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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
บทนา
ภูมิหลัง
ด้ วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของรัฐบาลปัจจุบนั มีประเด็นการ
พัฒนาหลักที่สาคัญหลายประการรวมไปถึง การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพื่อพัฒนาและสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยดาเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและ
ส่งเสริ มผู้ประกอบการให้ ผลิตได้ และขายเป็ น ปั จจุบนั ประเทศไทยควรปรับโมเดลเศรษฐกิจแบบ
“ทามาก ได้ น้อย” เป็ น “ทาน้ อย ได้ มาก” รวมไปถึงเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้ วย ประเทศ
ไทย 4.0 ซึ่งเป็ นวิสยั ทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้ วย
นวัตกรรม ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
ที่ มี ศักยภาพสูง สอดคล้ องกันกับ แผนแม่บทการเพิ่ม ประสิทธิ ภ าพและผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564 โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ เสนอแผนการปฏิรูปเรื่ องการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมสาขาหลัก ต่อสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ จานวน 5 สาขาหลัก โดยมีสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุง่ ห่มรวมอยู่ด้วย ซึง่
เป็ นอุตสาหกรรมสาขาที่มีผ้ ูประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนด้ านการทอผ้ าที่ สาคัญต่ออุตสาหกรรม
แฟชัน่ ไทยและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนันการต่
้
อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสนองความ
ต้ องการของตลาดในอนาคตจึงจาเป็ นอย่างยิ่ง
สาหรับนักออกแบบแฟชัน่ ในอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทย กระบวนการออกแบบเป็ นสิ่งสาคัญ
การนาความคิดสร้ างสรรค์เข้ าไปทุกภาคส่วนของกระบวนการออกแบบจะทาให้ ผลงานโดดเด่น
แตกต่าง และน่าสนใจมากยิ่ง ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ วัสดุซึ่งนอกจากจะต้ องเลื อกใช้ ให้
เหมาะกับประโยชน์ใช้ สอยอย่างมีความงามแล้ ว วัสดุเป็ นตัวแปรสาคัญที่จะส่งเสริ มให้ อตั ลักษณ์
ของงานออกแบบชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดยมีตวั อย่างที่ชดั เจนจากต่างประเทศ เช่น ชาแนล (Chanel)
ซึง่ เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางว่า คือแบรนด์ชนสู
ั ้ งที่โดดเด่นในเรื่ องของการใช้ ผ้าทวีต (Tweeds)
เป็ นวัสดุในการออกแบบของทุกฤดูกาลจนกลายเป็ นอัตลักษณ์หนึง่ ที่สาคัญของแบรนด์ (Charlotte
Mankey Calasibetta, 1998: p.627) นอกจากนัน้ ยังมี มิสโซนี่ (Missoni) แบรนด์ดงั จากอิตาลีที่
เน้ นในด้ านการใช้ ผ้ าถักหลากหลายสีสันในการออกแบบมาตังแต่
้ แรกเริ่ ม (Charlotte Mankey
Calasibetta, 1998: p.647) เป็ นต้ น ในส่วนของประเทศไทยนัน้ ชาวไทยเองก็มีวสั ดุท้องถิ่นที่เกิด
จากภูมิปัญญาและสามารถนาไปพัฒนาเป็ นสินค้ าแฟชัน่ ซึง่ ได้ แก่ ผ้ าไหมไทย นัน่ เอง
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ผ้ าไหมได้ สมญานามว่า "ราชินีแห่งเส้ นใยผ้ า ” เป็ นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ของภูมิปัญญา
ชาวบ้ านในหลายๆ พื ้นที่ รวมถึงจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็ นเมืองศูนย์กลางของ "ผ้ าไหมดี ” มีแหล่ง
ผลิตตามชุมชนหมู่บ้านในหลายอาเภอ เริ่ มต้ นตังแต่
้ การปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม แปรรู ปเป็ นเส้ นใย
และทอเป็ นผ้ าไหมลวดลายต่าง ๆ รวมไปถึง การจ าหน่า ยครบวงจร สร้ างรายได้ แ ก่ช าวบ้ า น
เกษตรกร ผู้ประกอบการร้ านค้ า และประชาชนทั่วไปเป็ นเม็ ดเงิ นมหาศาล (ส านักพัฒ นาการ
ประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ . 2553: ออนไลน์) โดยมีแหล่งผลิตตามชุมชนหมู่บ้านในหลาย
อาเภอ เช่น อาเภอสีดา อาเภอบัวใหญ่ อาเภอห้ วยแถลง อาเภอเสิงสาง อาเภอปั กธงชัย เป็ นต้ น
ตามคาขวัญประจาจังหวัด คือ “ผ้ าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”
ผ้ า ไหมโคราช มี ลัก ษณะกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต แบ่ง ออกได้ เ ป็ น 2 ประเภท คื อ ประเภท
หัตถกรรม ได้ แก่ ผ้ าไหมหางกระรอก ผ้ าไหมมัดหมี่ ผ้ าไหมมัดหมี่ข้อ ผ้ าไหมลูกแก้ ว ฯลฯ โดยมี
แหล่งผลิตได้ แก่ อาเภอบัวใหญ่ อาเภอประทาย อาเภอแก้ งสนามนาง อาเภอเสิงสาง อาเภอห้ วย
แถลง กิ่ ง อาเภอสี ดา กิ่ ง อาเภอบัวลาย ฯลฯ ส่วนประเภทอุตสาหกรรมนัน้ ได้ แก่ ผ้ าไหมลาย
ประยุกต์ ผ้ าไหมพิมพ์ลาย ผ้ าไหมพื ้นเรี ยบ การแปรรูปผ้ าไหม โดยมีแหล่งผลิตที่สาคัญอยูท่ ี่อาเภอ
ปั กธงชัย (อ้ อยทิพย์ เกตุเอม, 2558, น. 21) ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่ องของการผลิตผ้ าไหมพื ้น
เรี ยบ ผ้ าไหมหางกระรอก และผ้ าไหมมัดหมี่
การที่ผ้าไหมจากนครราชสีมาได้ ชื่อว่าเป็ นผ้ าไหมดีและเป็ นที่ร้ ู จัก เนื่องจากได้ รับการ
พัฒ นาจากภายนอกอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะหลัง การหายตัวไปของนายจิ ม ทอมป์ สัน (Jim
Thompson) บริ ษัท อุตสาหกรรมไหมไทยได้ บุกเบิกก่อร่ างสร้ างผู้ทอกลุ่มใหม่ขึน้ มา โดยเริ่ มต้ น
จากการเข้ าไปผูกมิตรกับคนในพื ้นที่เพื่อสารวจคุณภาพเส้ นไหม พร้ อมกับจูงใจให้ ปลูกหม่อนเลี ้ยง
ไหมมากขึ น้ ในช่ ว งปี พ.ศ. 2523 หลัง จากเริ่ ม ต้ น สร้ างโรงงานทอผ้ าด้ วยกี่ ท อมื อ บริ ษั ท
อุตสาหกรรมไหมไทยยังเปิ ดหลักสูตรสอนทอผ้ าไหมที่โรงงานทอผ้ าในอาเภอปั กธงชัย เพื่อปลุกปั น้
ช่างทอผ้ าฝี มือดี นาความรู้ และเทคโนโลยีจากประเทศจีนมาพัฒนาสายพันธุ์หนอนไหม พัฒนา
ระบบปฏิ บัติก ารในอี ก หลายรู ป แบบ ทาให้ ช่างทอสามารถทอผ้ าได้ อย่างมี ม าตรฐานและทอ
ลวดลายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ ้น และส่งเสริ มให้ มีการส่งออกผ้ าไหมคุณภาพดีไปจาหน่ายต่างประเทศ
นอกจากนันแล้
้ วการคมนาคมยังสะดวกใกล้ ระบบการขนส่งอีกด้ วย (พนิดา สวนเสรี วานิช. 2559:
ออนไลน์)
อย่างไรก็ตามสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม กรมหม่อนไหม (2559:
ออนไลน์) ได้ สรุปมูลค่ารวมการนาเข้ า ส่งออกรังไหมและเส้ นไหม ผ้ าไหม และผลิตภัณฑ์จากไหม
ปี พ.ศ. 2558 ไว้ วา่ การนาเข้ ารังไหมและเส้ นไหมมีมลู ค่า 75.17 ล้ านบาท ส่งออก 48.03 ล้ านบาท
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มีดลุ การค้ าขาดดุล 27.14 ล้ านบาท การนาเข้ าผ้ าไหมมีมูลค่า 42.24 ล้ านบาท ส่งออก 147.53
ล้ านบาท มีดลุ การค้ าเกินดุล 105.29 ล้ านบาท การนาเข้ าผลิตภัณฑ์จากไหมมีมลู ค่า 432.17 ล้ าน
บาท ส่งออก 263.76 ล้ านบาท ดุลการค้ าขาดดุล 168.42 ล้ านบาท ถึงแม้ ว่าการส่งออกผ้ าไหมจะ
ลดลงบ้ างในบางปี แต่ในปี พ.ศ. 2558 ยังคงอยู่ในระดับดีและมีดลุ การค้ าเกินดุล แต่จะเห็นได้ ว่ามี
การส่ง ออกผลิ ตภัณ ฑ์ จ ากไหมได้ น้อยกว่าการนาเข้ าเมื่ อมูลค่าการส่ง ออกน้ อยกว่านาเข้ า จึง
จาเป็ นต้ องลดราคาสินค้ าลงเพื่อจูงใจให้ คคู่ ้ าบริ โภค เมื่อลดราคาสินค้ าส่งออกลงรายได้ ของผู้ผลิต
ในประเทศก็จะต่าลงไปด้ วย ทังยั
้ งเป็ นที่สงั เกตได้ ว่าคนไทยนิยมบริ โภคผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากผ้ า
ไหมจากต่างประเทศมากกว่าภายในประเทศอีกด้ วย ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ ห่วงโซ่อปุ ทานของ
อุตสาหกรรมไหมซึ่งประกอบไปด้ วยอุตสาหกรรมต้ นนา้ (เส้ นใยไหม) อุตสาหกรรมกลางน ้า (ผ้ า
ไหมผืน) และอุตสาหกรรมปลายน ้า (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไหม) ไม่สมบูรณ์
อาทิตยา สิริมชั ชาดากุล (2559: สัมภาษณ์) ได้ กล่าวถึงการบริ โภคผลิตภัณฑ์จากผ้ าไหม
ในประเทศไว้ ว่า “มันเป็ นเรื่ องของค่านิยม คนไทยชอบของแบรนด์ของที่ตวั เองมีกลับไม่อยากใช้
โดยมี เ หตุผ ลที่ ห ลากหลาย เช่น ใส่ผ้ า ไหมผ้ า ไทยแล้ ว ดูเ ป็ น คนบ้ า นนอกไม่เ ป็ น แฟชั่น หาก
หน่วยงานไม่บงั คับก็ไม่อยากใส่ หรื อผ้ าไหมแพงทังที
้ ่ความเป็ นจริ งแล้ วหากเปรี ยบเทียบราคาเป็ น
ชิ ้นผลิตภัณฑ์จากผ้ าไหมไทยกลับมีราคาใกล้ เคียงหรื อต่ากว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์จากต่างประเทศ
รวมถึงการดูแลรักษาที่คิดว่ายุง่ ยากแต่ปัจจุบนั เมืองไทยมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทาให้ ผ้าไหมไทยมีการ
ดูแ ลรั ก ษาได้ ง่ า ยขึ น้ ” ดัง นัน้ ค่ า นิ ย มจึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่ ท าให้ ผ้ าไหมในอุ ต สาหกรรมแฟชั่น
ภายในประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปด้ วยกันตามหลักของห่วงโซ่อปุ ทาน
นอกจากนี ้ เอก ทองประเสริฐ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2557: ออนไลน์) ได้ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผ้ าไหมไทยกับแฟชัน่ ไว้ วา่
"เวลาคนพูดถึงผ้ าไหม ปกติแล้ วเขาจับผ้ าไหมไปอยู่บนหิ ้ง เขาจับผ้ า
ไหมไปอยูใ่ นโพสิชนั่ ที่สงู มาก ตลอดเวลาสิบกว่าปี ที่อยูใ่ นวงการ จะเห็นว่าดีไซ
เนอร์ หน้ าใหม่หรื อเด็กนักเรี ยนแฟชัน่ พยายามที่จะผสมผสานผ้ าไหมลงกับชุด
สตรี ท แต่มนั ก็ยงั ไม่ใช่สกั ที อาจจะเนื่องด้ วยว่าตัวผ้ าไหมเอง ด้ วยตัวแมทที
เรี ยลเองไม่ได้ ถูกพัฒนาต่อ จึงถูกแช่ แข็งไว้ อย่างนันท
้ าให้ แก๊ ประหว่างคาว่า
โมเดิร์นแฟชัน่ กับผ้ าไหมมันห่างเท่าเดิม เลยคิดว่าถ้ าเราลองเอาโซ่แล้ วลองเรา
เอาผ้ าไหมมาหุ้ม ให้ มีซีลเู อทเดิมอยู่ ซึง่ เราพยายามสื่อสารว่าทาอย่างไรให้ ผ้า
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ไหมไทยใกล้ เ ข้ ามากับคาว่าโมเดิร์นมากขึน้ เพื่ อให้ ผ้าไหมดีเวลล็อปเข้ าสู่
แฟชัน่ ให้ ได้ เข้ าสูย่ คุ ปัจจุบนั ไม่อย่างนันแม้
้ แต่คนกลุม่ แฟชัน่ จริงๆ ผ้ าไหมก็ยงั
ไม่ใช่ตวั เลือกแรกสาหรับพวกเขาที่จะนามาใช้ในงานออกแบบ"
จึงเห็นได้ ว่านักออกแบบไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีความเห็นว่าผ้ าไหมไทยยังควรต้ อง
ผ่านกระบวนการพัฒนาให้ ทนั สมัย และเหมาะกับแฟชั่นไทยในปั จจุบนั ดังนันนอกจากผ้
้
าไหมไทย
ยัง ไม่ ใ ช่ ตัว เลื อ กอัน ดับ ต้ น ๆ ที่ นัก ออกแบบแฟชั่น ที่ เ ป็ นตัว แปรส าคัญ ในองค์ ป ระกอบของ
อุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยจะเลือกใช้ เนื่องมาจากรู ปแบบที่ยงั ไม่พฒ
ั นาไปในทิศทางที่ตรงกับความ
ต้ องการของนักออกแบบไทยแต่ยงั มีความเป็ นไปได้ ในอนาคต ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อานวยการ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ แสดงทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผ้ าไทย
ไว้ วา่ (กันยารัตน์ วรฉัตร, 2557: ออนไลน์)
“คนไทยพยายามพัฒนาผ้ าไหมโดยการเอาผ้ าไหมที่ทอแล้ วมาตัดเย็บ
ซึ่งทายังไงก็ไม่โดดเด่น เพราะเราเอาของที่ทาไว้ แล้ วครึ่งหนึง่ มาทาต่อ เหมือน
