดความกลมกลืนกนันัน้คล้ายกบัการวางลวดลายแบบดัง้เดมิจนท าให้ไม่มีความ
แปลกใหม ่และลวดลายไมมี่มิต ิ

จากข้อมลูข้างต้นในการสนทนากลุ่มครัง้ท่ี 1 นกัออกแบบได้ท าการคดัเลือกรูปแบบ
ผ้าไหมมดัหม่ีส าหรับกลุม่ไหมทองสรุนารีจากทัง้หมด 10 แบบ เหลือเพียงละ 6 แบบ ดงันี ้
 

   

   

ภาพประกอบ 32 รูปแบบท่ีได้รับการคดัเลือกจ านวน 6 รูปแบบจากกลุม่ไหมทองสรุนารี 

จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มท่ี 3 ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์
แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั ท่ีได้ท าการเลือก
รูปแบบส าหรับกลุ่มไหมทองสรุนารีท่ีนกัออกแบบให้ความสนใจทัง้หมด 6 แบบ เน่ืองจากเป็นการ
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ใช้สีคูสี่แบบโทนออนโทน (Tone on Tone) ซึง่เป็นการใช้สีเดียวกนัแตเ่พิ่มความมืดและความสว่าง
ลงในเนือ้สีท าให้มีความน่าสนใจ ด้วยมีการใช้สีเข้มท่ีเด่นขึน้มาในบางจุดท าให้เกิดมิติ และท าให้
ลวดลายดมีูความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ เหมาะกบัวสัดุและเอกลกัษณ์ของกลุ่มฯ (ความบางของไหม
แก้ว) รวมทัง้ลายท่ีปรับขนาดใหญ่ท าให้ละลายความเป็นไทยดัง้เดมิท่ีดแูข็งลง  

 

      

ภาพประกอบ 33 รูปแบบท่ีไมไ่ด้รับการคดัเลือกจ านวน 6 รูปแบบจากกลุม่ไหมทองสรุนารี 

จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มท่ี 3 ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์
แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั ท่ีได้ท าการคดั
รูปแบบส าหรับกลุม่ไหมทองสรุนารีท่ีนกัออกแบบไมใ่ห้ความสนใจทัง้หมด 4 แบบ เน่ืองจากการจดั
คู่สีไม่ท าให้เกิดมิติ ท าให้ลวดลายจมลงไม่น่าสนใจ ทัง้การจดัวางลวดลายเป็นการเรียงแถวมาก
เกินไปคล้ายลวดลายแบบดัง้เดมิ 

 
การสรุปรูปแบบผ้าเพ่ือน าไปทดลองผลิตจริง 
 

   

ภาพประกอบ 34 การสนทนากลุ่มครัง้ที ่2 
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ภาพประกอบ 35 การสนทนากลุม่ครัง้ท่ี 2 

 

ภาพประกอบ 36 การสนทนากลุม่ครัง้ท่ี 2 
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การคดัเลือกรูปแบบผ้าไหมมดัหม่ีของกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดูข่องกลุม่เปา้หมาย 
เป็นการออกเสียงร่วมกันเพ่ือคัดเลือกรูปแบบผ้าไหมมัดหม่ีเพียง 1 แบบเพ่ือน าไปทดลองขึน้
ต้นแบบตอ่ไป เป็นลวดลายท่ีมาจากดอกพิกลุ กระจายตวัเต็มพืน้ท่ี ไม่มีการท าลวดลายท่ีแสดงให้
เห็นถึงเชิงผ้าและมีการขยายขนาดของลวดลายให้ใหญ่กว่าปกต ิมีสีสนัเหลืองผสมผสานกบัสีออก
เทาอมน า้เงิน เหมาะสมกบัเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 

 

 

ภาพประกอบ 37 รูปแบบเพ่ือน าไปผลิตต้นแบบของกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 

 

ภาพประกอบ 38 ตวัอยา่งแบบร่างจากนกัออกแบบส าหรับกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 
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การคัดเลือกรูปแบบผ้าไหมมัดหม่ีกลุ่มผ้าไหมมัดหม่ีทอมือชุมชนธงชัยของ
กลุ่มเปา้หมาย เป็นการออกเสียงร่วมกนัเพ่ือคดัเลือกรูปแบบผ้าไหมมดัหม่ีเพียง 1 แบบเพ่ือน าไป
ทดลองขึน้ต้นแบบตอ่ไป เป็นลวดลายท่ีมาจากการผสมผสานระหวา่งนกยงูและดอกสาธร เป็นการ
ตดัทอนลวดลายจากธรรมชาติให้มีความเป็นเรขาคณิตเป็นกราฟิกมากขึน้ และเรียงตวัเป็นแถบ
เตม็พืน้ท่ี ไมมี่การท าลวดลายท่ีแสดงให้เห็นถึงเชิงผ้า โดยมีสีสนัจากการจบัคูสี่ระหวา่งนกยงู ซึง่คือ 
สีเขียวฟ้าน า้ทะเลผสมผสานกบัสีเหลืองท่ีเป็นสีคูป่ระกอบในวงจรสี เหมาะสมกบัเอกลกัษณ์ท่ีโดด
เดน่ของกลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั 

 

ภาพประกอบ 39 รูปแบบเพ่ือน าไปผลิตต้นแบบของกลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั 

 

ภาพประกอบ 40 ตวัอยา่งแบบร่างจากนกัออกแบบส าหรับกลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั 
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การคดัเลือกรูปแบบผ้าไหมมัดหม่ีกลุ่มไหมทองสุรนารีของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการ
ออกเสียงร่วมกนัเพ่ือคดัเลือกรูปแบบผ้าไหมมดัหม่ีเพียง 1 แบบเพ่ือน าไปทดลองขึน้ต้นแบบตอ่ไป 
เป็นลวดลายท่ีมาจากพุ่มดอกสาธร โดยท าการตัดทอนลวดลายให้มีความเป็นเรขาคณิตเป็น
กราฟิก และเรียงตวัเป็นแถบเต็มพืน้ท่ี ไม่มีการท าลวดลายท่ีแสดงให้เห็นถึงเชิงผ้า โดยใช้ สีน า้เงิน
จากครามอมชมพใูนหลายระดบัเพ่ือเป็นการสร้างมิตใินลวดลายให้เพิ่มมากขึน้ นอกจากนีย้งัมีการ
ใช้สีเหลืองท่ีเป็นสีคู่ประกอบในวงจรสีแต่ลดความสดใส และความอ่ิมตวัลงเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นดอกสาธร เหมาะสมกบัเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของกลุม่ไหมทองสรุนารี 

 

 

ภาพประกอบ 41 รูปแบบเพ่ือน าไปผลิตต้นแบบของกลุม่ไหมทองสรุนารี 

 

ภาพประกอบ 42 ตวัอยา่งแบบร่างจากนกัออกแบบส าหรับกลุม่ไหมทองสรุนารี 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากขัน้ตอนการผลิตผ้าไหมมัดหม่ีต้นแบบ 3 ผืน 
หลงัจากได้มีการคดัเลือกลวดลายจากกลุม่ประชากรกลุม่ท่ี 3 นกัออกแบบแฟชัน่แล้ว 

ผู้ วิจัยได้ท าการลงพืน้ท่ีเพ่ือน าส่งลวดลายตวัอย่างท่ีได้พิมพ์ในระบบดิจิตลัลงผืนผ้า ให้แก่กลุ่ม
ประชากรกลุม่ท่ี 2กลุม่ผู้ผลิตและจ าหน่ายผ้าไหมมดัหม่ีทัง้ 3 ชมุชนเพ่ือน าไปพฒันาต้นแบบต่อไป 
ดงันี ้

การผลิตต้นแบบจากกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่
 

 

ภาพประกอบ 43 รูปแบบเพ่ือน าไปผลิตต้นแบบของกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 

จากการพูดคยุรายละเอียดในการขึน้ต้นแบบผ้า ประภาพรรณ พาภักดี หวัหน้า
กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ พบว่าทางกลุ่มฯ ตกลงท่ีจะท าการผลิตต้นแบบให้ ด้วยเห็นว่า 
ลวดลายท้าทายมีความน่าสนใจ เป็นลวดลายท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ลวดลายท่ีเคยผลิตแบบปกติ การ
มดัหม่ีต้องมดัหลายล ากว่าเคยผลิตมา ส่วนท่ีมีความยากท่ีสุดน่าจะเป็นในขัน้ตอนการย้อมสี แต่
คาดวา่นา่จะย้อมด้วยเข ฟอกออกแล้วลงครามทบั พอสดุท้ายคอ่ยลงอญัชนัให้มีความอมเทา ด้วย
สีธรรมชาตสีิเทาแบบออ่นตามแบบแล้วไมแ่นใ่จวา่จะใช้สีจากอะไร 

นอกจากนีย้งัพบวา่ ทางกลุม่มีประสบการณ์ในการรับผลิตผ้าผืนจากตา่งประเทศ 
เชน่ ญ่ีปุ่ น สวิสเซอร์แลนด์ เป็นต้น ซึง่มีความต้องการผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายและแตกตา่ง จงึเป็น
อีกเหตผุลหนึง่ท่ีทางกลุม่ฯ คาดวา่การผลิตต้นแบบนา่จะเป็นไปได้ตามท่ีตกลงกนั 
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ภาพประกอบ 44 ต้นแบบผ้าไหมมดัหม่ีจากกลุม่หตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ 

ในด้านการผลิตต้นแบบตามสัง่ของกลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู ่แตแ่รกมีความ
กงัวลเล็กน้อยในเร่ืองของจ านวนล าของเส้นไหม ว่าจะต้องมีการขึน้ล าหม่ีเป็นจ านวนมาก แตเ่ม่ือ
ได้ท าการทดลองจริงปรากฏว่า จ านวนล าของหม่ีนัน้มี 65 ล า ซึ่งไม่ได้มากเกินความสามารถของ
คนในกลุม่ท่ีจากเดมิจะท าการเตรียมเส้นไหมแค ่25 – 33 ล าเทา่นัน้ กระบวนการท่ียากและใช้เวลา
มากกว่าส่วนอ่ืนคือ การฟอกย้อม เน่ืองจากสีธรรมชาตินัน้ฟอกกดัสีออกได้ยากกว่าสีเคมี โดยได้มี
การเร่ิมต้นจากการย้อมด้วยเขเป็นอนัดบัแรก ท าการมดัแล้วค่อยฟอกออก เม่ือฟอกสีของเขตรง
บริเวณท่ีไม่ต้องการออกไปแล้ว จึงลงสีครามเพิ่มเติม นอกจากนัน้จึงเพิ่มเทคนิคเพิ่มเติมคือการ
แต้มด้วยสีจากอญัชนั ตรงบริเวณท่ีจะท าให้ผลคล้ายกบัลวดลายมีตกเงากระทบตามแบบ เพ่ือให้
เกิดมิตมิากขึน้ 