ถูกบังคับโชว์ แต่ถ้าเรารื อ้ ตังแต่
้ ต้น ทาผ้ าไหมที่เป็ นสมัยใหม่ออกสู่ตลาดสากล
ทุกอย่างต้ องมีการคิดตังแต่
้ แรก การเลือกเส้ นใย ปั่นเส้ นด้ าย เลือกสี ทอผ้ า ไป
จนถึงการตกแต่งสาเร็จ”
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับ ปรากฎการณ์ พัฒนาการ และกระบวนการผลิตผ้ า
ไหมมัดหมี่โดยเฉพาะในเรื่ องของ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่งสาเร็ จของอาเภอ
ปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี รวมทังพั
้ ฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่ เพื่อเติมเต็ม
ส่วนที่ขาดหายไปจากห่วงโซ่อุปทานในระบบอุตสาหกรรมไหมไทยในปั จจุบนั และเสริ มช่องว่าง
ทางธุรกิจด้ วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาเดิมที่มีมาช้ านาน พร้ อมทัง้
ปรับค่านิยมของคนไทยในมิ ติของผ้ า ไหมมัดหมี่ ที่เป็ นแฟชั่น และส่งเสริ มให้ ผลิตภัณฑ์ ผ้ าไหม
มัดหมี่สามารถก้ าวไปสู่อุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยได้ อย่างสร้ างสรรค์ จนสามารถพัฒนาไปสู่ตลาด
สากล ซึ่งจะมีผลกับชุนชนผู้ผลิตให้ มีตลาดที่กว้ างขึ ้น มีรายได้ หมุนเวียนภายในชุมชน ทาให้ คนรุ่น
ใหม่ในชุมชนมีความสนใจที่จะต่อยอดและสืบทอดภูมิปัญญาด้ วยความคิดสร้ างสรรค์ และเป็ น
แนวทางในการพัฒนาสาหรับชุมชนทอผ้ าอื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งหมายถึง เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย
และการตกแต่งสาเร็จ
2, เพื่อพัฒนารูปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
ครอบคลุมถึง รูปแบบของผ้ า 18 แบบ และผ้ าไหมมัดหมี่ต้นแบบ 3 ผืน
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้ ผ ลวิจัยที่ เ ป็ นองค์ความรู้ ในด้ านกระบวนการผลิ ตผ้ าไหมมัดหมี่ โดยมี ประเด็น
สาคัญในส่วนขององค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งหมายถึ ง เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการ
ตกแต่งสาเร็จ ในพื ้นที่อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
2. ได้ พฒ
ั นารู ปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
ครอบคลุมถึง รูปแบบของผ้ า 18 แบบ และผ้ าไหมมัดหมี่ต้นแบบ 3 ผืน
3. ได้ แนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอของไทยในพื ้นที่ชมุ ชนอื่น ๆ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของเนือ้ หาการวิจัย
ขอบเขตเนื ้อหาการศึกษาครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ศึกษาเกี่ยวกับผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้
ทราบถึงกระบวนการผลิตของผ้ าซึง่ คือ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่งสาเร็จ
2. ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางเพื่อพัฒนารูปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รูปแบบของผ้ า 18 แบบ และผ้ าไหมมัดหมี่ต้นแบบ 3
ผืน
ขอบเขตของพืน้ ที่วิจัย
ขอบเขตพื ้นที่วิจยั ของการศึกษาครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. ชุมชนที่ผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
2. พื ้นที่อยูอ่ าศัยของกลุม่ ผู้บริโภค ซึง่ หมายถึงกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากร กาหนดประชากร คือ ปราชญ์ชาวบ้ านในชุมชน ผู้ผลิตและผู้จดั จาหน่าย
ผ้ าไหมมัดหมี่โดยมีพื ้นที่เป้าหมายคือ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา กลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมาย
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ซึ่ง คื อ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ฟชั่น ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ ช้ ผ้ า ไหมไทยในการ
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย
กลุ่มตัวอย่ าง
1. ปราชญ์ชาวบ้ านในพื ้นที่ของชุมชน
1.1 นาย สตราวุฒิ ค าสุข ปราชญ์ ช าวบ้ า น บ้ า นดู่ อ าเภอปั ก ธงชัย จัง หวัด
นครราชสีมา
1.2 นาง ราไพ มาทวี ศูนย์ การเรี ยนรู้ การมัดหมี่ บ้ านจะโปะ อาเภอปั กธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
2. ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่จากพื ้นที่เป้าหมาย ดังนี ้
2.1 กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ หมู่ 6 บ้ านดู่ ตาบลเมืองปั ก อาเภอปั กธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
2.2 กลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย หมู่ 2 ตาบลเมืองปั ก อาเภอปั กธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
2.3 กลุ่ ม ไหมทองสุ ร นารี หมู่ 2 ต าบลเมื อ งปั ก อ าเภอปั ก ธงชั ย จั ง หวั ด
นครราชสีมา
3. กลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่นที่ มี
ประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย จานวน 5 ท่าน ได้ แก่
3.1 นาย ชาตรี เท่งฮะ นักออกแบบแบรนด์เสื ้อผ้ าแฟชัน่ ชากะ (Shaka)
3.2 นาย พลัฏฐ์ พลาฎิ นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์เสื ้อผ้ าแฟชัน่ เรี ยลลิสติก
ซิทเู อชัน่ (Realistic Situation)
3.3 นาง ลภาภิ ดา จาดชลบท นักออกแบบแบรนด์เ สื อ้ ผ้ าและกระเป๋ าแฟชั่น
ฟลาย นาว (FLY NOW)
3.4 นาย เอก ทองประเสริฐ นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์เสื ้อผ้ าแฟชัน่ คูเรเต็ด
บาย เอก ทองประเสริฐ (Curated by Ek Thongprasert)
3.5 นาย ทเนศ บุญประสาน นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์เสื ้อผ้ าแฟชัน่ โอเธน
ติก (Othentic)
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. มัดหมี่ หมายถึง กรรมวิธีในการทอผ้ าอย่างหนึง่ โดยเอาเชือกมัดเส้ นด้ ายหรื อเส้ นไหม
เป็ นเปลาะ ๆ ตามลาย แล้ วย้ อมสี เมื่อทอแล้ วจะได้ ลวดลายต่าง ๆ ตามที่มดั ไว้
2. ผ้ าไหมมัดหมี่ หมายถึง ผ้ าไหมมัดหมี่ที่ผลิตโดยชุมชนทอผ้ าไหมในอาเภอปั กธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา
3. กระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ หมายถึง กรรมวิธีการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่จากการ
ผสมผสานองค์ประกอบการของผ้ าไหมมัดหมี่ ซึง่ คือ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่ง
สาเร็จ เข้ าด้ วยกัน
4. แฟชั่น หมายถึง สมัยนิยม แบบหรื อวิธีการที่นิยมกันทัว่ ไปในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง เป็ น
การยอมรับจนเกิดเป็ นค่านิยม มีกระบวนการเกิดภาษาใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงเวลาหนึง่ เท่านัน้
5. อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ ทนุ และแรงงาน เพื่อผลิตสิ่งของหรื อ
จัดให้ มีบริ การเกี่ยวกับสินค้ าแฟชัน่ ประกอบด้ วย 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้ แก่ อุตสาหกรรมต้ นน ้า
อุตสาหกรรมกลางน ้า และอุตสาหกรรมปลายน ้า ของประเทศไทย
6. แนวโน้ มแฟชั่น หมายถึง ทิศทางของผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ที่กาลังจะเป็ นสมัยนิยม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั และพัฒนาผ้ าไหมมัดหมี่ส่อู ตุ สาหกรรมแฟชัน่ ไทย กรณีศกึ ษา พื ้นที่อาเภอปั ก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. ผ้ าไหมไทย
2. ผ้ าไหมมัดหมี่ในบริบทพื ้นที่จงั หวัดนครราชสีมา
3. อุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทย
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
6. กรอบแนวคิดการวิจยั
1. ผ้ าไหมไทย
1.1 ความเป็ นมาของผ้ าไหมไทย
ไหม เส้ นใยไหม และผ้ าไหมมีประวัติที่ยาวนานกว่า 2,000 – 3,000 ปี ก่อนคริ สตกาล
สันนิษฐานว่าชาวจีนเป็ นชาติแรกที่ร้ ูจกั นาเส้ นใยไหมมาทอผ้ า หลังจากนันกระบวนการผลิ
้
ตไหมจึง
ได้ แพร่ไปยังประเทศอินเดีย ประเทศต่างๆ ในเอเชีย และยุโรป (วิบลู ย์ ลี ้สุวรรณ, 2550,น. 287) จน
พัฒนาเป็ นอุตสาหกรรมไหมระหว่างตะวันออก (เอเชีย) และตะวันตก (ยุโรป) อุตสาหกรรมการค้ า
เกี่ยวกับไหมถึงเป็ นอุตสาหกรรมที่สาคัญมากในระหว่างนัน้ เนื่องจากผ้ าไหมจัดเป็ นของฟุ่ มเฟื อย
และมักใช้ กับเฉพาะราชนิกูลเท่านัน้ โดยเป็ นที่เห็นได้ ชดั ตังแต่
้ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พ.ศ. 2199 - 2231) นับเป็ นยุคทองของการค้ าอาภรณ์อย่างกว้ างขวาง เนื่องจากพระองค์ถึงกับทา
การค้ าผ้ าด้ วยพระองค์ เ อง โดยควบคุ ม การค้ าผ้ าที่ ม าจากต่ า งประเทศและที่ ผ ลิ ต ได้ ใ น
ราชอาณาจักรมีคลังสินค้ าตามหัวเมืองต่างๆ และยังเป็ นศูนย์กลางการซื ้อขายวัตถุดิบในการทอผ้ า
ทังไหมและฝ้
้
าย ผ้ าเป็ นเครื่ องกาหนดตาแหน่งและฐานะตามสังคมของผู้ใช้ ด้วย โดยใช้ ชนิดของผ้ า
ลวดลายเป็ นตัวกาหนดซึ่งได้ สืบทอดมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ (กรมหม่อนไหม, 2557, น.13) เมื่อ
ราวศตวรรษที่ 19 ในสมัยที่ประเทศอังกฤษยังมีอาณานิคมมาก พระเจ้ าเจมส์ที่ 1 ได้ พยายามจะ
ก่ อ ตัง้ อุต สาหกรรมไหมขึน้ ในพื น้ ที่ ของประเทศอเมริ กาในปั จ จุบัน แต่ไ ม่ป ระสบความส าเร็ จ
เนื่ อ งจากการเลี ย้ งและผลิ ต ไหมจะให้ ผ ลดี ใ นประเทศที่ มี แ รงงานมาก และราคาถูก ดัง นัน้
อุตสาหกรรมไหมจึงจากัดอยูท่ ี่ประเทศจีน ประเทศญี่ปนุ่ ประเทศอิตาลี และประเทศอินเดียเท่า นัน้
ในอุตสาหกรรมผลิตเส้ นใยและทอผ้ า ไหมได้ รับการขนานนามว่า “ราชินีแห่งเส้ นใย” ด้ วยลักษณะ
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พิเศษที่ต้องมีความระมัดระวังในด้ านการดูแลรักษา คุณสมบัติ และความเกี่ยวข้ องจากการใช้ งาน
ที่จากัดเฉพาะราชนิกลู (นวลแข ปาลิวนิช, 2542,น. 118-119)
การทอผ้ าไหมในประเทศไทยในอดีตมีการทากันในครัวเรื อนเพื่อใช้ เอง หรื อทาขึน้
เพื่ อ ใช้ ในงานพิ ธี เช่ น งานบุ ญ งานแต่ ง งาน จนมี พัฒ นาการที่ ชัด เจนในช่ ว งรั ช สมัย ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ ได้ มีการปลูกหม่อนเลี ย้ งไหมกันทั่วไป
โดยเฉพาะภาคอีสานนันได้
้ ชื่อว่ามีการเลี ้ยงไหมมากที่สดุ แต่เส้ นไหมที่ทาได้ นนหยาบไม่
ั้
สม่าเสมอ
และนาไปใช้ ทอเป็ นผ้ าที่ มี คุณ ภาพดีไ ม่ไ ด้ ต้ องมี การสั่ง ซื อ้ ไหมดิบและผ้ าไหมชนิดต่างๆ จาก
ต่างประเทศเข้ ามาใช้ ดังนันพระองค์
้
จงึ ทรงมีพระราชดาริจะส่งเสริมการทาไหมเพื่อให้ เพียงพอแก่
การอุปโภคภายในประเทศโดยไม่ต้องสัง่ ซื อ้ จากต่างประเทศ ตามที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ (2556: 8-9) ได้ ระบุไว้ ในรายงานโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์ ไหมไทยและโอกาสทางการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์ไหมไทยร่วมสมัยต่อไปนี ้
ตารางแสดงพัฒนาการของไหมไทยในช่วงรัชกาลที่ 5
ตาราง 1 ตารางแสดงพัฒนาการของไหมไทยในช่วงรัชกาลที่ 5
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2444