สรุปแล้วจะเห็นได้ว่าผลการทดลองผลิตผ้าไหมมดัหม่ีของกลุ่มหตัถกรรมผ้าไหม
บ้านดู่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหม่ีของทางกลุ่มฯ นัน้มีความ
ใกล้เคียงกับแบบท่ีให้ไปเป็นอย่างมาก เน่ืองจากกลุ่มหตัถกรรมผ้าไหมบ้านดู่นัน้มีความสนใจใน
ตวัอยา่งลวดลายท่ีมอบให้ในเบือ้งต้นเป็นอยา่งมาก มีความเปิดกว้างและความชอบท่ีจะทดลองสิ่ง
ใหม่ ๆ อย่างสม ่าเสมอ มีความกล้าท่ีจะผสมผสานเทคนิคตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั (การมดัย้อมเส้นหม่ี
และการแต้มเส้นหม่ี) เพ่ือให้ตอบโจทย์ของผลงานท่ีผู้บริโภคสัง่มาให้มากท่ีสุด ด้วยมีการรับออ
เดอร์การทอผ้าลวดลายแปลก ๆ และแตกตา่งจากตา่งประเทศอยูเ่ป็นประจ า ท าให้มีประสบการณ์
ในการปรับตวัและพฒันาฝีมือให้เข้ากบัตลาดใหม ่ๆ อยูต่ลอดเวลา 
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การผลิตต้นแบบจากกลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั 
 

 

ภาพประกอบ 45 รูปแบบเพ่ือน าไปผลิตต้นแบบของกลุม่ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั 

จากการพดูคยุรายละเอียดในการขึน้ต้นแบบผ้า พรทิพย์ ดวงสงูเนิน หวัหน้ากลุ่ม
ผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยั พบว่าทางกลุ่มฯ ปฏิเสธท่ีจะท าการผลิตต้นแบบให้ เน่ืองจากเม่ือ
เห็นลวดลายแล้วเกิดความไม่แน่ใจทางด้านกระบวนการมัดและย้อม ด้วยขนาดของลวดลายท่ี
ใหญ่กว่าปกติซึ่งท าให้มีการมดัหม่ีจ านวนล ามาก อาจเป็น 100 ล าขึน้ไป ท่ีมากกว่าปกติท่ีเคยท า 
(เคยท า 25 – 47 ล า) ซึง่ไมเ่หมาะกบัขนาดของหลกัมดัหม่ีท่ีมี ทัง้สีสนัท่ีมีการผสมผสานหลายคูท่ า
ให้การฟอกย้อมต้องท าหลายรอบ เป็นการเสียเวลามากขึน้กว่าเดมิ นอกจากนีย้งัมีงานท่ีต้องน าผ้า
ไหมในกลุ่มฯ ไปจัดจ าหน่าย ทัง้สมาชิกในกลุ่มบางคนมีอาการเจ็บป่วย ท าให้ไม่มีแรงงานและ
เวลาในการผลิตให้ 

ผู้วิจยัจึงต้องหาทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยได้ท าการปรึกษากับหวัหน้ากลุ่มผ้า
ไหมมดัหม่ีทอมือชุมชนธงชยัทอ ท่ีได้ให้ค าแนะน า คือ ส่งไปผลิตท่ีสุรินทร์ หรือบุรีรัมย์ ท่ีมีความ
ช านาญในการมดัหม่ีท่ีมีจ านวนล ามาก นอกจากนีแ้ล้วผู้วิจยัจงึได้หารือในเร่ืองของการทอว่า หาก
มีเส้นไหมท่ีมดัย้อมมาแล้วจากสริุนทร์หรือบรีุรัมย์โดยส่งมาทัง้หวัหม่ีท่ีมีการมดัย้อมเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และเพ่ือจะได้เห็นตวัอย่างทางด้านกรรมวิธีการมดัลวดลายท่ีมีจ านวนล ามากของทางสริุนทร์ 
หรือบรีุรัมย์ ทางกลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชมุชนธงชยัจะท าการทอให้ได้หรือไม่ ทางกลุ่มจึงตกลงท่ี
จะทอผ้าไหมมดัหม่ีต้นแบบให้ 
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ผู้วิจยัได้ติดตอ่ส่ือสารกบักลุ่มทอผ้าไหมท่ีสริุนทร์จนได้ผู้ผลิตผ้าไหมมดัหม่ีท่ีตก
ลงท าการมดัหม่ีให้คือกลุม่ทอผ้าร้านเร่ืองไหม เลขท่ี 58 หมู ่5 ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน จงัหวดั
สริุนทร์ มนฐักานต์ กงแก้ว เจ้าของร้านเร่ืองไหม ได้ตกลงท่ีจะท าการผลิตหวัหม่ีให้ เน่ืองจากเห็นว่า
เป็นงานท่ีท้าทาย ช่างมดั ช่างย้อม และช่างทอของท่ีร้านมีอายุมากก็จริงแต่มีความชอบในการ
ทดลองท าสิ่งใหม่ ๆ เป็นการส่วนตวัประกอบกับต้องมีตวักลางเป็นคนส่ือสารให้เข้าใจ ซึ่งหาก
ส่ือสารได้เข้าใจตรงกนัแล้วก็จะท าให้การผลิตสามารถท าได้ 

หลงัจากใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ทางกลุม่ร้านเร่ืองไหมได้ท าการสง่หวัหม่ีท่ีมดั
ย้อมเรียบร้อย โดยมีกระบวนการในการมดัย้อมด้วยการมดัลวดลายบนล าหม่ีทัง้หมด 47 ล า ไมไ่ด้
มีจ านวนล ามากอย่างท่ีคิดไว้ตอนต้น แต่ขัน้ตอนท่ีท่ียากท่ีสุดคือการฟอกย้อม ท่ีใช้เวลามากกว่า
เดิมเป็น 2 เท่า เร่ิมจากการย้อมด้วยสีเขียว มดัลวดลายแล้วจึงท าการฟอกออก มดัลวดลายแล้ว
ย้อมซ า้ด้วยสีเหลือง หลวัจากนัน้ก็ท าการมดัลวดลายแล้วท าการฟอกออก สดุท้ายจึงมดัลวดลาย
อีกครัง้แล้วย้อมทบัด้วยสีน า้เงิน เม่ือเสร็จแล้วจึงส่งไปให้กลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชนุชนธงชยัเพ่ือ
ท าการทอ 

อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอมือชุมชนธงชยัทอ ได้ปฏิเสธการทอผ้า
ไหมมดัหม่ีให้ เน่ืองจากเห็นว่าการมดัหม่ีนัน้เป็นการมดัมาคนละแบบจากท่ีเคยท า กะขนาดด้วย
สายตาคร่าว ๆ แล้วเห็นวา่ ความกว้างของหวัหม่ีไมถ่ึงหน้าก่ี หน้าฟืม ท่ีขึน้เส้นยืนไว้แล้ว เน่ืองจาก
ผู้วิจยัเห็นวา่จะไมท่นัการณ์จงึตดัสินใจให้ทางกลุม่ร้านเร่ืองไหมทอให้ตอ่ไป 

 

ภาพประกอบ 46 ต้นแบบผ้าไหมมดัหม่ีจากกลุม่ทอผ้าร้านเร่ืองไหม จงัหวดัสริุนทร์ 
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สรุปแล้วจะเห็นได้ว่าผลการทดลองผลิตผ้าไหมมดัหม่ีของกลุ่มผ้าไหมมดัหม่ีทอ
มือชุมชนธงชยั ไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากข้อจ ากัดในด้านของความช านาญใน
การมองการแตกลวดลายจากต้นแบบและค้นล าหม่ีตามลวดลาย เม่ือเห็นลวดลายมีขนาดใหญ่
กว่าปกติแล้วทางกลุ่มฯ เกิดความไม่แน่ใจในจ านวนของล าหม่ีซึ่งคาดการณ์แล้วอาจมีจ านวนท่ี
มากกว่าปกติท่ีเคยท า (เคยท า 25 – 47 ล า) มากจนเกินไป ทัง้จ านวนของล าหม่ีนัน้ไม่เหมาะกบั
ขนาดของเคร่ืองเหลง่หม่ีท่ีต้องใช้ในการขึน้ล าหม่ี และหลกัมดัหม่ีท่ีมีจ านวนชอ่งรวมทัง้ความสงูไม่
ตอบรับกับจ านวนล าหม่ีท่ีมีความส าคญัมากในขัน้ตอนของการมดัลวดลาย นอกจากนีแ้ล้วยงัมี
เร่ืองของสีสนัท่ีหลากหลายท าให้เกิดการเสียเวลาในการมดัลวดลายและฟอกย้อมกว่าเดิมหลาย
เท่า ทัง้สมาชิกในกลุ่มบางคนมีอาการเจ็บป่วย พร้อมกนักบัต้องเตรียมผลิตภณัฑ์ของกลุม่ฯ ไปจดั
จ าหนา่ยตามงานประจ าปีตา่ง ๆ  ท าให้ไมมี่ทัง้แรงงานและเวลาในการผลิตให้ 

นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ถึงแม้ว่าจะมีหวัหม่ีท่ีมีการมดัย้อมส าเร็จเรียบร้อยส่ง
มาจากสริุนทร์ทางกลุ่มฯ ก็ยงัไม่สามารถทอผ้าไหมมดัหม่ีให้ได้ เน่ืองจากเห็นว่าขนาดท่ีคาดว่าจะ
ไม่เหมาะสมกบัอุปกรณ์และก่ีทอผ้าท่ีมีอยู่ ด้วยขนาดและความกว้างของฟืมท่ีมีการขึน้เส้นยืนไว้
ก่อนแล้วทางกลุม่ฯ จงึไมส่ามารถผลิตต้นแบบให้ได้ 