เหตุการณ์สาคัญ
รัชกาลที่ 5 ได้ ทรงดาริ และโปรดเกล้ าฯ ให้ ทางราชการส่งเสริ มการเลีย้ งไหม
และได้ ว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ ปนซึ
ุ่ ่งคือศาสตราจารย์โทยาม่า (Kametaro
Toyama) มาสารวจแนวทางและส่งเสริ มการเลี ้ยงไหมในจังหวัดต่างๆ มีการ
ตังกรมช่
้
างไหมขึ ้นในกระทรวงเกษตราธิการ (เทียบเท่ากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในปัจจุบนั ) โดยมีเจ้ าพระยาเทเวศน์วงศ์วิวฒ
ั น์เป็ นเสนาบดี

พ.ศ. 2445

กระทรวงเกษตราธิ ก ารได้ ให้ ค ณะผู้เชี่ ยวชาญหม่อนไหม สาวไหมเพื่ อ หา
ความรู้สาหรับใช้ เป็ นแนวทางพิจารณาความเป็ นไปได้ ในการปรับปรุงการปลูก
หม่อนเลีย้ งไหม ในประเทศไทย ส่วนด้ านการสาวไหม รัชกาลที่ 5 ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ข้าหลวงในสมเด็จพระพันปี หลวงฝึ กหัดให้ เครื่ องสาว
ไหมของญี่ปนุ่ ชนิดหมุนด้ วยมือและใช้ เท้ าเหยียบ

10
ตาราง 1 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2446

เหตุการณ์สาคัญ
รัชกาลที่ 5 ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตงกรมช่
ั้
างไหมขึ ้นโดยมี พระเจ้ า
ลูกยาเธอพระองค์เจ้ าเพ็ญพัฒน์ พงษ์ เป็ นอธิ บดี ที่ว่าการตังอยู
้ ่ที่ตาบลทุ่ง
ศาลาแดง

พ.ศ. 2447

ตังสาขากองช่
้
างไหมขึ ้นที่มณฑลนครราชสีมาและเปิ ดโรงเรี ยนช่างไหมขึ ้น ที่
ตาบล ทุง่ ศาลาแดง

พ.ศ. 2448

กรมช่างไหมได้ ตงสาขาขึ
ั้
้นอีกแห่งหนึ่งที่ บุรีรัมย์ เรี ยกว่า กองช่างไหม เมือง
บุรีรัมย์

พ.ศ. 2450 -

กรมช่างไหมได้ ทดลองส่งเจ้ าพนักงานชาวญี่ปนออกไปสอนการท
ุ่
าสวนหม่อน

2452

เลีย้ งไหม และการสาวไหมตามวิธีสมัยใหม่ ซึ่งได้ ทดลองแล้ วพบว่าได้ ผลดี
กว่าเดิมให้ แก่ราษฎรในอาเภอพุธไธสง มณฑลนครราชสีมา เมื่อเป็ นผลสาเร็ จ
จึง ทาการสอนเพิ่ม อี ก 3 อาเภอ คือ อาเภอรั ตนบุรี อาเภอสุวรรณภูมิ และ
อาเภอพยัฆภูมิพิไสย

พ.ศ. 2453

กรมการช่างไหมได้ สอนการทาไหมเพิ่มขึน้ อีก 6 แห่งได้ แก่ เมืองอุบล เมือง
ร้ อยเอ็ด เมืองสุรินทร์ เมืองชัยภูมิ อาเภอศรี สะเกษ และอาเภอจัตรุ ัส

ที่ ม า: รายงานโครงการศึก ษาวิ จัย อัต ลัก ษณ์ ไ หมไทยและโอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ไหมไทยร่วมสมัย (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2556, น. 8-9)

11
การปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมของราษฎรไทยดาเนินเรื่ อยมาจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2456 การ
ส่ง เสริ ม จากภาครั ฐ ได้ ยุติล งหลัง จากที่ รัช กาลที่ 5 ได้ เสด็จ สวรรคตในปี พ.ศ. 2453 เนื่ องจาก
เกษตรกรไทยยังคงทาในลักษณะแบบเดิมเพราะความเคยชิน ไม่ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่
แบบใหม่ที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้นจากความช่วยเหลือของญี่ปนุ่ และได้ ให้ ราษฎรประกอบอาชีพปลูก
หม่อนเลี ้ยงไหมตามอิสระเรื่ อยมา เมื่อปี พ.ศ. 2475 ทางราชการจึงได้ กลับมาส่งเสริ มอีกครัง้ โดย
ได้ มีการจัดตังโรงงานสาวไหมขึ
้
น้ เป็ นแห่ง แรกที่จัง หวั ดนครราชสีมา แต่ไม่นานก็ต้องปิ ดตัว ลง
เนื่องจากประสบปั ญหาทางวัตถุดิบที่ราษฎรไม่ชานาญในการเลี ้ยงไหม และพันธุ์ไหมที่ได้ จะมีเส้ น
ใยสันและเป็
้
นปุยไม่เหมาะกับการใช้ กับเครื่ องจักร รวมทังเป็
้ นช่วงเวลาที่เกิดสงครามมหาเอเชีย
บูรพาอีกด้ วย อย่างไรก็ตามแม้ โรงงานจะปิ ดตัวลงแต่ราษฎรยังคงมีการปลูกหม่อนเลีย้ งไหมใน
ครัวเรื อนอยู่ (นวลแข ปาลิวนิช, 2542, น. 119-120)
อย่างไรก็ตามพัฒนาการของผ้ าไหมไทยยังคงอยู่ไม่ได้ จากไปไหน แต่มีพฒ
ั นาการใน
รูปแบบที่แตกต่างไปกว่าเดิม โดยผู้วิจยั ได้ นามารวบรวมเป็ นตารางที่ 2 ดังนี ้
ตารางแสดงพัฒนาการของไหมไทยในช่วงรัชกาลที่ 6 เป็ นต้ นมา
ตาราง 2 ตารางแสดงพัฒนาการของไหมไทยในช่วงรัชกาลที่ 6 เป็ นต้ นมา
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2453-2468

เหตุการณ์สาคัญ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 มีการ
พัฒนา การทอผ้ าจากกี่ธรรมดาเป็ นกี่กระตุก แล้ วแพร่ หลายสู่ชนบท
ยุคนี ้เป็ นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงสังคมของไทยตามรอยอารย
ธรรมประเทศ ตะวันออก เนื่องจากผู้นาและชนชันปกครองได้
้
ไปศึกษา
มาจากประเทศตะวันตก เริ่ มเปลี่ยนแปลงการแต่งกายในราชสานัก
ตามพระราชประสงค์ให้ สตรี “นุ่ง ซิ่น ฟั น ขาว และเกล้ า ผมมวย” สตรี
ในราชสานักจึงเปลี่ยนจากนุง่ โจงกระเบนมาเป็ นผ้ าซิ่นสามัญก็เปลี่ยน
การแต่ง กายตามสตรี ในราชส านักในเวลาต่อมา (กรมหม่อนไหม.
2557: 15)

12
ตาราง 2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2468-2477

เหตุการณ์สาคัญ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468
-2477) และสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อนันทมหิดล รัชการที่
8 (พ.ศ. 2477-2489) ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงสังคมแบบก้ าวกระโดด
อย่างต่อเนื่อง สตรี สวมใส่ผ้าซิ่น ข้ าราชการเลิกนุ่งผ้ าม่วง ในปี พ.ศ.
2478 เปลี่ ยนมานุ่ง กางเกงแบบตะวันตก ในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม นโยบายรัฐนิยม (พ.ศ. 2482 - 2487) สตรี จะสวมหมวก นุ่ง
กระโปรงใส่รองเท้ า มีการตัดเย็บผ้ าแบบตะวันตก ทาให้ การทาไหมลง
น้ อยลงและอยู่ในวงจากัด แต่ราษฎรตามหัวเมืองต่างๆ โดยเฉพาะใน
ภาคอีสานก็ยงั เลีย้ งไหมและทอผ้ าไหมไว้ ใช้ ในครัวเรื อนและใช้ แทน
เงินตราแลกเปลี่ยนสินค้ า (กรมหม่อนไหม. 2557: 15)

พ.ศ. 2488

หลังสงครามโลกครัง้ ที่สองได้ ยตุ ิลง นาย เจมส์ แฮร์ ริสนั วิสสัน ทอมป์
สัน ชาวสหรัฐอเมริ กาหรื อที่คนไทยรู้ จกั ในนามว่า จิม ทอมป์ สัน ได้ มี
การปรั บปรุ ง ผ้ าไหมไทยโดยใช้ หลักการตลาด การผลิต เพื่ อขยาย
ตลาด และท าการบุก เบิ ก ผ้ า ไหมของไทยไปสู่ต ลาดต่า งประเทศ
โดยเฉพาะสหรั ฐ อเมริ กา และแพร่ เข้ าสู่วงการภาพยนตร์ ข องชาติ
ตะวันตก และละครบรอดเวย์ (พิพิธ ภัณฑ์ บ้านไทย จิ ม ทอมป์ สัน,
ม.ป.ป.: ออนไลน์)

พ.ศ. 2500

กรมกสิ ก รรมได้ โ อนแผนกส่ง เสริ ม การเลี ย้ งไหมมาขึน้ อยู่กั บ กอง
การค้ าค้ นคว้ าและทดลอง มีหน้ าที่ศกึ ษาวิจยั ปรับปรุงพันธุ์หม่อนและ
พันธุ์ไหม ปั จจุบนั คือสถาบันวิจยั หม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร (กรม
หม่อนไหม. 2557: 15)

13
ตาราง 2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2503

เหตุการณ์สาคัญ
ปิ แ อร์ บัล แมง นัก ออกแบบชาวฝรั่ ง เศสได้ ใ ช้ ผ้ า ไหมไทยท าการ
ออกแบบและตัด เย็ บ ฉลองพระองค์ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริกิต์ิ
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พัน ปี หลวง ครั ง้ เสด็ จ เยื อ น
ประเทศสหรัฐอเมริ กาอย่างเป็ นทางการ ถือได้ ว่าเป็ นการเปิ ดโอกาส
ผ้ าไหมของไทยสู่ตลาดต่างประเทศ (พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์
สัน, ม.ป.ป.: ออนไลน์)

พ.ศ. 2511

ได้ มี การสถาปนากรมส่ง เสริ มการเกษตรเป็ นกรมหนึ่งในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ งานด้ านการส่งเสริ มการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมเป็ น
แผนกงานหนึ่งของกรมปั จจุบนั คือ กลุ่มส่งเสริ มการผลิตหม่อนไหม
สานักส่งเสริ มและจัดการสินค้ าเกษตรมีหน้ าที่ดาเนินการส่งเสริ มการ
ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมและการตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต
หม่อนไหมแบบครบวงจรให้ แก่กลุม่ เกษตรกร (กรมหม่อนไหม. 2557:
15)

พ.ศ. 2513

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน ้าท่วมใหญ่ในภาคอีสาน ที่
จังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ.2513 ครัง้ นันสมเด็
้
จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง ได้ ทอดพระเนตรฯ
เห็นราษฎรที่มาเฝ้าฯ ล้ วนนุ่งห่มผ้ าไหมไทยที่ทอใช้ เองอย่างงดงาม
(สานักข่าวเจ้ าพระยา. 2555: ออนไลน์)