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหม่ีต้นแบบท่ีได้มาจากทางกลุ่มทอผ้าเร่ือง
ไหม จังหวัดสุรินทร์นัน้ แม้จะมีความงามอยู่พอสมควรแต่กลับมีความแตกต่างจากลวดลาย
ตวัอย่างอยู่มาก ทัง้ในเร่ืองของโทนสี ด้วยชาวไทยเขมรนัน้จะนิยมใช้สีท่ีมีความเข้มข้น หรือสีท่ีมี
ความอ่ิมตวัสงู ปกติมี 5 สี ได้แก่ สีด า แดง เหลือง น า้เงิน และเขียว ซึ่งเป็นการใช้สีท่ีเป็นเนือ้สีสด
โดยไม่มีการเพิ่มหรือลดความมืดและความสว่างของสีให้เกิดมิติ สีเหล่านีไ้ด้มาทัง้จากการย้อม
ด้วยสีธรรมชาติและสีเคมี เนือ้ผ้ามักมี 2 สี ด้านหน้าเป็นสีอ่อน อีกด้านหนึ่งเป็นสีเข้มกว่า 
นอกจากนีย้งัมีเร่ืองของลวดลาย ท่ีมีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์ โดยได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมจาก
กมัพชูามกัลวดลายเล็กถ่ีท่ีบรรจงประดิษฐ์ขึน้ ซึ่งล้วนมีท่ีมาและมีความหมายอนัเป็นมงคล (กรม
หม่อนไหม, ม.ป.ป.: ออนไลน์) จึงท าให้ผ้าไหมต้นแบบมีสีสนัท่ีสดและตดักันจนเกินไปจนเกินไป 
ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการฟอกย้อมได้หลากหลายสีสันในผ้าผืนเดียวแต่ก็ไม่มีความ
ช านาญในการใช้สีให้เกิดมิติในลวดลาย ส่วนในเร่ืองของลวดลายนัน้มีขนาดเล็กกว่าลวดลาย
ตวัอย่างอยู่มาก เพราะขาดความช านาญในการมัดลวดลายท่ีใหญ่กว่าปกติ เพราะถึงมีความ
ช านาญในการขึน้ล าหม่ีท่ีมีจ านวนมาก แต่เป็นการมดัหม่ีจ านวนล ามากเพ่ือให้เกิดลวดลายเล็ก
และละเอียดแบบประณีตบรรจง ไมใ่ชก่ารขึน้จ านวนล าเพ่ือเป็นการลขยายลวดลายให้ใหญ่ขึน้กว่า
ธรรมดา 
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การผลิตต้นแบบจากกลุม่ไหมทองสรุนารี 
 

 

ภาพประกอบ 47 รูปแบบเพ่ือน าไปผลิตต้นแบบของกลุม่ไหมทองสรุนารี 

จากการพดูคยุรายละเอียดในการขึน้ต้นแบบผ้า ศภุางค์ ตา่งกลาง หวัหน้ากลุ่ม
ไหมทอง   สรุนารี พบว่าทางกลุ่มฯ ปฏิเสธท่ีจะผลิตต้นแบบให้ เน่ืองจากมีงานอ่ืนท่ีต้องท าอยู่แล้ว 
และผ้าไหมแก้วเป็นผ้าท่ีใช้เส้นไหมท่ีเล็กกว่าปกติ กระบวนการในการขึน้ล าหม่ีท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั
เป็นการน ามอร์เตอร์มาติดกบัท่ีเหลง่หม่ี เวลาท าจริงเส้นไหมอาจจะขาด ทางกลุม่ฯ ไมอ่ยากให้เกิด
ความเส่ียงในความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ นอกจากนีแ้ล้วการฟอกย้อมของเส้นไหมตามแบบท่ี
ต้องการยงัเป็นปัญหา เน่ืองจากเส้นไหมแก้วเป็นเส้นไหมท่ีผ่านการต้มฟอกลอกกาวแค ่30% ของ
เส้นไหมปกต ิเส้นไหมท่ีใช้ทอผ้าแก้วจงึเป็นเส้นไหมท่ีเรียกว่า เส้นไหมดบิ ซึง่หากผา่นการฟอกย้อม
ตามแบบและลวดลายท่ีเป็นอยู่ท าให้ต้องใช้น า้ในอณุหภูมิท่ีสงูขึน้ เส้นไหมท่ีผ่านการฟอกย้อมใน
น า้อณุหภมูิสงูจะสกุ ท าให้เส้นไหมไมใ่ส ไมส่ามารถน าไปทอเป็นผ้าไหมแก้วได้ นอกจากนีล้วดลาย
ตามแบบมีขนาดท่ีใหญ่มาก คาดวา่จะต้องขึน้ล าหม่ีเป็นร้อยล า ไมเ่คยท ามากก่อนไมส่ามารถผลิต
ให้ได้ 

ผู้วิจยัจึงต้องหาทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยได้ท าการปรึกษากบัหวัหน้ากลุ่มไหม
ทองสุรนารี ได้ค าแนะน าให้ส่งไปผลิตหัวหม่ีท่ีขอนแก่น เพราะทางขอนแก่นใช้วิธีการแต้มหม่ี
เน่ืองจากไหมแต้มใช้สีเย็นแต้มเอาไม่ต้องต้ม เส้นไหมก็จะยงัเป็นไหมดิบอยู่สามารถน ามาทอให้มี
คณุสมบตัท่ีิบางเป็นไหมแก้วได้ 
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ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้หารือในเร่ืองของการทอต่อไปว่า หากมีเส้นไหมท่ีแต้มมาแล้ว
โดยส่งมาทัง้หวัหม่ี ทางกลุ่มหวัหน้ากลุ่มไหมทองสรุนารี จะท าการทอให้หรือไม่แตท่างกลุ่มไม่ตก
ลง ผู้ วิจัยจึงได้ติดต่อผู้ ผลิตผ้าไหมมัดหม่ีท่ีตกลงท าการมัดหม่ีให้คือ เติมเต็ม สตูดิโอ 158 ซอย
ลาดพร้าว 15 แยก 2 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร แพรวา รุจิณรงค์ เจ้าของเติมเตม็ 
สตดูิโอ ซึ่งได้ตกลงท าการผลิตให้ เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีท่ีมีรูปแบบท่ี
แตกต่างจากท่ีเห็นในตลาดทั่วไป มีความช านาญในการผลิต ต้นแบบท่ีมาจากการวิจัย จาก
ลวดลายท่ีเห็นทางเตมิเตม็ สตดูโิอได้ท าการมดัหม่ีรวมทัง้หมด 39 ล าหม่ี โดยเห็นวา่ลวดลายไม่ได้
มีความยาก แต่ขัน้ตอนท่ียากท่ีสุดคือกระบวนการฟอกย้อม ด้วยการย้อมเส้นไหมแก้วต้องคิด
น า้หนกัสีเป็น 2 เท่า และการใช้ด้ายยืนเป็นสีขาวถ้าย้อมเหมือนแบบตัง้แตแ่รกสีจะอ่อนไป จึงต้อง
คิดเผ่ือเวลาทอขดักับสีขาวด้วย เม่ือท าการฟอกย้อมเรียบร้อยแล้วจึงส่งไปทอกับช่างทอประจ าท่ี
สริุนทร์ 

นอกจากนี ้แพรวา รุจิณรงค์ เจ้าของเตมิเตม็ สตดูโิอ (สมัภาษณ์, 2562) กลา่วทิง้
ท้ายไว้วา่ 

“เป็นธรรมชาติของกลุ่มทอผ้า ถ้าเห็นว่างานจะท าให้เสียเวลา หรือมีความยาก

กวา่งานปกตท่ีิเคยท า ท าให้ไมอ่าจรับงานได้ จากท่ีท างานด้านนีม้าหลายปีแล้ว เราเจอมา

หลายแบบต้องเป็นคนท่ีเปิดใจอยากทดลองสิ่งใหม ่ๆ ถึงจะส าเร็จ” (สมัภาษณ์, 2562) 

 

ภาพประกอบ 48 ต้นแบบผ้าไหมมดัหม่ีจากเตมิเตม็ สตดูิโอ กรุงเทพมหานคร 
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สรุปแล้วจะเห็นได้วา่ผลการทดลองผลิตผ้าไหมมดัหม่ีของกลุม่ไหมทองสรุนารี ไม่
สามารถผลิตต้นแบบได้ตามเปา้หมาย เน่ืองจากผ้าไหมแก้วเป็นผ้าไหมท่ีมีความโปร่งบางท่ีต้องใช้
เส้นไหมท่ีมีขนาดเล็กกว่าปกติ ซึ่งกระบวนการในการขึน้ล าหม่ีนัน้เป็นการใช้ท่ีเหล่งหม่ีแบบติด
มอเตอร์ท่ีมีความแรงและเร็วกวา่การขึน้ล าหม่ีด้วยแรงงานคน เวลาใช้แล้วจะท าให้เส้นไหมขาดไม่
เป็นเส้นใยท่ียาวติดต่อกัน มีความเส่ียงในด้านความเสียหายและเป็นการเสียเวลาในการแก้ไข  
นอกจากนีแ้ล้วยงัมีปัญหาในด้านการฟอกย้อม เน่ืองจากเส้นไหมท่ีใช้ในการทอผ้าแก้วเป็นการใช้
เส้นไหมดิบ หากใช้วิธีการผ่านการฟอกย้อมตามปกติท่ีใช้น า้ต้มในอุณหภูมิท่ีสงูจะท าให้เส้นไหม
สกุ เป็นเส้นไหมท่ีมีความขุ่นไม่ก่อให้เกิดความโปร่งบางในเนือ้ผ้า ทัง้ยงัขาดประสบการณ์ในด้าน
การมดัลวดลายท่ีมีขนาดใหญ่กว่าปกติ จึงคาดว่าจะต้องขึน้ล าหม่ีเป็นจ านวนมาก และทางกลุม่ฯ 
ต้องมีการเตรียมผลิตภณัฑ์เพ่ือไปจดัจ าหน่ายตามก าหนดการท่ีมีอยู่เดิม จึงท าให้ไม่สามารถท่ีจะ
ผลิตผ้าไหมต้นแบบให้ได้ 

ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ผู้วิจยัจงึได้ให้เติมเต็ม สตดูโิอ ท าการผลิตให้ ซึง่ทางเติมเต็ม 
สตดูิโอสามารถท าการผลิตต้นแบบให้ได้ เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการผลิตผ้าไหมมัดหม่ีท่ีมี
รูปแบบท่ีแตกตา่ง โดยเฉพาะรูปแบบท่ีมาจากการทดลองและการวิจยั โดยไมไ่ด้มีปัญหาในการมดั
ลวดลาย แต่ต้องใช้เวลามากในกระบวนการฟอกย้อม ท่ีต้องคิดน า้หนกัสีเป็น 2 เท่า จากเทคนิค
การทอท่ีต้องทอขดัเส้นใยท่ีมดัย้อมเรียบร้อยแล้วกบัเส้นยืนท่ีมีสีขาว 
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บทที่ 5 
สรุปและอภปิรายผล 

ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ศกึษาวิจยัเร่ือง การวิจยัและพฒันาผ้า
ไหมมัดหม่ีสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย กรณีศึกษา พืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษากระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
โดยครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหมมัดหม่ี ซึ่งหมายถึง เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย 
และการตกแต่งส าเร็จ โดยเฉพาะในด้านของปรากฏการณ์ การด ารงอยู่ และการปรับตวัในด้าน
การทอผ้า จวบจนเข้าสู้ ระบบอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยของชมุชน มาผสมผสานกบัผลการวิเคราะห์
ข้อมลูในด้านความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเปา้หมายท่ีมีตอ่ผ้าไหมมดัหม่ีในปัจจบุนั เพ่ือพฒันา
รูปแบบของผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รูปแบบ
ของผ้า 18 แบบ และผ้าไหมมดัหม่ีต้นแบบ 3 ผืน โดยการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกศึกษากลุ่ม
ประชากรจ านวน 3 กลุ่ม  ท่ีมีความส าคญัและมีความเก่ียวข้องกบัผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง (In-depth Structured Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยจะขอ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 

จากการสมัภาษณ์เชิงลกึแบบมีโครงสร้างรายบคุคลกบัผู้ให้ข้อมลูหลกั ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการ
สมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลหลกัส าหรับวตัถุประสงค์ของวิจยัข้อท่ี 1 กระบวนการผลิตผ้าไหม
มดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดยครอบคลมุในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหม
มดัหม่ี ซึ่งหมายถึง เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแตง่ส าเร็จ ซึ่ง คือ ประชากรกลุ่มท่ี 1 
ปราชญ์ชาวบ้านจ านวน 2 ท่าน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางด้านประวตัิศาสตร์ในพืน้ท่ีชุมชน และเป็นผู้ ท่ี เป็นท่ีประชากรในชุมชนยอมรับนบัถือ รวมทัง้
เป็นผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัผ้าไหมมดัหม่ีเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 10 ปี และประชากรกลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ผลิต
และจดัจ าหน่ายผ้าไหมมดัหม่ีจ านวน 3 กลุ่ม โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกคือ เป็นกลุ่มชาวบ้านท่ีมี
ประสบการณ์เก่ียวข้องโดยตรงกับการผลิต และจัดจ าหน่ายผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีชุมชน 
ต่อเน่ืองกันมาจนถึงปัจจุบันไม่ต ่ากว่า 10 ปี นอกจากนัน้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะต้องมีผ่านการ
รับรองคณุภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน (มผช.) จากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
และผลิตภณัฑ์ของกลุ่มจะต้องผ่านการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (ดาว) ซึ่งจดัโดยกรมการพฒันาชมุชน 
กระทรวงหมาดไทย และได้รับดาวอย่างน้อย 3 ดาว และผู้ ให้ข้อมลูหลกัในส่วนของวตัถุประสงค์
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ของการวิจัยข้อท่ี 2 เพ่ือพัฒนารูปแบบของผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รูปแบบของผ้า 18 แบบ และผ้าไหมมดัหม่ีต้นแบบ 3 ผืน ซึ่งคือ
ประชากรกลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบเสือ้ผ้าแฟชัน่ท่ีมี
ประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ร่วมสมยั จ านวน 5 ท่าน 
โดยมีเกณฑ์คดัเลือก คือเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้า
ไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลงานแฟชัน่ร่วมสมยั เป็นบคุคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการแฟชัน่ในประเทศท่ี
เป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์สินค้าแฟชัน่ หรือท างานในธุรกิจเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่มาเป็นเวลาไม่ต ่า
กว่า 10 ปี มีสถานท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือร้านค้าของแบรนด์ตัง้อยู่บริเวณศนูย์กลางแฟชั่น
ของประเทศไทย ได้แก่ ศนูย์การค้าสยาม พารากอน ศนูย์การค้าสยาม เซ็นเตอร์ ศนูย์การค้าสยาม 
ดสิคฟัเวอร่ี และในพืน้ท่ีสยามสแควร์ รวมทัง้ลกัษณะโครงสร้างทางธุรกิจ และภาพรวมของแบรนด์
เป็นบริษัทท่ีมีต าแหนง่ทางการตลาดในระดบั B ขึน้ไป ผลิตภณัฑ์ของแบรนด์เป็นเสือ้ผ้าส าเร็จรูปท่ี
ใช้ได้หลายโอกาส ดงันี ้

สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัแบง่การสรุปผลการวิจยัออกเป็น 2 สว่น คือ 

ส่วนท่ี 1 สรุปและอภิปรายผลการวิจยัในด้านกระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ี
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหมมัดหม่ี ซึ่ง
หมายถึง เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแตง่ส าเร็จ 

ส่วนท่ี 2 สรุปและอภิปรายผลการวิจยัในด้านการพฒันารูปแบบของผ้าไหมมดัหม่ีใน
พืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รูปแบบของผ้า 18 แบบ และผ้าไหม
มดัหม่ีต้นแบบ 3 ผืน 

 
ส่วนที่ 1 กระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา โดยครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหมมัดหม่ี ซึ่งหมายถึง เส้นใย สี 
วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่งส าเร็จ 

ผลการวิจยัพบวา่ ในเบือ้งต้นชมุชนทอผ้าในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
มีความถนดัและโดดเด่นในด้านการทอผ้าไหมมดัหม่ีเป็นพิเศษ โดยเกิดขึน้จากการปรับลวดลาย 
และวิธีการทอของชาวไทยลาวจากดัง้เดมิท่ีเป็นการทอผ้าซิ่นคัน่ มากลายเป็นการมดัหม่ี เพ่ือความ
สร้างกลมกลืนในการอยู่อาศยัในพืน้ท่ีใหม่ รวมทัง้การท างานตามความต้องการของตลาดท่ีได้รับ
ค าสัง่จากพอ่ค้าชาวจีนในพืน้ท่ี สอดคล้องกบัทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวฒันธรรม (Theory of Cultural 
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Ecology) ซึ่งเป็นการปรับตวัของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสงัคม เพ่ือท่ีจะให้มี
ชีวิตรอด หรือมีความกลมกลืนภายใต้สภาพแวดล้อมอยา่งใดอยา่งหนึง่ (งามพิศ สตัย์สงวน, 2558, 
น. 36-37) เหตผุลส าคญัท่ีท าให้คนในชุมชนมีพฒันาการในการทอผ้ามากขึน้ เกิดจากการท่ี จิม 
ทอมป์สนั (Jim Thompson) มาตัง้โรงงานอุตสาหกรรมไหมไทยในพืน้ท่ี ทัง้ยงัมีจากจ้างงานจาก
คนในชมุชนให้เข้าไปท างานในโรงงานเป็นจ านวนมาก จึงก่อให้เกิดพฒันาการทางด้านฝีมือ และ
องค์ความรู้ติดตวัมาด้วย อย่างไรก็ตามระบบการท างานในโรงงานอตุสาหกรรมมกัเป็นการท างาน
ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายแยกเป็นฝ่าย และแผนก ดงันัน้องค์ความรู้ท่ีติดตวัคนในชมุชนจึงเป็น
องค์ความรู้เฉพาะด้านตามหน้าท่ีท่ีได้รับ หรือตามความถนัดของแต่ละบุคคล ไม่ได้ครอบคลุม
อย่างรอบด้านและลึกซึง้อีกต่อไป สอดคล้องกับทฤษฎีวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม (Theory of 
Cultural Evolution) (ฐิติศักดิ์  เวชกามา , 2559, น . 136-147) ท่ี ไ ด้ รับอิทธิพลมาจากทฤษฎี
วิวฒันาการทางชีวภาพของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ซึ่งหมายถึงการเปล่ียนแปลงอย่าง
มีกระบวนการเป็นขัน้เป็นตอนไปตามล าดบั จากขัน้หนึง่ไปสูอี่กขัน้หนึง่ 

ดงันัน้ในปัจจุบนัพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีจึงถือว่าเป็นแหล่งผ้าไหม
มดัหม่ีท่ีมีการสืบทอดภูมิปัญญาภายในชุมชนจนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมาช้านาน มีทกัษะความรู้
ความช านาญในการผลิตในระบบหตัถกรรมจากบรรพบรุุษสู่ลกูหลาน สอดคล้องกบั อรณิชชา ทศ
ตา และ คณะฯ (2560, ออนไลน์) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ของบุคคลภายในกลุ่มทอผ้าไหมจะ
เป็นกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรม ซึง่เร่ิมต้นจากบคุคลในครอบครัวตามธรรมเนียมประเพณี
ของสังคม มุ่งให้คนในครอบครัวน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและถ่ายทอดให้แก่คนใน
ครอบครัวรุ่นต่อๆ ไป จนมาถึงระบบหตัถอุตสาหกรรมในปัจจุบนั เทคโนโลยีท่ีใช้เป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านไม่สลับซับซ้อน ท าให้ไม่มีต้นทุนการบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรสูงนัก ทัง้ยังใช้เส้นใยท่ีมี
คณุภาพผสมผสานกบัการเลือกใช้สีสนัและลวดลายท่ีหลากหลาย ร่วมกบัวิธีการทอมือท่ีละเอียด
ประณีต และมีการตกแตง่ส าเร็จเพ่ือความพร้อมในการน าไปใช้งาน จึงท าให้ผลิตภณัฑ์ของแตล่ะ
กลุ่มมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เหมาะส าหรับเป็นแหล่งการผลิตเพ่ือเข้าสู่ ระบบ
อตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยได้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

การทอผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ปัจจบุนักระบวนการผลิตมีความคล้ายคลงึกนัทัง้อ าเภอ ท่ี
มีพฒันาการทางด้านวสัด ุอุปกรณ์ต่าง ๆ นัน้ต่างได้รับมาพฒันาหลงัจากท่ีได้มีประสบการณ์ใน
การท างานในบริษัท อตุสาหกรรมไหมไทยของ จิม ทอมป์สนั (Jim Thompson) ท่ีเป็นการยกระดบั
จากอุปกรณ์ท่ีต้องให้แรงงานคนเป็นการติดมอเตอร์เป็นแรงงานไฟฟ้า เช่น หลาหรือไนป่ันด้าย 
เคร่ืองกรอเส้นไหม และเคร่ืองเหล่งหม่ี เป็นต้น นอกจากนัน้ในส่วนของหลกัหม่ี ท่ีได้มีการพฒันา
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จากการนัง่มดักับพืน้ในแนวตัง้เป็นการสร้างโครงไม้ผสมเหล็ก ท าให้สามารถนัง่ท างานได้อย่าง
ตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน รวมทัง้ปอฟางหรือเชือกพลาสติกท่ีใช้ส าหรับมดัหม่ีโดยเฉพาะ และก่ีทอผ้า
ได้พฒันาเป็นก่ีท่ีมีบริเวณแขวนม้วนด้ายยืน ปรับใสร่างกระสวยให้เป็นก่ีกระตกุท่ีท าให้การทอผ้ามี
ความรวดเร็วขึน้  

จากแต่เดิมคนเดียวท าทุกขัน้ตอน กลบัพฒันาปรับเปล่ียนไปเป็นการแบ่งหน้าท่ีใน
การผลิตแต่ละขัน้ตอนตามความถนดัเฉพาะทางของคนในพืน้ท่ี เป็นการรับจ้างแยกเป็นประเภท
ของงานตามบ้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นอีกสิ่งได้องค์ความรู้มาจาก จิม ทอมป์สัน (Jim Thompson) 
เชน่เดียวกนักบัพฒันาการในด้านวสัด ุอปุกรณ์ในการผลิต 

ในส่วนของเส้นใยนัน้ในพืน้ท่ีไม่ได้ปลูกหม่อนเลีย้งไหมด้วยตนเอง แตมี่การเลือกใช้
เส้นใยไหมจากแหล่งเดียวกนั โดยสัง่ซือ้ด้ายยืนจากบริษัทอตุสาหกรรมไหมไทย เน่ืองจากด้ายยืน
นัน้ต้องการความแข็งแรง และเส้นใยท่ีมีขนาดท่ีเท่ากันอย่างสม ่าเสมอ เป็นการประหยัดเวลา 
ต้นทนุในการเตรียมเส้นด้ายเป็นอย่างดี ส่วนเส้นพุ่งเป็นการเลือกใช้เส้นใยไหมพืน้บ้าน เป็นการสัง่
จากอ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา เป็นการกระจายรายได้ให้กบัชมุชนอ่ืนในจงัหวดัเดียวกนัอีก
ทางหนึง่ 

ส่วนขัน้ตอนการมดัหม่ี ขัน้ตอนการย้อมสี ขัน้ตอนการแก้หม่ี กลุ่มทอผ้ามกัจะลงมือ
ปฏิบตัเิอง เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนท่ีซบัซ้อนและเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลามากท่ีสดุ โดยการใช้สีนัน้มี
การใช้ทัง้สีย้อมท่ีมาจากธรรมชาตเิพ่ือสร้างความแตกตา่งในบางกลุม่ และบางกลุม่มีการเลือกใช้สี
เคมีเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงความผิดพลาดในด้านของโทนสีของผลิตภัณฑ์ เพ่ือความรวดเร็ ว 
ประหยดัเวลาและต้นทนุ 

วิธีการทอและลวดลายของแต่ละกลุ่มจะยืนพืน้ด้วยวิธีการทอขดั โดยใช้ก่ีกระตกุ 2 
ตะกอ เน่ืองจากสว่นใหญ่จะผลิตเป็นผ้าไหมพืน้ และผ้าไหมมดัหม่ีซึง่ ลวดลายสว่นใหญ่แบง่เป็น 2 
ประเภท คือ ลายดัง้เดิมและลายประยุกต์ โดยมีพืน้ฐานมากจากรูปทรงท่ีเห็นจากธรรมชาติ และ
รูปทรงเรขาคณิตท่ีเห็นจากข้าวของเคร่ืองใช้ มีบางกลุ่มท่ีมีการใช้ก่ีหลายตะกอเม่ือต้องการใช้
เทคนิคการทอยกผสมผสานกบัการมดัหม่ี โดยส่วนมากขัน้ตอนการทอผ้านัน้กลุ่มทอผ้าจะทอเอง 
มาการจ้างชา่งมาทอท่ีกลุม่ หรือชา่งทอท่ีมีก่ีเป็นของตนเองสามารถน ากลบัไปทอท่ีบ้านได้ 

การตกแต่งส าเร็จท่ีนิยมส าหรับผ้าไหมคือ การอาบน า้ยาเพ่ือเป็นการดแูลรักษาผ้า
ไหมก่อนน าไปแปรรูป ซึง่การอาบน า้ยาผ้าไหมนัน้จะท าให้ผ้ามีคณุสมบตัพิิเศษ ท าให้เส้นใยแข็งตวั 
คงทน เพิ่มความเงา ง่ายตอ่การรีด ปอ้งกนัการเคล่ือนตวัของเส้นไหม อยา่งไรก็ตามในขัน้ตอนการ
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อาบน า้ยาของกลุ่มทอผ้าชุมชนนิยมส่งโรงงานอาบน า้ยาท่ีอยู่ในพืน้ท่ี เน่ืองจากต้องการความ
ช านาญในการอาบน า้ยาและรีด 

กล่าวโดยสรุปแล้ว ในแง่ของกระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั 
จังหวัดนครราชสีมานัน้ มีการบวนการผลิตท่ีคล้ายคลึงกันทัง้อ าเภอ กล่าว คือ ไม่ได้ปลูกหม่อน
เลีย้งไหมด้วยตนเองแตใ่ช้วิธีการสัง่ซือ้มาจากท่ีอ่ืน โดยเฉพาะด้ายยืนสัง่เป็นเส้นไหมโรงงานจาก
บริษัทจุลไหมไทย และด้ายพุ่งเป็นเส้นไหมบ้านสัง่จากอ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา มีการ
แบ่งหน้าท่ีในการผลิตแต่ละขัน้ตอนตามความถนัดของคนในพืน้ท่ี เช่น  ขัน้ตอนการสาวไหม 
ขัน้ตอนการฟอกไหม ขัน้ตอนเตรียมเส้นไหม การค้นเครือเส้นยืน การค้นเส้นพุ่ง การกรอเส้นไหม
เข้าหลอด จะเป็นการจ้างงานเฉพาะกลุ่มท่ีชาวบ้านในชุมชนมีความถนดัเฉพาะทางตามประเภท
ของงานไปตามบ้านตา่ง ๆ สว่นขัน้ตอนการมดัหม่ี ขัน้ตอนการย้อมสี ขัน้ตอนการแก้หม่ี กลุม่ทอผ้า
มกัจะลงมือปฏิบตัิเองเน่ืองจากเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัต้องมีการดแูลอย่างใกล้ชิด แต่หากมีความ
เร่งดว่น มีข้อจ ากดัของเวลาและมีการสัง่ผลิตเป็นจ านวนมากก็สามารถสัง่จ้างผู้ เช่ียวชาญในการ
มดัหม่ีในพืน้ท่ีได้ สว่นขัน้ตอนการทอผ้านัน้กลุม่ทอผ้าจะทอเอง ซึง่จะเป็นการจ้างทอโดยให้ช่างมา
ทอท่ีกลุม่ หรือให้ชา่งทอน าเส้นด้ายกลบัไปทอท่ีบ้านก็ได้ จะเห็นได้วา่กระบวนการทอผ้าไหมมดัหม่ี
ในพืน้ท่ีนัน้ได้มีการปรับระบบการบริหารจดัการเป็นรูปแบบทางธุรกิจมากขึน้ โดยได้รับอิทธิพลมา
จากโรงงานอตุสาหกรรมไหมไทย ซึง่ท าให้พืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมีช่ือเสียงทางด้าน
การผลิตผ้าไหมมดัหม่ีท่ีมีคณุภาพในทกุวนันี ้สอดคล้องกบั สภุาพร พรหมนิยม. (2542, ออนไลน์) 
ท่ีได้กลา่วไว้ว่าปัจจยัภายนอกท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในธุรกิจการทอผ้าไหมมดัหม่ี ได้แก่ การบริหาร
จดัการทางด้านการผลิต การตลาด แรงงาน การเงิน การมีส่วนร่วมของสมาชิกท่ีมีการกระจาย
หน้าท่ีกนัท า แบง่หน้าท่ีกนัท า และการมีความเป็นผู้น า ของสมาชิกกลุม่ 

 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการวิจัยในด้านการพัฒนารูปแบบของผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ี

อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมถงึ รูปแบบของผ้า 18 แบบ และผ้า
ไหมมัดหม่ีต้นแบบ 3 ผืน 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มประชากรกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเปา้หมาย ความพึงพอใจกบัลวดลาย
และรูปแบบท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาขึน้จากแรงบนัดาลใจท่ีมาจากท้องถ่ินทัง้ดัง้เดิมและประยุกต์ ด้วย
วิธีการน าแนวโน้มแฟชั่นเข้ามาเสริมในด้านของอารมณ์ความรู้สึก และสีสัน ผสมผสานเข้ากับ
เอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของกลุ่มประชากรกลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ี มี
รายละเอียดดงันี ้
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ในด้านของเส้นใย กลุม่เปา้หมายมีความพอใจในด้านการผสมผสานเส้นใยอ่ืนเข้าไป
ในเนือ้ผ้า ด้วยนอกจากท าให้มีผลตอ่ผิวสมัผสัแล้วนัน้ ยงัมีผลตอ่ความงามทางสายตาอีกด้วย ท า
ให้เกิดความแปลกใหม ่นา่สนใจ เป็นอีกทางท่ีท าให้ลดต้นทนุลงได้ 

การใช้สีสัน มีการจับคู่สีท่ีน่าสนใจเข้าด้วยกันไล่ระดับของสีสันให้มีมิติมากขึน้
กวา่เดมิท าให้ลวดลายและสีสนัมีความร่วมสมยัมากขึน้ 

ลวดลายและวิธีการทอ ด้วยเส้นและรูปทรงท่ีเป็นธรรมชาติท่ีตดัทอนความดัง้เดิมจน
เป็นเรขาคณิตดมีูความเป็นนามธรรมแต่ยงัมีความเป็นไทยอยู่ มีการผสมผสานระหว่างลายเล็ก
และมีการขยายสดัสว่นของลวดลายให้ใหญ่ขึน้กวา่ปกตเิข้าด้วยกนั ท าให้มีความเป็นสากลมากขึน้ 
จะเห็นได้วา่นกัออกแบบมีความสนใจในการน าผ้าไหมมดัหม่ีไปใช้เป็นวตัถดุิบในการออกแบบและ
ผลิตผลิตภณัฑ์แฟชัน่ในแบรนด์ ทัง้ยงัเห็นพ้องกนัว่าผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีสามารถน าไปพฒันาให้
นา่สนใจเพิ่มขึน้ได้  

ในด้านของการตกแต่งส าเร็จพืน้ฐาน ซึ่งคือ การอบผ้านัน้ กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ให้
ความส าคญักบัส่วนนีเ้ท่าไหร่นกั ด้วยเห็นผ้าหากสีสนัและลวดลายของผลิตภณัฑ์มีความสวยงาม
ลงตวัอยูแ่ล้ว การตกแตง่ส าเร็จเพิ่มเตมิก็ไมมี่ความจ าเป็น ทัง้ยงัเป็นการเพิ่มต้นทนุขึน้อีกด้วย 

นอกจากท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากรกลุ่มท่ี 3 
กลุ่มเป้าหมาย ลวดลายและรูปแบบท่ีไม่ก่อให้เกิดความพึงพอใจท่ีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึน้จากแรง
บนัดาลใจท่ีมาจากท้องถ่ินทัง้ดัง้เดมิและประยกุต์ ด้วยวิธีการน าแนวโน้มแฟชัน่เข้ามาเสริมในด้าน
ของอารมณ์ความรู้สึก และสีสนั ผสมผสานเข้ากบัเอกลกัษณ์อนัโดดเดน่ของกลุ่มประชากรกลุ่มท่ี 
2 กลุม่ผู้ผลิตและจ าหนา่ยผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีในบางแบบนัน้มีรายละเอียด ดงันี ้

ในส่วนของเส้นใย กลุ่มเปา้หมายไม่นิยมเส้นใยท่ีมีความมนัเงาจนเกินไป เน่ืองจาก
จะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับโอกาสใช้สอยเพียงบางอย่างเท่านัน้ เช่น งานราตรี งาน
แตง่งาน หรืองานบวช เป็นต้น ไม่เหมาะกบัผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัในอตุสาหกรรมแฟชัน่
อยา่งแท้จริง  

การใช้จบัคูสี่ท่ีมีความใกล้เคียงและกลมกลืนกนัจนเกิดไปท าให้ขาดมิต ิผลิตภณัฑ์ไม่
น่าสนใจ รวมทัง้ถึงแม้ว่าจะเป็นการใช้คู่สีท่ีสวยงามแต่กลบัไม่แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นไทย 
หรือคูสี่มีความเปรียบตา่งท่ีมากจนเกินไปท าให้น าไปใช้งานได้ยาก 

ในด้านของลวดลายและวิธีการทอนัน้ กลุม่เปา้หมายมกัจะไมเ่ลือกลวดลายท่ีการตดั
ทอนมากจนเกินไป รวมทัง้การจดัวางลวดลายท่ีซ า้กนัโดยเป็นการเรียงแถวกนัอย่างมีระเบียบ ซึ่ง
คล้ายกบัการวางลวดลายแบบดัง้เดมิจนท าให้ไมมี่ความแปลกใหม ่และลวดลายไม่เกิดมิต ิ
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชากรกลุ่มท่ี 3 กลุ่มเปา้หมาย ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ
เสือ้ผ้าแฟชัน่ท่ีมีประสบการณ์ใช้ผ้าไหมไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ร่วมสมยั ให้ล าดบั
ความส าคญัในด้านการคดัเลือกรูปแบบของผ้าไหมมดัหม่ี โดยให้ความส าคญักับ สีสนั ลวดลาย 
เส้นใย วิธีการทอ และการตกแต่งส าเร็จตามล าดบั เน่ืองจากสีสนั และลวดลายเป็นสิ่งแรกท่ีตา
มองเห็น ซึ่งการมองเห็นจะเป็นส่วนแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของนักออกแบบในการคดัเลือก
วตัถดุิบ ท่ีสามารถดงึดดูความสนใจของกลุ่มเปา้หมายได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกบั พรทิพย์ พิมล
สินธุ์ (2541) ท่ีได้กลา่วไว้วา่ ผ้าไทยต้องมีการพฒันาด้านการออกแบบลวดลายละวสัดกุารผลิตท่ีมี
คณุภาพให้มากขึน้เพ่ือพฒันาคณุภาพของผ้าให้มีลกัษณะสากลมีการใช้กนัแพร่หลายมากขึน้ เป็น
หลกัการคดัเลือกวสัดแุละวตัถดุิบเบือ้งต้นส าหรับคนท่ีท างานทางด้านการออกแบบให้ สอดคล้อง
กบัความต้องการในการส่ือสารความเป็นตวัตนของแบรนด์ท่ีถ่ายทอดผ่านผลงานการออกแบบให้
กลุม่ผู้บริโภคของแบรนด์สนใจผลิตภณัฑ์เพ่ือให้สามารถจ าหนา่ยได้ 

จากการวิจยัพบว่ากลุ่มประชากรกลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ผลิตและจ าหน่ายผ้าไหมมดัหม่ีใน
พืน้ท่ี มีทัง้สามารถท าการผลิตต้นแบบให้ได้เป็นเพียงบางกลุม่ 

ในส่วนของกลุ่มฯ ท่ีท าการผลิตต้นแบบให้ได้ เน่ืองจากทางกลุ่มฯ มีประสบการณ์ใน
ด้านความหลากหลายในการท างานแตกตา่งกัน โดยหากเป็นกลุ่มได้รับออเดอร์จากต่างประเทศ
อย่างสม ่าเสมอ ท าให้มีความคุ้นชินกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่เป็นประจ า  ทัง้นีย้งัรวมไปถึงมี
ปัจจยัส าคญัทางด้านทศันคต ิมีความเปิดใจ ช่ืนชอบสิ่งใหมท่ี่มีความท้าทายเพ่ือฝึกฝนและพฒันา
ฝีมือของตนเอง ทัง้ยงัมีคนรุ่นใหม่ทัง้คนในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ีเป็นตวักลางในการติดตอ่ส่ือสารกบั
ช่างย้อมช่างทอท่ีเป็นคนรุ่นเก่าของกลุ่มตา่ง ๆ ได้เป็นอย่างดีท าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ 
ๆ ได้ สมาชิกในกลุ่มฯ ยงัช่ืนชอบความท้าทาย มีความสนใจในการศกึษาและฝึกฝนเทคนิควิธีการ
ในการย้อมและทอผ้าในลกัษณะอ่ืน ๆ เป็นพิเศษ 

ในส่วนของกลุ่มฯ ท่ีไม่สามารถท าการผลิตต้นแบบให้ได้ เน่ืองจากขาดความคุ้นชิน
กบัการสร้างสรรค์ลวดลายแบบใหม ่ลวดลายท่ีไมเ่คยท ามาก่อน ทางกลุม่เห็นวา่การต้องท าสิ่งใหม่
เป็นการยาก เสียเวลามากกว่าปกติ มีความนิยมท่ีจะผลิตแบบเดิม ๆ ซ า้ ๆ มากกว่าเน่ืองจาก
สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างสม ่าเสมออยู่แล้ว นอกจากนีแ้ล้วยังมีเร่ืองของข้อจ ากัด
ทางด้านเวลา เส้นใย การฟอกย้อมอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้วิจยัเห็นวา่ ควรมีการสนบัสนนุองค์ความรู้ในด้านการพฒันาเส้นใย (ระดบัต้นน า้) ไม่

ว่าจากภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตัง้แต่ระดบัต้นน า้จนถึงระดบั
ปลายน า้ 

2. ผู้ วิจัยเห็นว่า ทางกลุ่มผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายผ้าไหมมัดหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย 
จงัหวดันครราชสีมา ควรมีตวักลางในการติดตอ่ส่ือสารท่ีมีความเข้าใจในวฒันธรรมการท างานของ
ทัง้ผู้ผลิตในระดบักลางน า้ และกลุม่นกัออกแบบท่ีอยูใ่นระดบัปลายน า้ 

3. ผู้วิจยัเห็นว่า วฒันธรรมการท างานของกลุ่มผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายผ้าไหมมัดหม่ีใน
พืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา ควรมีการพฒันาในด้านการบริหารจดัการภายในให้มาก
กว่าเดิม ด้วยความร่วมมือระหว่างชุมชน และผู้ ออกแบบลายผ้าให้เกิดองค์ความรู้จากการ
แลกเปล่ียนมมุมองซึง่กนัและกนั 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1: แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับ  

กลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 กลุม่ผู้ รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน (Key Informants) 

   กลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 กลุม่ผู้ปฏิบตั ิผู้ผลิต (Casual Informants) 