14
ตาราง 2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2515

เหตุการณ์สาคัญ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง ทรงโปรดเกล้ าให้ ราชเลขานุการในพระองค์ ออกไปติดต่อรับซื ้อ
ผ้ าไหมถึงบ้ านของชาวบ้ าน เริ่ มจากจังหวัดนครพนม โดยรับซือ้ ทุก
ระดับฝี มือ และให้ ราคาที่ชาวบ้ านพอใจ และทรงรับซื ้อผ้ าทอประเภท
อื่ นๆ ด้ วย รวมทัง้ เก็ บรายละเอี ยดเกี่ ยวกับผู้ทโดยราชเลขานุการฯ
และจัดตังกลุ
้ ่มทอผ้ าไหมขึ ้น ตามหมู่บ้านที่ออกปฏิบตั ิงาน รวมถึงรับ
ชาวบ้ านเข้ าเป็ นสมาชิก ผู้ทอผ้ าไม่เป็ นก็ให้ ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม เพื่อ
เป็ นวัถดุ ิบแก่ผ้ ทู อ โครงการนี ้จึงได้ ขยายออกไปจนทัว่ ภาคอีสาน และ
เป็ นโครงการส่งเสริ มอาชีพที่ทารายได้ ให้ แก่ราษฎรอย่างกว้ างขวาง
จนถึงทุกวันนี ้ (สานักข่าวเจ้ าพระยา. 2555: ออนไลน์)

พ.ศ. 2520-2530

มีการส่งเสริ มของทางราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน มีส่วนสาคัญ
ที่ทาให้ ผ้ ทู อผ้ าไหมรวมตัวกันจัดตังเป็
้ นกลุ่มแม่บ้านปลูกหม่อนเลี ้ยง
ไหมหรื อกลุม่ ทอผ้ า ซึง่ พัฒนาต่อมาเป็ นกลุม่ ธุรกิจชุมชนที่ทาการผลิต
และขาย รั ง เส้ น ไหม รวมทัง้ ผ้ า ไหม การเลี ย้ งไหมจึ ง กลายเป็ น
กิจกรรมเพื่อการขายเป็ นหลัก เน้ นการใช้ ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมที่ต้อง
ขอจากกรมส่งเสริ มการเกษตร เลี ้ยงในโรงเรื อนที่ถกู หลักวิชาการ และ
ใช้ สารเคมีในบางขันตอนซึ
้
่งเป็ นการทาตามองค์ความรู้ ทางราชการ
(สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558: ออนไลน์)

15
ตาราง 2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2530

เหตุการณ์สาคัญ
ธุ ร กิ จ การผลิ ต ไหมที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารแบ่ง ขัน้ ตอนการผลิ ต ด้ ว ยการจ้ าง
ชาวบ้ านเลีย้ งไหมพันธุ์ ลูกผสมต่างประเทศให้ ไ ด้ รังไหม ส่งขายคืน
บริ ษั ท ซึ่ง จะน าไปสาวเป็ น เส้ น ไหมด้ ว ยเครื่ อ งจัก รและใช้ ทอผ้ าใน
ระบบอุตสาหกรรม ทาให้ ผ้ เู ลี ้ยงไหมส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปเลี ้ยงไหมพันธุ์
ลูกผสมต่างประเทศ ด้ วยวิธีการและอุปกรณ์การผลิตที่ซื ้อจากบริ ษัท
ทาให้ ต้องลงทุนสูงขึ ้น ใช้ สารเคมีมากขึ ้นแต่ขายรังไหมให้ บริ ษัทได้ ใน
ราคาสูง รายได้ จงึ สูงกว่าการเลี ้ยงไหมโดยทัว่ ไป แต่เสี่ยงสูงเพราะไหม
พันธุ์ลูกผสมต่างประเทศมีความต้ านทานโรคต่า ตายง่าย สัดส่วนผู้
เลีย้ งไหมที่ประสบผลส าเร็ จในการเลี ย้ งไหมแบบนี จ้ ึงน้ อยกว่า การ
เลี ้ยงไหมแบบอื่น แต่ก็กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
เลี ้ยงไหม (สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558: ออนไลน์)

พ.ศ. 2547

สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทย
ให้ เ ป็ น เครื่ อ งหมายรั บ รองคุณ ภาพส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ไหมไทย
เรี ยกว่าตรานกยูงพระราชทาน มีทงหมด
ั้
4 ประเภท (กรมหม่อนไหม,
2557: 58)

พ.ศ. 2547

คณะรัฐมนตรี ไ ด้ จัดตังสถาบั
้
นหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมหม่อน
ไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป.: ออนไลน์)
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ตาราง 2 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2552

เหตุการณ์สาคัญ
วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ได้ มีการสถาปนาสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
เฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนั ปี หลวง เป็ นกรมหม่อนไหม ภายใต้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มนั โดยให้ มีบทบาทหน้ าที่กากับดูแลงานด้ านหม่อนไหม
ทัง้ ระบบคือศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจัย สายพันธุ์ เทคโนโลยีการ
ผลิต การแปรรู ปผลิตภัณฑ์ การตลาด การอนุรักษ์ ค้ มุ ครองไหมไทย
ตลอดจนทาการตรวจสอบออกใบรับรองมาตรฐานผ้ าไหมไทย (เฉลิม
ศรี และศิริพร, 2553)

พ.ศ. 2555

สืบเนื่องจากพ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ อาคารหอ
รัษฎากรพิพฒ
ั น์ เป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์ผ้าฯ ซึง่ การนี ้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุ ณารับเป็ นประธานที่
ปรึ ก ษา ต่ อ มาในวั น ที่ 9 พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช พ.ศ. 2555
พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงเปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการ (พิพิธภัณฑ์ผ้าใน
สมเด็จพระนางเจ้ สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ, 2556: ออนไลน์)

ปั จ จุบัน มี เ กษตรกรผู้ป ลูก หม่อ นเลี ย้ งไหมมี จ านวนทัง้ สิ น้ 117,196 ราย จ าแนก
ออกเป็ นมีเกษตรกรประกอบอาชีพ ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมหัตถกรรมประมาณ 71,630 ครัวเรื อนและ
ไหมอุตสาหกรรมประมาณ 2,552 ครัวเรื อน โดยมีความหนาแน่นของจานวนเกษตรกรอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือว่าร้ อยละ 90 มีผ้ ปู ระกอบการทอผ้ าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้ าไหมประมาณ
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41,764 รายซึ่งลดน้ อยลงไปพอสมควร (เทคโนโลยีชาวบ้ าน มติชนบท, 2558: ออนไลน์) ดังนันจึ
้ ง
ต้ อ งการหน่ว ยงานราชการอื่ น ที เ กี่ ย วข้ อ งกับ กิ จ กรรมหม่อ นไหมไทย เช่น กระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทังกระทรวงศึ
้
กษาธิการ ส่วนภาคเอกชนมีสมาคมไหมไทย เป็ นศูนย์
รวมของเอกชนเพื่ อประสานงานร่ วมในการพัฒ นาอุตสาหกรรมไหมไทย อย่างไรก็ตามเพื่ อให้
ดาเนินการพัฒนาไหมไทยต่อไปในอนาคต
1.2 กระบวนการผลิตผ้ าไหมไทย
กระบวนการผลิตผ้ าไหมไทยประกอบไปด้ วย การปลูกหม่อน การเลี ้ยงไหม เมื่อเลี ้ยง
ไหมจนได้ รังแล้ วก็จะเข้ าสู่กระบวนการสาวเส้ นไหม การเตรี ยมเส้ นไหม และการทอซึ่ง มีเทคนิคที่
โดดเด่นและแตกต่างกันไปตามพื ้นที่ ดังนี ้
1.2.1 การปลูกหม่อน
ต้ นหม่อน เป็ นพืชยืนต้ นชนิดหนึ่งที่มีรูปร่ างเป็ นไม้ ทรงพุ่ม ใบหม่อนเป็ น แหล่ง
อาหารที่ดีที่สดุ ของหนอนไหม คุณภาพของใบหม่อนและกระบวนการบริ หารจัดการแปลงหม่อนมี
ความสาคัญกับคุณภาพและผลผลิตของเส้ นไหมเป็ นอย่างมาก หม่อน เป็ นพืชทีสามารถปลูกขึ ้นได้
ดีในดินเกือบทุกชนิด แต่จาเป็ นต้ องคานึงถึงปัจจัยต่างๆ หลายด้ าน โดยมีวิธีการเตรี ยมการดังนี ้
ตารางวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้ นหม่อน
ตาราง 3 ตารางวิธีการปลูกและดูแลรักษาต้ นหม่อน
ขันตอนการปลู
้
กต้ นหม่อน

วิธีการตามขันตอน
้

การเตรี ยมพื น้ ที่ ก ารปลู ก

1. พื ้นที่ปลูกหม่อนควรอยู่ใกล้ แหล่งน ้า เพื่อสะดวกในการให้ น ้าแปลง

หม่อน

หม่อนช่วงฤดูแล้ ง และควรอยู่ใกล้ กบั ห้ องเลี ้ยงไหม เพื่อสะดวกในการ
เก็บใบหม่อนมาเลี ้ยงไหม
2. หลี ก เลี่ ย งการปลู ก หม่ อ นในพื น้ ที่ ที่ มี น า้ ท่ ว มขั ง และพื น้ ที่ มี
การเกษตรพืชอื่นที่มีการใช้ สารเคมี ซึ่งอาจจะส่งผลเป็ นพิษต่อหนอน
ไหมได้
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ขันตอนการปลู
้
กต้ นหม่อน

วิธีการตามขันตอน
้
3. ควรมี ก ารตรวจสภาพความเหมาะสมของดิน ในพื น้ ที่ ที่ จ ะปลูก
หม่อนก่อนที่จะทาการปลูก ทังนี
้ ้เพื่อการปรับสภาพดินให้ เหมาะสมต่อ
การเจริ ญเติบโตของหม่อนได้ อย่างถูกต้ อง เช่น ระดับความเป็ นกรด
เป็ นด่าง ควรอยู่ที่ 6.5-7 รวมถึงการไถเตรี ยมดินควรที่จะลึกไม่น้อย
กว่า 50 เซนติเมตร และควรทาการไถอย่างน้ อย 2 ครัง้ แล้ วตามด้ วย
การไถพรวน ก็จะได้ แปลงที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกหม่อน
4. ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อน คือ ช่วงฤดูฝน เพื่อให้
โอกาสการรอดของต้ นหม่อนสูง โดยทัว่ ไปประมาณเดือนพฤษภาคม
เป็ นต้ นไป

การดูแ ลและบ ารุ ง แปลง

1. หลังจากการที่ได้ ปลูกหม่อนลงในแปลงเรี ยบร้ อย ในระยะแรกหาก

หม่อนใหม่

ไม่มีฝนหรื อฝนทิ ้งช่วงก็จะต้ องมีการให้ น ้ากับแปลงหม่อนเพื่อให้ หม่อน
สามารถที่จะเติบโตได้
2. เมื่อทาการปลูกหม่อนแล้ ว ควรทาการสารวจดูว่ามีต้นหม่อนตาย
หรื อไม่ เพื่อทาการปลูกซ่อม ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ ประโยชน์ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. ระยะเวลาที่ดีและเหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวใบหม่อนเลี ้ยงไหม ควร
ให้ ระยะเวลากับต้ นหม่อนในการเจริ ญเติบโตที่สมบูรณ์ก่อนที่จะเก็บ
ใบหม่อนครัง้ แรก โดยทัว่ ไปควรมีอายุไม่น้อยกว่า 8 เดือนหลังจากการ
ปลูก เพื่อให้ ต้นหม่อนมีการเจริ ญเติบโตของรากที่สมบูรณ์ก่อน เพราะ
หากเก็บใบหม่อนโดยที่รากยังไม่แข็งแรงพอก็จะส่งผลทาให้ ต้นหม่อน
ไม่สมบูรณ์
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ตาราง 3 (ต่อ)
ขันตอนการปลู
้
กต้ นหม่อน

วิธีการตามขันตอน
้

การดูแ ลและบ ารุ ง แปลง

1. การให้ น ้ากับต้ นหม่อน ควรที่มีการจัดทาระบบการให้ นา้ แก่แปลง

หม่อนเก่า

หม่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการใช้ ประโยชน์จ ากต้ นหม่อนทัง้ ด้ าน
ปริมาณและคุณภาพ
2. การให้ ปุ๋ ยกั บ ต้ น หม่ อ น ควรที่ จ ะมี ก ารตรวจระดับ ความอุด ม
สมบูรณ์ก่อนทังปุ๋
้ ยอินทรี ย์และปุ๋ ยเคมี โดยเกษตรกรสามารถปรึ กษา
หมอดินที่ประจาอยูใ่ นเขตพื ้นที่
3. ระยะเวลาในการใส่ปยุ๋ โดยทั่วไปควรใส่ในช่วงต้ นฝน โดยอย่าง
น้ อยใส่ปยปี
ุ๋ ละ1-2 ครัง้ โดยเฉพาะหลังการเก็บใบหม่อนทุกครัง้ ควรที่
จะมีการใส่ปยให้
ุ๋ กบั ต้ นหม่อน และข้ อควรระวังในการใส่ปยจะต้
ุ๋
องทา
การคลุกปุ๋ ยให้ ทั่วทังถุ
้ งก่อนการใช้ เพื่อให้ ธ าตุอาหารในถุงปุ๋ ยมี การ
กระจายตัวกันอย่างทัว่ ถึง

การตัดแต่งกิ่งหม่อน

การตัดแต่งกิ่งหม่อน ควรที่จะปฏิบตั ิ คือ
1. การตัดต่า โดยทั่วไปจะตัดปี ละครั ง้ หรื ออาจจะ 2 ปี ต่อครั ง้ ทัง้ นี ้
ขึ ้นอยู่กับสภาพของต้ นหม่อนด้ วย ตัดสูงจากพื ้นดินประมาณ 30-35
เซนติเมตร
2. การตัดกลาง หลังจากที่ตดั ต่า 2-2 1/2 เดือน เก็บใบหม่อนเลี ้ยงไหม
แล้ วให้ ท าการตั ด กลาง โดยตั ด สู ง จากพื น้ ดิ น ประมาณ 60-80
เซนติเมตร
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1.2.2 การเลี ้ยงไหม
ไหมหรื อตัวไหมจัดเป็ นแมลงประเภทผีเสื ้อ ตัวหนอนไหมกินพืชได้ หลายชนิดแต่
ชอบกิ น ใบหม่อ นมากที่ สุด และเนื่ อ งจากหม่อ นจัด เป็ น พื ช ยื น ต้ น ซึ่ง เจริ ญ เติบ โตค่อ นข้ า งช้ า
ชาวบ้ านที่เลี ้ยงไหมจึงนิยมปลูกสวนหม่อนควบคู่ไปด้ วย วงจรชีวิตของไหมประกอบด้ วย ระยะที่
เป็ นไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ และระยะผีเสื ้อ ตัวไหมมีคณ
ุ สมบัติพิเศษคือ ช่วงระยะซึ่งเป็ น
ดักแด้ ตัวหนอนจะสร้ างรังไหมห่อหุ้มตัวเอง ซึง่ รังไหมนี่สามารถสาวออกมาเป็ นเส้ นใยเส้ นเล็กๆ ซึง่
มีความเหนียว เป็ นมันวาวสวยงาม เหมาะต่อการนาไปทอเป็ นผืนผ้ า วงจรชีวิตของไหมหรื อหนอน
ไหมใช้ เวลาประมาณ 45-52 วัน หนอนไหมจะกินใบหม่อนหลังจากฟั กออกจากไข่ประมาณวันที่
10 จากนันจะหยุ
้
ดกินอาหารและลอกคราบ ระยะนี ้เรี ยกว่า “ ไหมนอน ” ต่อจากนันจะกิ
้ นนอนและ
ลอกคราบประมาณ 4 ครัง้ เรี ยกว่า “ ไหมตื่น ” ลาตัวจะมีสีขาวเหลืองใสหดสัน้ และหยุดกินอาหาร
ระยะนี ้เรี ยกว่า “ หนอนสุก ” ช่วงนี ้ผู้เลี ้ยงไหมต้ องรี บแยกหนอนไหมสุกออกจากกองใบหม่อน และ
เตรี ยม “ จ่อ ” คืออุปกรณ์ที่จะให้ ตวั ไหมเกาะเพื่อชักใยห่อหุ้มตัวหนอนจะเริ่มพ่นใยได้ ประมาณ 67 วัน ก็จะสามารถเก็บรังไหมออกจากจ่อได้ เส้ นใยของหนอนเกิดจากการขับของเหลวชนิดหนึ่ง มี
สารโปร่งแสงเป็ นองค์ประกอบ ใยไหมที่เห็นแต่ละเส้ นจะประกอบด้ วยเส้ นใยเล็กๆ สองเส้ นรวมกัน
สามารถฉีกแยกออกจากกันได้ ทังนี
้ ้รังไหมแต่ละรังจะให้ สายไหมที่มีขนาดแตกต่างกัน ชันนอกสุ
้
ด
ของรั ง จะมี ความละเอี ยดพอสมควร ชัน้ กลางจะเป็ นเส้ นหยาบและชัน้ ในสุดจะเป็ นเส้ นไหมที่
ละเอียดที่สดุ ซึง่ หนอนไหมแต่ละตัวจะชักใยยาวไม่เท่ากัน อาจสาวได้ ยาวตังแต่
้ 350-1,200 หนอน
ไหมจะเจาะรังออกมาเป็ นผีเสือ้ เมื่ออยู่ในรังครบ 10 วัน ซึ่งผู้เลี ้ยงจะคัดไหมที่สมบูรณ์ไว้ ทาพันธุ์
ส่วนที่เหลือนาไปสาวไหมก่อนที่ผีเสื ้อจะเจาะรังออกมา ซึง่ เส้ นจะขาดและทาเส้ นไหม
เส้ นไหมนันสามารถแบ่
้
งได้ หลายลักษณะ เช่น แบ่งตามลักษณะการผลิต แบ่ง
ตามลักษณะการทอหรื อการผลิต และแบ่งตามคุณภาพของเส้ นไหม ตามตาราง 4 ดังนี ้
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ตาราง 4 ตารางแสดงการแบ่งประเภทของเส้ นไหมตามลักษณะต่าง ๆ
ลักษณะ

จานวน

รายละเอียดของประเภทต่างๆ

ประเภท
ลักษณะการ

3 ประเภท

ผลิตเส้ นใย

ลักษณะการ

2 ประเภท

1. ไหมพื ้นเมืองหรื อไหมพันธุ์ไทย เป็ นไหมที่ชาวบ้ านเลี ้ยงเพื่อ
ใช้ ทอผ้ าไหมพื ้นบ้ าน รังไหมของไหมพันธุ์ไทยสีออกเหลือง
ตุน่ มีขนาดเล็ก หัว ท้ ายแหลม คล้ ายกระสวยให้ ผลผลิตต่า
เส้ นไหมมีขนาดโต แต่ก็ความแข็งแรงเหนียวแน่น
2. ไหมลูกผสม เป็ นพันธุ์ไหมที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์
ไทยกับไหมพันธุ์ต่างประเทศ รังไหมพันธุ์นีม้ ีสีเหลืองสด
ขนาดใหญ่ ให้ ผลผลิตสูงกว่าไหมพันธุ์ไทย และเส้ นใยมี
ขนาดเล็กกว่าไหมพื ้นเมือง
3. ไหมโรงงาน หรื อไหมพันธุ์ต่างประเทศลูกผสม เป็ นพันธุ์
ไหมจากการผสมระหว่างพันธุ์ญี่ปนและพั
ุ่
นธุ์จีน รังไหมมีสี
ขาว ขนาดใหญ่ ลักษณะกลมรี คล้ ายรู ปไข่เปลือกรังหนา
ให้ ผลผลิตสูง เส้ นใยละเอี ยดเหนี ยวแน่น นิยมเลี ย้ งเพื่อ
ส่งไปจาหน่ายยังโรงงานสาวไหม
1. ไหมเส้ นพุ่ง (Weft) หมายถึง เส้ นด้ ายที่ใช้ สาหรับพุ่งไปมา

ทอ หรื อการ

สลับกับเส้ นยื น เพื่อให้ ขัดกันเป็ นผืนผ้ า ด้ ายเส้ นพุ่งนี ม้ ักพัน

ผลิตผืนผ้ า

หรื อม้ วนอยูใ่ นหลอด บรรจุในกระสวย เพื่อความสะดวกในการ
สอด หรื อพุ่งด้ าย ด้ ายเส้ นพุ่งจะพุ่งไปมา ในแนวขนานกับหน้ า
ผ้ า นัน่ คือ สลับซ้ ายขวาของผู้ทอ โดยอาจพุ่งด้ วยมือ (ในกรณี
ของกี่กระทบ หรื อกี่พื ้นบ้ าน) หรื อพุ่งด้ วยการกระตุกเชือก (ใน
กรณีของกี่กระตุก) หรื อด้ วยการสอดตามปกติ โดยไม่ต้องออก
แรงพุ่ง (ในกรณี ที่ใช้ กี่เอว) ก็ได้ ด้ ายเส้ นพุ่งมีความสาคัญใน
การทอผ้ าเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการทอผ้ ามัดหมี่ ผ้ าจก
และลวดลายอื่นๆ เนื่องจากเส้ นพุ่งจะเป็ นตัวกาหนดลักษณะ
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ลักษณะ

จานวน

รายละเอียดของประเภทต่างๆ

ประเภท
ลวดลาย ความสวยงาม ความแน่น และความประณี ตของ
เนื ้อผ้ า หากการจัดเส้ นพุ่งไม่ถกู ต้ อง ลวดลายของผ้ าอาจจะไม่
ปรากฏเลยก็ได้
ในการทอผ้ าบางลวดลาย อาจใช้ ด้ายเส้ นพุ่งมากกว่า 1 เส้ น
อาจใช้ มากหลายเส้ น ตามจานวนสีที่ต้องการ หรื ออาจควบ
สองหรื อสามเส้ น ฟั่ นเป็ นเส้ นเดียว เพื่อให้ เกิดลวดลายสวยงาม
ช่างทอที่มีฝีมือจะสามารถเลือกสีสนั และลักษณะของเส้ นพุ่ง
ให้ เหมาะสมกับชนิดของผ้ า
2. ไหมเส้ นยืน (Warp) หมายถึงเส้ นด้ ายชุดหนึ่ง ที่เรี ยงอยู่ใน
แนวตัง้ โดยจะมีเส้ นพุ่งคอยขัดสลับให้ กลายเป็ นผืนผ้ า โดย
ช่างทอจะต้ องเตรี ย มเส้ นด้ ายยืนเอาไว้ ก่อนเสมอ โดยอาจมี
ความยาวหลายสิบเมตร การเตรี ยมด้ ายยืนเป็ นเรื่ องที่ย่งุ ยาก
และใช้ เวลามาก เมื่อเตรี ยมแล้ วจะไม่สามารถเปลี่ยนเส้ นด้ าย
ยืนได้ จนกว่าจะทอไปตลอดผืน เส้ นยืนโดยทัว่ ไปจะมีขนาดเล็ก
กว่าเส้ นพุ่ง มักจะใช้ ด้ายที่มีคณ
ุ ภาพสูง มีความทนทาน และ
เรี ยบ ไม่ขรุขระการทอผ้ าโดยทัว่ ไปจะใช้ เส้ นยืนสีเดียว หากเส้ น
ยืนสีเข้ มก็จะทาให้ เนื ้อผ้ ามีสีเข้ ม หากเส้ นยืนมีสีอ่อนก็จะทาให้
ผ้ ามีสีออ่ น แต่การทอผ้ าบางชนิดเส้ นยืนจะมีหลายสีตามความ
ต้ องการของช่างทอ
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ตาราง 4 (ต่อ)
ลักษณะของ
คุณภาพ หรื อ
ขนาดของ
เส้ นไหมพุง่

3 ประเภท

1. ไหมชันหนึ
้ ่ง หรื อไหมน้ อย เป็ นเส้ นใยที่ได้ จากส่วนในสุด
ของรังไหม มีลักษณะละเอียดอ่อน เส้ นเล็ก นิยมใช้ เป็ น
เส้ นยืนในการทอผ้ า
2. ไหมชันสอง
้
เป็ นเส้ นไหมที่ได้ จากการสาวควบกันทังปุ
้ ย
และเส้ นใยทังหม้
้ อในคราวเดียวกัน ลักษณะเส้ นไหมที่
สาวได้ หยาบและเส้ นใหญ่กว่าไหมชันหนึ
้ ง่ ใช้ สาหรับเป็ น
เส้ นไหมพุง่ ได้ เพียงอย่างเดียว
3. ไหมชันสาม
้
หรื อไหมชันนอก
้
หรื อไหมใหญ่ หรื อไหมหัว
เป็ นเส้ นไหมที่ได้ จากการสาวเส้ นใยชันนอก
้
ลักษณะเส้ น
ไหมที่สาวได้ จะเป็ นเส้ นหยาบและเส้ นใหญ่กว่าไหมสอง