หัวข้อ: การวิจัยและพัฒนาผ้าไหมมัดหม่ีสู่อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย กรณีศึกษา พืน้ท่ี
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ความมุ่งหมายของการวิจัย:  

1.เพ่ือศกึษากระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
โดย ครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหมมัดหม่ีซึ่งหมายถึง  เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย 
และการตกแตง่ส าเร็จ 

2.เพ่ือพฒันารูปแบบของผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดย
ครอบคลมุถึงรูปแบบของผ้า18 แบบ และผ้าไหมมดัหม่ีต้นแบบ 3 ผื น 

ขอบเขตของข้อมูล: เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการทอผ้าไหมมัดหม่ีในชุมชน จาก
ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทัง้ผู้ ผลิตและจัดจ าหน่ายในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ประเดน็ท่ีศกึษาคือ พฒันาการของการทอผ้าไหมมดัหม่ี และกระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ี ซึง่คือ 
เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้การตกแตง่ส าเร็จ จนกลายมาเป็นรูปแบบ และกลุม่เปา้หมาย
ท่ีมีอยูเ่ดมิ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.ช่ือ-สกลุ 
2.อาย ุ 
3.เพศ 
4.ท่ีอยูปั่จจบุนั 
5.ความถนดัพิเศษ 
6.อาชีพ 

6.1 อาชีพหลกั 
6.2 อาชีพเสริม 

7.วนั เดือน ปี ท่ีให้สมัภาษณ์ 
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ตอนที่ 2 พัฒนาการของการทอผ้าไหมมัดหม่ี 
1.การทอผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีมีมาตัง้แตเ่ม่ือใด 
2.ความแตกตา่งในการทอผ้าไหมมดัหม่ีตัง้แตแ่รกเร่ิมจนถึงปัจจบุนั เป็นอย่างไรบ้าง ใน

แง่ของ 
2.1 ผู้ทอ 
2.2 วตัถปุระสงค์ของการทอ 
2.3 การเรียนรู้และถ่ายทอดวิธีการทอ 
2.4 อปุกรณ์การทอผ้า 
2.5 กระบวนการทอ 
2.6 เส้นใย 
2.7 สีสนั 
2.8 ลวดลาย 
2.9 การตกแตง่ส าเร็จ 
2.10 กลุม่เปา้หมาย 

3.เหตกุารณ์ หรือสิ่งใดท่ีส าคญัและมีอิทธิพลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านการทอผ้า
ไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ี 

 
ตอนที่ 3 ภูมิปัญญาการผลิตผ้าไหมมัดหม่ี 
การเรียนรู้และการถ่ายถอดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

1.ท าการทอผ้าไหมมดัหม่ีเป็นหรือไม่ 
2.ท าการทอผ้ามาได้ก่ีปี 
3.เรียนรู้การทอผ้าตัง้แตอ่ายเุทา่ใด 
4.ใครผู้สอนการทอผ้าให้ 
5.ในพืน้ท่ีมีวิธีการเรียนรู้และถ่ายทอดเร่ืองการทอผ้าอยา่งไร 

กระบวนการผลิตผ้าไหม 
1.เคร่ืองมือหรืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีมีอะไรบ้าง 
2.ผู้ใดเป็นผู้ประดษิฐ์อปุกรณ์หรือจดัหาอปุกรณ์การทอผ้ามาให้ อยา่งไร 
3.ท าการดแูลรักษาเคร่ืองมือหรืออปุกรณ์การทอผ้าหรือไม่ อยา่งไร 
4.มีการปลกูหมอ่นเลีย้งไหมในพืน้ท่ีหรือไม ่
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4.1 ถ้ามี ปลูกหม่อนเลีย้งไหมอย่างไร พันธุ์อะไร ใครเป็นคนปลูก มีต้นทุนเท่าไร 
คณุภาพเป็นอยา่งไร 

4.2 ถ้าไม่มี น าเส้นใยมาจากท่ีไหน เน่ืองจากอะไร 
5.มีการสาวไหมหรือไม ่อยา่งไร 

5.1 ถ้ามี มีขัน้ตอนวิธีการสาวไหมอย่างไร ผู้ ใดเป็นคนสาวไหม ลกัษณะของเส้นใย
เป็นอยา่งไร 

5.2 ถ้าไม่มี น าเส้นใยท่ีสาวแล้วมาจากท่ีไหน เน่ืองจากอะไร 
1.การฟอกไหมมีวิธีการท าอยา่งไร ใช้อะไรฟอก ใครเป็นคนท า 
2.การย้อมสีไหมมีวิธีการท าอย่างไร ใช้สีอะไรย้อม (สีธรรมชาติ/สีสังเคราะห์) 

คณุภาพสีเป็นอยา่งไร ใครเป็นคนย้อม 
3.สีท่ีใช้ในการย้อมผ้าไหมท่ีได้รับความนิยมคือสีอะไร (สีธรรมชาต/ิสีสงัเคราะห์)  
4.การทอผ้าไหมมดัหม่ีมีขัน้ตอนการท าอย่างไร มีสีอะไรบ้างท่ีผลิต 
5.ผ้าไหมมดัหม่ีท่ีเป็นท่ีนิยมมีสีอะไรบ้าง 
6.ผ้าไหมมดัหม่ีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอ าเภอปักธงชยัมีสีอะไรบ้าง 
7.ลวดลายผ้าไหมมดัหม่ีปักธงชยัมีก่ีรูปแบบ อะไรบ้าง 
8.ลวดลายผ้าไหมมดัหม่ีแบบดัง้เดมิ 

8.1 ใครเป็นผู้ท าลวดลายผ้า 
8.2 มีการทอก่ีลวดลาย อะไรบ้าง 
8.3 แตล่ะลายมีขัน้ตอนการท าอยา่งไร 
8.4 มีการออกแบบลวดลายเองหรือมีผู้ออกแบบให้ ใครเป็นคนออกแบบ 
8.5 แตล่ะลายมีความเช่ืออยา่งไร 
8.6 มีการเรียนรู้และการถ่ายทอดอยา่งไร 
8.7 ยงัมีการท าลวดลายผ้าอยูห่รือไม่ 

9.ลวดลายผ้าไหมแบบประยกุต์ 
9.1 ใครเป็นผู้ท าลวดลายผ้า 
9.2 มีการทอก่ีลวดลาย อะไรบ้าง 
9.3 แตล่ะลายมีขัน้ตอนการท าอยา่งไร 
9.4 มีการออกแบบลวดลายเองหรือมีผู้ออกแบบให้ ใครเป็นคนออกแบบ 
9.5 แตล่ะลายมีความเช่ืออยา่งไร 
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9.6 มีการเรียนรู้และการถ่ายทอดอยา่งไร 
9.7 ยงัมีการท าลวดลายผ้าอยูห่รือไม่ 

10.ปัจจบุนัผ้าไหมท่ีทอในอ าเภอปักธงชยัเป็นลวดลายแบบดัง้เดิมหรือลวดลาย
แบบใหม ่

11.ลวดลายผ้าไหมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอ าเภอปักธงชยัมีลายอะไรบ้าง 
12.ลวดลายท่ีทอเป็นลายเฉพาะท่ีอ าเภอปักธงชัยมีอะไรบ้าง  แต่ละลายมี

ความหมายอยา่งไร 
13.ลวดลายท่ีเป็นท่ีนิยมหรือเป็นท่ีต้องการของท้องตลาดคือลายอะไร 
14.ความยากง่ายของแตล่ะขัน้ตอนการผลิต มีเทคนิคการท าอยา่งไร 
15.ระยะเวลาในการทอผ้าไหมแตล่ะผืนใช้เวลาเทา่ไร ใช้เวลาชว่งใดบ้าง 

 
ผ้ากับความเช่ือและพธีิกรรม 

1.ในแตล่ะขัน้ตอนการผลิตผ้าไหมมีความเช่ือและพิธีกรรมหรือไม่ อยา่งไร 
2.มีความเช่ือและพิธีกรรมในการใช้ผ้าไหมหรือไม ่อยา่งไร 
3.ผ้าไหมมีความส าคญัหรือมีความเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตหรือไมอ่ยา่งไร 

 
ตอนที่ 4 การพัฒนาผ้าไหมมัดหม่ีสู่อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย 
การพัฒนาคน 

1.มีการจดัอบรม สมัมนา ศกึษาดงูานเก่ียวกบัการผลิตผ้าไหมหรือไมอ่ย่างไร 
2.มีการเรียนรู้หรือแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองการผลิตผ้าไหมจากแหลง่อ่ืน ๆ หรือไมอ่ยา่งไร 
3.มีการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคนิคใหม ่ๆ ในการผลิตผ้าไหมหรือไม ่อยา่งไร 

การพัฒนาเคร่ืองมือ 
1.เคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตมีเพียงพอเหมาะสม หรือไมอ่ยา่งไร 
2.มีการปรับปรุงเคร่ืองมือ อปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตหรือไม่ อยา่งไร 
3.มีการน าเคร่ืองจกัรมาใช้ในการผลิตผ้าไหมหรือไม่ อยา่งไร 

การพัฒนาวัตถุดบิ 
1.มีการพฒันาการปลกูหม่อนเลีย้งไหมหรือไม่ อย่างไร เช่น การพฒันาพนัธุ์หม่อน และ

พนัธุ์ไหม 
2.การคัดเลือกเส้นใยไหมท่ีมีคุณภาพ  ได้มีการส่งไปตรวจสอบจากแห่งอ่ืน ๆ หรือไม่ 

อยา่งไร 
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3.มีการคดัเลือกเส้นใยไหมจากแหล่งอ่ืน ๆ หรือไม่ เพ่ือให้ได้คณุภาพมากกว่าแห่งเดิม
หรือไมอ่ยา่งไร 

4.มีการผสมผสานวตัถดุบิอ่ืนๆ ลงไปในการทอผ้าหรือไม ่อยา่งไร 
การพัฒนา เนือ้ผ้า ลวดลาย สีสัน 

1.สามารถทอผ้าไหมมัดหม่ีเป็นแบบอ่ืนนอกเหนือจากท่ีมีอยู่ได้หรือไม่ ถ้าได้จะเป็นใน
รูปแบบใดถ้าไมเ่พราะอะไร 