1.2.3 การสาวไหม การสาวไหมนัน้ เริ่ มจากการนาไหมสดไปอบให้ แห้ ง จากนัน้ นา
ไหมที่อบแห้ งไปต้ มในนา้ ที่สะอาดที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกลาง รังไหมจะเริ่ มพองตัวออก ใช้ ปลายไม้
เกี่ ยวเส้ นใยออกมารวมกันหลาย ๆ เส้ น การสาวต้ องเริ่ มต้ นจากขุยรอบนอกและเส้ นใยภายใน
รวมกัน เรี ยกว่า ไหมสาว หรื อ ไหมเปลือก เมื่อสาวถึงเส้ นใยภายในแล้ ว เอารังไหมที่มีเส้ นภายใน
แยกไปสาวต่างหากเรี ยกว่า เส้ นไหมน้ อย หรื อ ไหมหนึ่ง ผู้สาวไหมต้ องมีความชานาญและทักษะ
จึงจะได้ เส้ นไหมที่มีคณ
ุ ภาพดี
เมื่อเติมรังไหมลงไปอีก รังไหมใหม่สามารถรวมเส้ นกับรังไหมเก่าได้ โดยไม่ทาให้
เส้ นไหมขาด การตีเกลียวไหมจะช่วยทาให้ ผ้าที่จะทอมีความหนา หลังจากเอาไหมสองไหมสาม
ออก คนสาวจะใช้ ไม้ คีบลักษณะคล้ ายไม้ พาย มีร่องกลางสาหรับคีบ เกลี่ยรังไหมกดให้ เส้ นไหมตี
เกลียวแน่นซึง่ ต้ องระมัดระวังอาศัยความชานาญ และมีเทคนิคในการทาให้ รังที่ต้มเกาะกันเป็ นเส้ น
ตามขนาดที่ต้องการ ทาให้ เส้ นไหมพันหรื อไขว้ กนั หลายๆ รอบ แล้ วพักไว้ ในกระบุง
จากนันจะน
้
ามากรอเข้ า กง แล้ วนาไปหมุนเข้ า อัก เพื่อตรวจหาปุ่ มปม หรื อตัด
แต่งเส้ นไหมที่ไม่เท่ากันออก จึงเอาเข้ าเครื่ องปั่นเพื่อให้ เส้ นไหมแน่นขึ ้น ก่อนที่จะหมุนเข้ ากงอีกครัง้
เพื่อรวมเป็ นไจ ซึง่ หนึง่ ไจจะต้ องหมุนกง 80 รอบ เรี ยกว่า ไหมดิบ เส้ นไหมดิบที่ได้ จะต้ องทาการชุบ
ให้ อ่อนตัว โดยนาไปชุบน ้าสบู่อ่อน ๆ ประมาณ 15-20 นาที แล้ วนาไปสลัดและผึ่งลมให้ แห้ ง โดย
หมัน่ กระตุกให้ เส้ นไหมแยกตัวเพื่อนาไปเข้ าระวิงได้
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แล้ วจึงกรอเส้ นไหมเข้ าหลอด โยการดึงปลายไหมแต่ละหลอดเข้ าไปรวมกัน ม้ วน
เข้ าหลอดควบตามขนาดที่ต้องการ จากนัน้ ก็นาไปตีเ กลียวประมาณ 330 รอบ ต่อความยาว 1
เมตร จากนันก็
้ นาไหมไปนึ่งหรื อลวก เพื่อป้องกันมิให้ เกลียวเส้ นไหมหมุนกลับ หลังจากนันก็
้ จะชุบ
น ้าเย็นแล้ วกรอเข้ าระวิง เรี ยกว่า ทาเข็ด ซึง่ จะทาให้ เกลียวอยูต่ วั
1.2.4 การฟอกย้ อม เส้ นไหมนัน้ ประกอบด้ วยโปรตี น 2 ส่วนคือส่วนที่ เป็ นเส้ น ใย
เรี ยกว่า ไฟโบรอิน มีอยู่ประมาณ 62.5 – 67.0% และกาวไหมเรี ยกว่า เซริ ซิน มีประมาณ 23 –
27.5% นอกนันเป็
้ น ไขมัน น ้ามัน แร่ธาตุตา่ งๆ และน ้า เป็ นต้ น (กรมหม่อนไหม, 2556: ออนไลน์)
ในการฟอกย้ อมสีไหม สิ่งแรกจะต้ องฟอกกาวของเส้ นไหมเพื่อขจัดกาวและสิ่งสกปรกต่างๆ ออก
ก่อนแต่ต้องคานึงถึงพันธุ์ไหม เนื่องจากเส้ นไหมต่างกันจะมีเปอร์ เซ็นต์ของกาวที่ไม่เท่ากัน ดังนัน้
ระยะเวลาในการต้ มฟอกกาวจะแตกต่างกันไปด้ วย นอกจากนี ้ขนาดเข็ดหรื อไจของเส้ นไหมที่นามา
ฟอกย้ อมควรจะมีขนาดพอเหมาะคื อโดยประมาณ 100 กรัม/เข็ด หากขนาดใหญ่จนเกินไปจะทา
ให้ การฟอกกาวออกจากเส้ นไหมไม่สม่ าเสมอ โดยเฉพาะเส้ นไหมที่ อยู่ด้ า นในของเข็ ด ก็ จ ะมี
เปอร์ เซ็นต์กาวติดอยู่มากกว่าด้ านนอก การกระตุกเส้ นไหมเพื่อให้ เรี ยงเส้ นก็ทาได้ ยาก เส้ นไหมจะ
พันกันเมื่อย้ อมสีจะทาให้ เส้ นไหมทังเส้
้ นเข็ดติดสีไม่สม่าเสมอกัน ส่งผลให้ ผ้าไหมไม่ได้ มาตรฐาน
การย้ อมสีไหมนันจะต้
้
องนาไหมดิบมาฟอกเพื่อไม่ให้ มีไขมันเกาะ โดยจะใช้ ด่างจากขี ้เถ้ าไปฟอก
ไหม เรี ยกว่า การดองไหม จะทาให้ เส้ นไหมขาวนวลขึ ้น แล้ วจึงนาไปย้ อม ในสมัยก่อนนิยมใช้ สีจาก
ธรรมชาติ เช่นในตาราง 5 ด้ านล่างนี ้
ตาราง 5 ตารางตัวอย่างสีย้อมเส้ นไหมที่ได้ จากธรรมชาติ
สีที่ต้องการ

ผลผลิตจากธรรมชาติที่ให้ สีที่ต้องการ

สีแดง

ครั่ง ผลและใบคาแสด รากยอป่ า มะไฟป่ า รากของต้ นเข็ม

สีเหลือง

แก่นของต้ นเข

สีจาปาหรื อสีส้ม

ดอกคาแสดหรื อดอกกรรณิการ์

สีน ้าเงิน

ต้ นคราม
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ตาราง 5 (ต่อ)
สีที่ต้องการ