2.เทคนิคการทอแตล่ะแบบเหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร 
3.มีการควบคมุคณุภาพของผ้าไหมหรือไม่ อยา่งไร ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

3.1  ผิวสมัผสัเนือ้ผ้า 
3.2  ความแคบและความกว้างของหน้าผ้า 
3.3  รูปแบบ 
3.4  ลวดลาย  
3.5  สีสนั 
3.6  อ่ืน ๆ 

4.มีการน าวสัดใุยสงัเคราะห์ เข้ามาเป็นส่วนประกอบของลวดลาย หรือไม่ อย่างไร และ
เร่ิมมีตัง้แตเ่ม่ือใด 
 
เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

1.การผลิตผ้าไหมในชุมชน ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม หรือไม ่ระดบัใดบ้าง 

2.การผลิตผ้าไหมในชุมชน ได้รับเคร่ืองหมายรับรองตรานกยูงพระราชทาน จากกรม
หมอ่นไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บ้างหรือไม ่ชนิดใดบ้าง 

3.การผลิตผ้าไหมในชุมชน ได้รับการคัดสรรสุดยอด หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 
(OTOP Product Champion) หรือไม ่ระดบัใดบ้าง 
การตลาด 

1.กลุม่เปา้หมายหลกัของผลิตภณัฑ์ผ้าไหมมดัหม่ีในชมุชน เป็นอยา่งไร 
2.ลวดลาย โทนสี และเป็นท่ีต้องการของตลาดคือ ลวดลาย และโทนสีใดบ้าง 
3.มีการคดิลวดลายขึน้ใหมห่รือไม่ อยา่งไร เพราะเหตใุด 
4.มีการวางแผนลว่งหน้าเก่ียวกบัการผลิตหรือไม่ อยา่งไร 
5.ปัญหาด้านการผลิตผ้าไหมมีอะไรบ้าง 
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6.ปริมาณการผลิตผ้าไหมเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
7.แหลง่จ าหนา่ยหลกัของผ้าไหมท่ีผลิตมีท่ีใดบ้าง เพียงพอหรือไม ่อยา่งไร 
8.ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2: ชุดหัวข้อ และประเดน็การสนทนากลุ่ม 

ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งท่ี 3 กลุม่ผู้บริโภคเปา้หมาย (Target Group)  

หัวข้อ: การวิจัยและพัฒนาผ้าไหมมัดหม่ีสู่อุตสาหกรรมแฟช่ันไทย กรณีศึกษา พืน้ท่ี
อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ความมุ่งหมายของการวิจัย:  

1.เพ่ือศกึษากระบวนการผลิตผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั  จงัหวดันครราชสีมา 
โดย ครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้าไหมมัดหม่ีซึ่งหมายถึง  เส้นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย 
และการตกแตง่ส าเร็จ 

2.เพ่ือพฒันารูปแบบของผ้าไหมมดัหม่ีในพืน้ท่ีอ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา โดย
ครอบคลมุถึงรูปแบบของผ้า18 แบบ และผ้าไหมมดัหม่ีต้นแบบ 3 ผื น 

ขอบเขตของข้อมูล: เพ่ือศกึษาและรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ผู้บริโภคเปา้หมาย ซึง่คือนกัออกแบบ
แฟชั่นท่ีมีประสบการณ์ในการใช้ผ้าไหมสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองแต่งกายแฟชั่นร่วมสมัย โดยมี
ประเดน็ท่ีศกึษาคือ ทศันคต ิพฤตกิรรมผู้บริโภค ความต้องการ รสนิยม การใช้สอย และมมุมองท่ีมี
ตอ่ผ้าไหมมดัหม่ีท่ีต้องการน าไปใช้เป็นวสัดใุนการผลิตเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ช่ือ-สกลุ 
2. อาย ุ 
3. เพศ 
4. ท่ีอยู่ปัจจบุนั 
5. ความถนดัพิเศษ 
6. อาชีพ 

6.1 อาชีพหลกั 
6.2 อาชีพเสริม 

7. วนั เดือน ปี ท่ีให้สมัภาษณ์ 
 

ตอนที่ 2 มุมมอง ทัศนคต ิพฤตกิรรมในการเลือกใช้ผ้าไหมมัดหม่ีของผู้บริโภค 

1. ทา่นใช้ซือ้ผ้าไหมในการสร้างสรรค์ผลงานแฟชัน่ประเภทใด ด้วยเหตใุด 

2. ทา่นใช้หรือซือ้ผ้าไหมจากแหลง่ใด และชนิดใดมากท่ีสดุ เน่ืองจากอะไร 
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3. ทา่นทราบหรือไมว่า่ ผ้าไหมมดัหม่ีมีกระบวนการขัน้ตอนในการผลิตอย่างไร 

4. วตัถปุระสงค์ในการเลือกใช้หรือซือ้ผ้าไหมมดัหม่ีในการสร้างสรรค์ผลงาน คืออะไร 

5. ทา่นมีความเช่ือในการใช้ผ้าไหมมดัหม่ีหรือไม ่อยา่งไร 

6. ทา่นคิดวา่ข้อดีของการใช้ผ้าไหมมดัหม่ีในการสร้างสรรค์ผลงาน คืออะไร 

7. ทา่นคิดวา่ข้อเสียของการใช้ผ้าไหมมดัหม่ีในการสร้างสรรค์ผลงาน คืออะไร 

8. ทา่นมีปัญหาในการใช้ผ้าไหมมดัหม่ีในการสร้างสรรค์ผลงาน หรือไม ่อยา่งไร 

9. ทา่นคิดวา่ผ้าไหมมดัหม่ีปักธงชยัสามารถรับการพฒันาเข้าสูอ่ตุสาหกรรมแฟชัน่ได้อยา่งไร 

10. ทา่นคิดวา่แนวโน้มแฟชัน่ (Fashion Trend) มีผลตอ่การพฒันาผ้าไหมมดัหม่ีเข้าสู่

อตุสาหกรรมแฟชัน่หรือไม ่อยา่งไร 

 

ตอนที่ 3 ความต้องการใช้ผ้าไหมมดัหม่ีเป็นวัสดุในการผลิตเคร่ืองแต่งกายแฟช่ันของ

ผู้บริโภค 

1. ทา่นใช้ผ้าไหมมดัหม่ีในการสร้างสรรค์ผลงานบอ่ยแคไ่หน เพราะเหตใุด และปริมาณใน

การซือ้เป็นอยา่งไร 

2. การใช้สอยของผลิตภณัฑ์จากผ้าไหมมดัหม่ีในอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยปัจจบุนัเป็นอย่างไร 

3. ทา่นคิดวา่สิ่งใดเป็นสิ่งส าคญัในการตดัสินใจเลือกใช้วสัดใุนการสร้างสรรค์ผลงาน

ออกแบบ 

4. ลกัษณะของรูปแบบผ้าไหมมดัหม่ีแบบใดท่ีเหมาะกบัอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทย ในแตล่ะ

ด้าน ดงันี ้

4.1 ผิวสมัผสัเนือ้ผ้า 

4.2 ความแคบและความกว้าง 

4.3 เส้นใย 

4.4 สีสนั 

4.5 ลวดลาย และวิธีการทอ 

4.6 การตกแตง่ส าเร็จ 

4.7 เอกลกัษณ์ 



  175 

4.8 ความหลากหลาย 

4.9 ความประณตีของฝีมอืการทอ 

4.10 ช่ือเสียงของแหลง่ผลิต 

4.11 คณุภาพ 

4.12 ราคา 

4.13 การดแูลรักษา 

5. อยากให้ผ้าไหมท่ีทา่นใช้หรือซือ้ได้ผา่นการรับรองคณุภาพมาตรฐานหรือไม ่อยา่งไร 

6. อยากให้ผ้าไหมท่ีทา่นใช้หรือซือ้ผา่นการรับรองคณุภาพจากหนว่ยงานงานใดบ้าง 

7. อยากให้ผ้าไหมผา่นเกณฑ์คณุภาพหรือมาตรฐานอะไรบ้าง เพราะอะไร 

8. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

ตอนที่ 4 ความคิดเหน็ด้านการตลาดที่มีความส าคัญต่อการผ้าไหมมัดหม่ีไปใช้เป็นวัสดุใน

การผลิตเคร่ืองแต่งกายแฟช่ันของผู้บริโภค 

1. ทา่นคิดวา่ผู้ประกอบการทอผ้าไหมมดัหม่ีควรมุง่เน้นท าการตลาดในด้านใดมากท่ีสดุ 

2. ทา่นคิดวา่ตลาดเคร่ืองแตง่กายแฟชัน่ส าหรับโอกาสใช้สอยแบบใด ท่ีเหมาะกบัผ้าไหม

มดัหม่ี 

3. ปัญหาทางเศรษฐกิจประเภทใด ท่ีท่านคิดว่าสง่ผลกระทบตอ่ผ้าไหมมดัหม่ีมากท่ีสดุ 

4. ทา่นคิดวา่ท าอยา่งไรผ้าไหมมดัหม่ีจงึจะมีภาพลกัษณ์โดยรวมท่ีเหมาะกบัแบรนด์ของทา่น 

5. ข้อมลูขา่วสารด้านการสง่เสริมทางการตลาดของผ้าไหมมดัหม่ีควรเป็นเชน่ไร 

6. ทา่นคิดวา่ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 5Ps ของผ้าไหมมดัหม่ีควรเป็นเชน่

ไร ตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

6.1 กลุม่ผู้บริโภค 1st P (People) 

6.2 ผลิตภณัฑ์ 2nd P (Product) 

6.3 ราคา 3rd P (Price) 

6.4 ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 4th P (Place) 

6.5 การสง่เสริมการตลาด 5th P (Promotion) 
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7. ทา่นคิดวา่ความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจของผู้ประกอบการผ้าไหมมดัหม่ีเป็น

อยา่งไร 

8. ทา่นคิดวา่วสัดปุระเภทผ้าไหมมดัหม่ี สามารถพฒันาเข้าสูอ่ตุสาหกรรมแฟชัน่ได้หรือไม ่

อยา่งไร  

9. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก ค. 

เอกสารเกียรตบัิตรทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 
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