ผลผลิตจากธรรมชาติที่ให้ สีที่ต้องการ

สีเขียว

เปลือกไม้ มะหูด

สีเขียวมะกอก

แก่นไม้ ขนุน เปลือกนนทรี เปลือกต้ นตะแบก

สีไพล

ใบสัปปะรดอ่อนกับน ้ามะนาว

สีน ้าตาล

ต้ นหมาก

สีมว่ ง

ต้ นหว้ า

สีดา

มะเกลือ รากต้ นชะพลู สมอ

การย้ อมด้ วยสีธรรมชาติมีข้อดี คือ สีไม่ฉดู ฉาด สีอ่อนเย็นตากว่าสีสงั เคราะห์ จึง
ทาให้ สีของผ้ างดงามสัมพันธ์กบั รูปแบบของผ้ าพื ้นเมือง สีธรรมชาติจะติดสีได้ ดีในเส้ นไหมและฝ้าย
วิธีย้อมคือ การนาคันเอาน
้
า้ จากพืชที่ให้ สีนนๆ
ั ้ ต้ มให้ เดือด จากนันน
้ าไหมชุบนา้ ให้ เปี ยกบิดพอ
หมาด กระตุกให้ เส้ นไหมเรี ยงเส้ นจึงแช่ในน ้าย้ อมสี นาไปผึง่ ให้ แห้ ง จะได้ ไหมสีตามต้ องการ
ปั จ จุบันการย้ อมด้ วยสี ธ รรมชาติเริ่ มหายไป เนื่ องจากมี สี วิทยาศาสตร์ เข้ ามา
แทนที่ ซึ่งหาซื ้อได้ ง่ายตามร้ านขายเส้ นไหมหรื อผ้ าไหม เมื่อละลายน ้าจะแตกตัว ย้ อมง่าย สีสดใส
ราคาค่อนข้ างถูก ทนต่อการซัก
1.2.5 การทอ ภูมิปัญญาการทอผ้ าไหมของไทยมี การสื บทอดต่อเนื่องกันมาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน และมีความหลากหลายทางวิถี วัฒนธรรม ความเชื่อตามท้ องถิ่น ซึง่ กรรมวิธีทา
ให้ เกิดลวดลายในผ้ าไหมไทยแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ ลวดลายจากกรรมวิธีการทอ เช่น จก ยก
ขิด ขัด ลวดลายจากกรรมวิธีการเตรี ยมลวดลายเส้ นด้ ายก่อนทอ เช่น การมัดหมี่ และลวดลายจาก
กรรมวิธีการทาลวดลายหลังจากเป็ นผืนผ้ า เช่น การย้ อม การมัดย้ อม อย่างไรก็ตาม กรมหม่อน
ไหมได้ จาแนกผ้ าไหมไทยตามกรรมวิธีการทอผ้ าไหมไทยออกเป็ น 6 ชนิด ได้ แก่ การทอขัด การ
มัดหมี่ การจก การขิด การยก และการควบเส้ น (กรมหม่อนไหม, ม.ป.ป, น. 3) ดังนี ้
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1.2.5.1 การทอขัด เป็ นวิธีการทอผ้ าพื ้นฐานของผ้ าทุกชนิด คือมีเส้ นพุ่ง และเส้ น
ยืนซึง่ อาจเป็ นสีเดียวกันหรื อต่างสีกนั ทาให้ เกิดลวดลายในเนื ้อผ้ าต่างกัน เช่น การทอเส้ นยืนสลับสี
ก็จะเกิดผ้ าลายริ ว้ ทางยาว หรื อถ้ าทอเส้ นพุ่งสลับสีก็จะได้ ผ้าลายขวาง การทอเส้ นยืนและเส้ นพุ่ง
สลับสีก็จะได้ ลายตาราง เป็ นต้ น
ผ้ าไหมที่ใช้ เทคนิคการทอขัด เรี ยงตามความหนาของเนื ้อผ้ า เช่น ผ้ าไหมหนึ่ง
เส้ น หมายถึง ผ้ าไหมที่ทอขัดด้ วยเส้ นยืนและเส้ นพุ่งเพียงเส้ นเดียว ไม่ได้ มีการควบเส้ นใยเพิ่มเข้ า
ไปผ้ าไหมสองเส้ น หมายถึง ผ้ าไหมที่ทอขัดด้ วยเส้ นยืนเส้ นเดียว ส่วนเส้ นพุ่งจะมีการควบเส้ นไหม
เพิ่มเป็ นสองเส้ น เนื ้อผ้ าจะมีความหนามากกว่าผ้ าไหมหนึ่งเส้ นผ้ าไหมสี่เส้ น หมายถึง ผ้ าไหมที่ทอ
ขัดด้ วยเส้ นยืนเส้ นเดียว ส่วนเส้ นพุ่งจะมีการควบเส้ นไหมเพิ่มเป็ นสี่เส้ น จะได้ ผ้าเนื ้อหนา การทอ
ผ้ าไหมที่มีความหนามากกว่าสี่เส้ นขึ ้นไป อาจทาได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ เส้ นยืนเพียงเส้ นเดียว หรื อ
อาจใช้ เ ส้ นพุ่ง มากกว่า สี่ เ ส้ นก็ ไ ด้ ขึน้ กับวัตถุประสงค์และประโยชน์ ใช้ ส อยผ้ าทอลายขัด ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ในกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ซิ่นก่านซิ่นทิว ซิ่นลายแตงโม ผ้ าขาวม้ า ผ้ าสะมอ ผ้ าตา
สมุก (ผ้ าลายเกล็ดเต่า) ผ้ าลายเมล็ดงา
1.2.5.2 จก การจกหมายถึ ง การควัก ขุด คุ้ย ลัก ษณะการทอผ้ า จกจึ ง เป็ น
ลักษณะของการทอที่ผ้ ทู อต้ องใช้ วิธีล้วงดึงเส้ นด้ ายพุ่งพิเศษขึ ้นลงเพื่อสร้ างลวดลายจกเป็ นเทคนิค
การทาลวดลายบนผืนผ้ าคล้ ายการปั กด้ วยวิธีการเพิ่มด้ ายพุ่งพิเศษเข้ าไปเป็ นช่วงๆ ไม่ติดต่อกัน
ตลอดหน้ ากว้ างของผ้ า โดยใช้ ไม้ ขนเม่น หรื อนิ ้วมือจกเส้ นด้ ายเส้ นยืนยกขึ ้น แล้ วสอดใส่ ด้ายพุ่ง
พิเศษเข้ าไปเป็ นช่วงๆ สลับสีตามต้ องการคล้ ายกับการปั กไปในขณะทอ ซึ่งสามารถออกแบบ
ลวดลายและสีสนั ของผ้ าได้ ซบั ซ้ อนและหลากสีสนั การทาลวดลายในผ้ าจกจะแตกต่างกันออกไป
ตามประโยชน์ใช้ สอยโดยการทอจกในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมทอเป็ นตีนซิ่น เพื่อนาไปประกอบ
กับตัวซิ่นจึงเรี ยกผ้ าที่ทอด้ วยเทคนิคจกว่า ผ้ าซิ่นตีนจก หรื อผ้ าเชิงจก ซึ่งจะมีลวดลายที่แตกต่าง
จากลวดลายผ้ าจกที่ทอเพื่อใช้ ประโยชน์อื่นๆ เช่น หากทอเพื่อกิจกรรมทางศาสนา เช่น ผ้ าคลุม
ศีรษะนาค ผ้ าห่อคัมภีร์ธงในงานบุญต่างๆ จะเป็ นลวดลายเกี่ยวกับศาสนาหรื อสัตว์ในหิมพานต์ผ้า
จกในแต่ละท้ องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปทังลวดลาย
้
สีสนั และการใช้ สอย นอกจากจะทอ
จกเพื่อตกแต่งผ้ าซิ่นแล้ ว ยังนิยมทอเป็ นหมอน ผ้ าห่ม และสไบ
1.2.5.3 ขิด การขิดเป็ นภาษาพื ้นบ้ านของภาคอีสาน หมายถึง สะกิดหรื องัดช้ อน
ขึ ้น ดังนันการทอผ้
้
าขิดจึงหมายถึงกรรมวิธีการทอที่ผ้ ทู อใช้ ไม้ เรี ยกว่า ไม้ เก็บขิด สะกิดหรื อช้ อน
เส้ นยืนยกขึ ้นเป็ นช่วงระยะตามลวดลายตลอดหน้ าผ้ า แล้ วพุง่ กระสวยสอดเส้ นพุง่ พิเศษและเส้ นพุ่ง
เข้ าไปตลอดแนว ทาให้ เกิดเป็ นลวดลายยกตัวนูนบนผืนผ้ า ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นลวดลายซ ้าๆ ตลอด
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แนวผ้ า โดยสีของลวดลายที่เกิดขึ ้นเป็ นสีของด้ ายพุง่ พิเศษลักษณะของผ้ าทอลายขิด สามารถดูได้
จากลายซ ้าของเส้ นพุง่ ที่เป็ นแนวสีเดียวกันตลอด อาจจะเหมือนกันทังผื
้ นหรื อไม่ก็ได้ แต่ต้องมีลาย
ซ ้าที่มีจดุ จบแต่ละช่วงของลายอย่างชัดเจนผ้ าขิดมีการทอในหลายพื ้นที่ ลวดลาย สีสนั และการใช้
งานแตกต่างกันไปตามกลุ่มวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น กลุ่มชาวภูไทไทลาว และ
ไทกูยหรื อส่วยเขมร ในภาคเหนือ เช่น กลุ่มไทยวนและไทลื ้อในภาคกลาง เช่น กลุ่มไทครั่งหรื อลาว
ครั่ง และในภาคใต้ ที่บ้านนาหมื่นศรี จงั หวัดตรัง ในชาวอีสานโดยทัว่ ไป นิยมทอผ้ าขิดด้ วยฝ้ายเพื่อ
ใช้ ทาหมอน
ลวดลายของผ้ าขิดส่วนใหญ่จะเป็ นลายจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และความ
เชื่อ เช่น ลายหอปราสาทหรื อธรรมาสน์ ลายพญานาค ลายช้ าง ลายม้ า ลายดอกแก้ ว เป็ นต้ น ลวด
ลายขิดจะอยู่บริ เวณส่วนกลางของตัวหมอน ส่วนหน้ าหมอนนัน้ นิยมเย็บปิ ดด้ วยผ้ าฝ้ายสีแดงใน
จัง หวัดสุรินทร์ ศรี ส ะเกษ บุรีรัม ย์ มี การทอทัง้ หมอนขิ ด ขิดหัวซิ่ นขิ ด ตีน ซิ่ น สไบลายขิด และ
ผ้ าขาวม้ าไหมเชิงขิด โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ เส้ นไหมทอมากกว่าฝ้าย
1.2.5.4 ยก การทอผ้ ายกคือ การเพิ่มลวดลายในเนื ้อผ้ าให้ พิเศษขึ ้น โดยใช้ เทคนิค
วิธีเก็บตะกอลอย เช่นเดียวกับขิด โดยยกตะกอเพื่อแยกเส้ นด้ ายยืนครัง้ ละกี่เส้ นก็ได้ ตามลวดลายที่
วางไว้ แล้ ว ให้ เส้ นด้ ายพุ่งผ่านไปเฉพาะเส้ นเมื่อทอพุ่งกระสวยไปมาควบคู่ไปกับการยกตะกอจะ
เกิดเป็ นลวดลายนูนขึ ้นจากผืนผ้ า เนื่องจากการยกเป็ นการเพิ่มลวดลายเข้ าไปพิเศษจึงสามารถ
เลาะดึงเส้ นไหมที่เป็ นลวดลายออกได้ โดยไม่เสียเนื ้อผ้ า ถ้ าทอยกด้ วยไหมจะเรี ยก ยกไหม ถ้ าทอยก
ด้ วยเส้ นทองจะเรี ยก ยกทอง ถ้ าทอยกด้ วยเส้ นเงินจะเรี ยก ยกเงิน ในประเทศไทยมีแหล่งที่ทอผ้ า
ยกหลายภูมิภาค ได้ แก่ ภาคเหนือ ที่จงั หวัดลาพูน เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่จังหวัด
ร้ อยเอ็ด สุรินทร์ ภาคใต้ ที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช สงขลา เป็ นต้ น
1.2.5.5 การควบเส้ น การทอแบบควบเส้ นเป็ นวิธีสร้ างลวดลายและสีเหลื่อมกัน
ของเส้ นใยในผืนผ้ า โดยใช้ เส้ นไหมหรื อเส้ นใยฝ้ายสองสีที่มีน ้าหนักสีอ่อนแก่แตกต่างกันมาปั่ นตี
เกลียวรวมเป็ นเส้ นเดียวกัน โดยสี ที่เป็ นเอกลักษณ์ในการควบ คือ สีเหลือง นามาควบกับสีต่างๆ
และน ามาใช้ เป็ นเส้ นพุ่ ง หรื อ เส้ นยื น ในการทอโดยผ้ าที่ ท อจะเป็ นผ้ าพื น้ สี เ หลื อ บเรี ยกว่ า
ผ้ าหางกระรอก หรื อในภาษาอีสานเรี ยก ผ้ ามับไม หรื อ ผ้ ากะเนียวในภาษาเขมร มีการทอมาก ใน
จังหวัดที่มีกลุ่มชนเชือ้ สายเขมร เช่น สุรินทร์ บุรีรัมย์ การทอผ้ าควบเส้ น ใช้ วิธีการทอทาให้ เ กิ ด
ลวดลายได้ 3 แบบ ได้ แก่
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1. ลวดลายหางกระรอกที่พุ่งไปด้ านขวา เป็ นการทอด้ วยเส้ นใยที่ ตีเกลี ยว
ด้ านขวา
2. ลวดลายหางกระรอกที่พุ่งไปด้ านซ้ าย เป็ นการทอด้ วยเส้ นใยที่ตีเ กลี ยว
ด้ านซ้ าย
3. ลวดลายหางกระรอกที่มีสายพุ่งเป็ นหยักแหลม เป็ นการใช้ กระสวย 2 อัน
พุง่ ทอย้ อนสลับซ้ าย-ขวา
เทคนิคการควบเส้ นในแต่ละท้ องถิ่นมีการเรี ยกชื่อแตกต่างกันไปตามภาคของ
กลุม่ วัฒนธรรม ได้ แก่ กลุม่ ภูไท และไทลาว เรี ยกเทคนิคนี ้ว่า เข็น กลุม่ ไทกูยเชื ้อสายเขมร และชาว
ส่วย เรี ยกเป็ นภาษาเขมรว่า กะเนียว กลุ่มไทยวนเรี ยก ปั่ นไกกลุ่มไทพวนเรี ยกมะลังไมหรื อมับไม
กลุ่มไทภาคกลาง ภาคใต้ และอีสานทัว่ ไปเรี ยกว่า หางกระรอก โดยผ้ าที่นิยมทอจากเทคนิคการ
ควบเส้ น ได้ แก่ ผ้ าโสร่งตาตาราง ผ้ าขาวม้ า ผ้ าโจงกระเบน ผ้ าซิ่นอันลูนเซียม ซิ่นซิ่ว ซิ่นไก
1.2.5.6 มัดหมี่ เป็ นศิลปะการสร้ างลวดลายที่เกิดจากการมัดเส้ นด้ ายหรื อเส้ น
ไหมผูกให้ เป็ นลวดลายเป็ นเปลาะๆ แล้ วนาไปย้ อมสี ลวดลายที่เกิดขึ ้นนันเกิ
้ ดจากการซึมของสีไป
ตามส่วนของเส้ นไหมหรื อเส้ นด้ ายที่ไม่ถูกมัดขณะย้ อม เมื่อย้ อมสีแล้ วแกะเชือกออกจะเกิ ดเป็ น
ลวดลายตามช่องของการมัดเส้ นเชือกดังนันหากต้
้
องการมัดหมี่หลายสีก็ต้องทาการมัดย้ อมสีหรื อ
เรี ยก โอบหมี่ โดยมัดเส้ นเชื อกบริ เวณส่วนที่ ย้อมแล้ วเพื่ อรั กษาสี ที่ย้อมครัง้ แรกในบริ เวณที่ ไ ม่
ต้ องการย้ อมทับสีใหม่ แล้ วนามาย้ อมสีทบั หลายครัง้ เพื่อให้ ได้ ลวดลายสีสนั ตามต้ องการ
ลักษณะเฉพาะของผ้ ามัดหมี่อยูท่ ี่รอยซึมของสีที่วิ่งตามบริเวณที่ถกู มัด ที่แม้ จะใช้
ความแม่นยาในการทอมากเพี ยงไรก็ จ ะเกิ ดลักษณะความเหลื่ อมล า้ ของสี บนเส้ นไหมให้ เ ห็ น
แตกต่างกันไป ดังนันการมั
้
ดหมี่จงึ นับเป็ นศิลปะบนผืนผ้ าซึง่ ยากที่จะลอกเลียนให้ เหมือนเดิมได้ ใน
แต่ละผืนผ้ า ลวดลายมัดหมี่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็ นลวดลายที่มาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ เช่น ลายดอกแก้ ว ลายต้ นสน ลายนาค ลายใบไผ่ ลายโคม
ห้ า ลายขันหมากเบ็ง (ลายบายศรี ) เป็ นต้ น การทอผ้ าโดยใช้ เทคนิคการทอแบบมัดหมี่เพื่อให้ เกิด
ลวดลายบนผืนผ้ านันมี
้ อยูเ่ กือบทุกจังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เทคนิคการทอผ้ าแบบมัดหมี่แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1.2.5.2.1 มัดหมี่เส้ นพุ่ง เป็ นมัดหมี่ที่มัดย้ อมลวดลายเฉพาะเส้ นพุ่งเท่านัน้
เป็ นรู ปแบบที่นิยมทอกันมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาค
กลางบางจังหวัดในกลุ่มเชื อ้ สายลาวครั่ง ลักษณะโครงลวดลายของผ้ ามัดหมี่จาแนกออกเป็ น
ลักษณะใหญ่ ดังนี ้
ก. หมี่ ร วดหรื อ หมี่ โ ลด หรื อ บางท้ อ งถิ่ น ในภาคอี ส านเรี ย ก หมี่ ห ว่า น
หมายถึงการมัดและทอลวดลายมัดหมี่ต่อเนื่องตลอดผืนผ้ า ลักษณะลวดลายหากเป็ นลายที่ มี
ขนาดค่อนข้ างใหญ่ ก็จะวางในลักษณะเป็ นลายเดี่ยวห่างกันอย่างเป็ นระเบียบ หากเป็ นลายขนาด
เล็กลงมาก็จะนิยมวางเป็ นกลุม่ หรื อลวดลายเล็กๆ ลายเดียววางซ ้าๆ กันเป็ นลายต่อเนื่องเต็มผืนผ้ า
ข. หมี่ร่าย ลักษณะลวดลายเป็ นแนวเฉียงทแยงไปทางเดียวกันบนผืนผ้ า
มีกรรมวิธีการทอโดยการเตรี ยมลวดลายและกรอเส้ นพุ่งที่ซบั ซ้ อนกว่า ทาให้ ผ้าชนิดนี ้มีต้นทุนและ
ค่าแรงการผลิตที่สูงกว่าหมี่รวด ในการกรอด้ ายมัดหมี่เข้ าหลอดเพื่อใช้ ทอจะต้ องกรอจากหมี่ลา
แรกถึงหมี่ลาสุดท้ ายเป็ นหลอดที่หนึ่ง ส่วนหลอดที่สองจะกรอจากหมี่ลาสุดท้ ายมาถึงหมี่ลาแรก
กรอสลับกันไปจนครบรอบ เมื่อนามาทอก็จ ะต้ องทอหลอดคี่ หรื อหลอดคูอ่ ย่างเดียวจนหมด แล้ ว
จึงทอหลอดที่เหลือตามลาดับ จึงจะได้ ลวดลายมัดหมี่เป็ นลายทแยงไปทางเดียวกัน
ค. หมี่คนั่ หรื อหมี่ข้อ เป็ นการทอมัดหมี่สลับกับริว้ พื ้น ลักษณะลวดลายจะ
เป็ นแถบหรื อมีเส้ นแบ่งลวดลาย คัน่ ด้ วยริ ว้ ซึ่งอาจเป็ นสีพื ้นหรื ออาจแทรกเส้ นใยที่ควบแบบหาง
กระรอกเข้ าไปด้ วย โดยระหว่างเส้ นคัน่ จะมีลวดลายมัดหมี่เล็กๆ เช่น ลายนาค ลายดอกแก้ ว ดังนัน้
กระสวยเส้ นพุ่งที่ใช้ ทอหมี่คนั่ จึงมีจานวนมากกว่าการทอผ้ ามัดหมี่แบบหมี่รวดและหมี่ร่าย โดยจะ
ใช้ กระสวยเส้ นพุง่ ประมาณ 3-4 กระสวย ประกอบด้ วยมัดหมี่ 1 กระสวย เส้ นใยสีพื ้น 1-2 กระสวย
และเส้ นควบแบบหางกระรอก 1 กระสวย เป็ นต้ น ขันตอนในการทอหมี
้
่คนั่ จึงต้ องใช้ ทกั ษะความ
ชานาญในการสลับกระสวยให้ ถกู ต้ อง
ง. หมี่ตา เป็ นผ้ ามัดหมี่ของกลุ่มลาวครั่ง ที่มีโครงสร้ างลวดลายแบบหมี่
คัน่ แต่การทอคัน่ จะใช้ เทคนิคขิดทอสลับกับมัดหมี่ โดยถ้ าสลับด้ วยลายขิดขนาดใหญ่จะเรี ยก หมี่
ตาใหญ่ หากทอสลับด้ วยขิดขนาดเล็กหรื อเป็ นริ ว้ คัน่ ธรรมดาจะเรี ยก หมี่ตาน้ อย หรื อ หมี่น้อย
ทัง้ นี ผ้ ้ า มัด หมี่ ส่ว นใหญ่ จ ะมี ล ายที่ เ ชิ ง ต่า งจากลายบนตัว ซิ่ น ผู้ท อมัก ท า
ลวดลายส่วนของเชิงซิ่นให้ ต่างไป เพื่อให้ เป็ นส่วนของตีนซิ่น และทาให้ ผ้าผืนนัน้ งดงามขึน้ ด้ วย
ส่วนใหญ่จะเป็ นลายลักษณะคล้ ายเกลียวคลื่นฟั นเลื่อย หรื อฟั นปลาในรู ปแบบต่างๆ โดยมักจะ
เป็ นลายดัดแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับลายหลักบนตัวซิ่น
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1.2.5.2.2 มัดหมี่เส้ นยืน เป็ นมัดหมี่ที่มดั ย้ อมลวดลายเฉพาะเส้ นยืนเท่านัน้
มัดหมี่เส้ นยืนการทอมัดหมี่เ ส้ นยืน นิยมทอในกลุ่มชาวไทยภูเขา เช่น ชาวลัวะและชาวกะเหรี่ ยง
นิยมทอด้ วยฟื มหน้ าแคบด้ วยกี่ทอผ้ าแบบกี่เอว แล้ วเย็บต่อผ้ าเพื่อเพิ่มหน้ ากว้ างให้ พอกับการใช้
งาน นอกจากนี ้ยังพบในการมัดหมี่ของชาวไทยวน บริ เวณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ลักษณะของ
มัดหมี่เป็ นมัดหมี่เล็กๆ ในเส้ นยืนปรากฏขวางอยูใ่ นตัวซิ่น
1.2.5.2.3 มัดหมี่ซ้อนหรื อมัดหมี่สองทาง เป็ นผ้ ามัดหมี่ที่มดั ย้ อมลวดลาย ทัง้
เส้ นพุง่ และเส้ นยืน การทอผ้ ามัดหมี่ประเภทมัดหมี่ซ้อนหรื อมัดหมี่สองทาง คือการมัดย้ อมลวดลาย
ทังเส้
้ นพุง่ และเส้ นยืน ในประเทศไทยมีการทอผ้ ามัดหมี่ประเภทนี ้ในกลุม่ วัฒนธรรมไทกูย หรื อ ส่วย
เขมร ในจังหวัดสุรินทร์ ศรี สะเกษ บุรีรัมย์ผ้ามัดหมี่ซ้อนหรื อมัดหมี่สองทาง ที่นิยมทอและเป็ นที่ร้ ูจกั
เช่น ผ้ าอัมปรม ซึ่งมีการทอกันมากในจังหวัดสุรินทร์ เป็ นผ้ าลายตารางที่ใช้ สีโทนแดงเป็ นสีหลัก
แทรกสลับกับลายมัดหมี่กากบาทสีขาวขนาดเล็กละเอียด ซึ่งต้ องใช้ ความชานาญและฝี มือในการ
ทออย่างมากนอกจากนีย้ ังมีล ายผ้ าแนวประยุกต์ที่มีความร่ วมสมัย โดยประยุกต์จากลวดลาย
ดังเดิ
้ ม เป็ นผ้ ามัดหมี่ซ้อน ที่มีลายเส้ นและสีสนั แปลกใหม่ร่วมสมัย
ในประเทศไทยมีการทอผ้ ามัดหมี่ทงั ้ 3 ประเภทแต่ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นการ
ทอมัดหมี่เส้ นพุง่
1.3 มาตราฐานของผ้ าไหมไทย
การผลิตผ้ าไหมไทยเป็ นการแสดงออกถึงศิลปพื ้นบ้ าน และเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น ซึง่
ทาให้ ผ้าไหมที่ทอในแต่ละภูมิภาค จะมีเอกลักษณะเฉพาะของตนเอง ทาให้ ผ้าไหมไทยมี ความ
หลากหลายในตัวเอง ทังทางด้
้
า นกรรมวิธีการทอลวดลายและรู ปแบบของผ้ าซึ่งเอกลักษณ์ตา่ งๆ
เหล่านี ้ สามารถใช้ เป็ นตัวกาหนดถึงแหล่งของการผลิตได้ ประเภทของผ้ าไหมที่ทอพื ้นบ้ าน ถ้ าหาก
แบ่งตามกรรมวิธีการทอสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
เป็ นผ้ าไหมที่ ท อลายขัด โดยใช้ เ ส้ นยื น และเส้ นพุ่ม ธรรมดาตลอดกัน ทัง้ ผื น ผ้ าที่
ออกมาจะเป็ นผ้ าสีพื ้นเรี ยบ ไม่มีลายโดยใช้ เส้ นยืนและเส้ นพุ่งเป็ นสีเดียวกันหรื อใช้ สีต่างกันก็ได้
เป็ นผ้ าที่ นิ ย มใช้ กั น ทั่ ว ไป ซึ่ ง ผ้ าไหมไทยที่ ส่ ง ออกต่ า งประเท ศ กระทรวงอุ ต สาหกรรม
(กรมหม่อนไหม, 2557, น. 45-47) ได้ กาหนดมาตราฐาน โดยแบ่งผ้ าไหมเป็ น 8 ชนิด ดังนี ้
1.3.1. ผ้ าไหมไทยชนิดบางมากพิเศษ (Sheer weight) หมายถึง ผ้ าไหมไทยที่ทอโดย
ใช้ เส้ นไหมยืนที่มีขนาดระหว่าง 40 ถึงน้ อยกว่า 60 ดิเนียร์ โดยใช้ เส้ นยืนจานวนไม่น้อยกว่า 34 เส้ น
ต่อเซนติเมตร นา้ หนักผ้ าไหม ระหว่าง 20 ถึง 50 กรัมต่อหนึ่งตารางเมตร และต้ องเป็ นไหมแท้
เท่านัน้
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1.3.2. ผ้ าไหมไทยชนิดบางมาก (Light Weight) หมายถึง ผ้ าไหมไทยที่ทอ โดยใช้
เส้ นไหมยืนที่มีขนาดระหว่าง 51 ถึงน้ อยกว่า 85 ดิเนียร์ โดยใช้ เส้ นยืนจานวนไม่น้อยกว่า 32 เส้ น
ต่อเซนติเมตร นา้ หนักผ้ าไหม ระหว่าง 60 ถึง 70 กรัมต่อหนึ่งตารางเมตร และต้ องเป็ นไหมแท้
เท่านัน้
1.3.3 ผ้ าไหมไทยชนิดบาง (Medium Weight) หมายถึง ผ้ าไหมไทยที่ทอโดยใช้ เส้ น
ไหมยืนที่มีขนาดระหว่าง 60 ถึงน้ อยกว่า 80 ดิเนียร์ โดยใช้ เส้ นยืนจานวนไม่น้อยกว่า 32 เส้ นต่อ
เซนติเมตรสาหรับไหมอุตสาหกรรม และใช้ เส้ นไหมยืนที่มีขนาดระหว่าง 120 ถึงน้ อยกว่า 200 ดิ
เนียร์ โดยใช้ เส้ นยืนจานวนไม่น้อยกว่า 24 เส้ นต่อเซนติเมตร สาหรับผ้ าไหมที่ใช้ เส้ นไหมสาวมือ
(เส้ นไหมไทยพื ้นบ้ าน) โดยผ้ าที่ทอทุกชนิดต้ องมีน ้าหนักผ้ าไหมระหว่าง 86 ถึง 120 กรัมต่อหนึ่ง
ตารางเมตร และต้ องเป็ นไหมแท้ เท่านัน้
1.3.4. ผ้ าไหมไทยชนิดหนา (Heavy Weight) หมายถึง ผ้ าไหมไทยที่ทอโดยใช้ เส้ น
ไหมยืนที่มีขนาดระหว่าง 80 ถึงน้ อยกว่า 120 ดิเนียร์ โดยใช้ เส้ นยืนจานวนไม่น้อยกว่า 32 เส้ นต่อ
เซนติเมตรสาหรับไหมอุตสาหกรรม และ ใช้ เส้ นไหมยืนที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 200 ดิเนียร์ โดยใช้
เส้ นยืนจานวนไม่น้อยกว่า 20 เส้ นต่อเซนติเมตร สาหรับผ้ าไหมที่ใช้ เส้ นไหมสาวมือ(เส้ นไหมไทย
พื ้นบ้ าน) โดยผ้ าที่ทอทุกชนิดต้ องมีนา้ หนักผ้ าไหมระหว่าง 121 ถึง 179 กรัมต่อหนึ่งตารางเมตร
และต้ องเป็ นไหมแท้ เท่านัน้
1.3.5. ผ้ าไหมไทยชนิดหนามาก (Extra Heavy Weight) หมายถึง ผ้ าไหมไทยที่ทอ
โดยใช้ เส้ นไหมยืนที่มีขนาดระหว่าง 80 ถึงน้ อยกว่า 120 ดิเนียร์ โดยใช้ เส้ นยืนจานวนไม่น้อยกว่า
32 เส้ นต่อเซนติเมตรสาหรับไหมอุตสาหกรรม และใช้ เส้ นไหมยืนที่มีขนาดระหว่าง 120 ถึงน้ อย
กว่า 200 ดิเนียร์ โดยใช้ เส้ นยืนจานวนไม่น้อยกว่า 20 เส้ นต่อเซนติเมตร สาหรับผ้ าไหมที่ใช้ เส้ นไหม
สาวมือ(เส้ นไหมไทยพื ้นบ้ าน) โดยผ้ าที่ทอทุกชนิดต้ องมีน ้าหนักผ้ าไหมระหว่าง 180 ถึง 275 กรัม
ต่อหนึง่ ตารางเมตร และต้ องเป็ นไหมแท้ เท่านัน้
1.3.6. ผ้ าไหมไทยชนิดหนาพิเศษ (Drapery Weight) หมายถึง ผ้ าไหมไทยที่ทอโดย
ใช้ เส้ นไหมยืนที่มีขนาดระหว่าง 80 ถึงน้ อยกว่า 120 ดิเนียร์ โดยใช้ เส้ นยืนจานวนไม่น้อยกว่า 20
เส้ นต่อเซนติเมตรผ้ าที่ทอต้ องมีน ้าหนักผ้ าไหมระหว่าง 180 ถึง 275 กรัมต่อหนึ่งตารางเมตร และ
ต้ องเป็ นไหมแท้ เท่านัน้
1.3.7. ผ้ าไหมไทยชนิดหนามากพิเศษ (Upholstery Weight) หมายถึง ผ้ าไหมไทยที่
ทอโดยใช้ เส้ นไหมยืนที่มีขนาดระหว่าง 160 ถึงน้ อยกว่า 200 ดิเนียร์ โดยใช้ เส้ นยืนจานวนไม่น้อย
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กว่า 12 เส้ นต่อเซนติเมตร โดยผ้ าที่ทอด้ วยเส้ นไหมที่สาวด้ วยมือ (ไหมพื ้นเมือง) ต้ องมีน ้าหนักผ้ า
ไหมมากกว่า 239 กรัมต่อหนึง่ ตารางเมตร และต้ องเป็ นไหมแท้ เท่านัน้
1.3.8. ผ้ าไหมไทยที่มีสิ่งอื่นเป็ นส่วนประกอบเพื่อการตกแต่ง (Decorated Thai silk)
หมายถึงผ้ าไหมไทยที่ทอโดยใช้ เส้ นไหมยืนที่มีขนาดระหว่าง 60 ถึงน้ อยกว่า 80 ดิเนียร์ โดยใช้ เส้ น
ยืนจานวนไม่น้อยกว่า 32 เส้ นต่อเซนติเมตร สาหรับไหมอุตสาหกรรม และ ใช้ เส้ นไหมยืนที่มีขนาด
ระหว่าง 120 ถึง น้ อยกว่า 200 ดิเ นี ยร์ โดยใช้ เส้ นยื นจ านวนไม่น้อยกว่า 12 เส้ นต่อเซนติเมตร
สาหรับผ้ าไหมที่ใช้ เส้ นไหมสาวมือ (เส้ นไหมไทยพื ้นบ้ าน) โดยผ้ าที่ทอทุกชนิดต้ องมีน ้าหนักผ้ าไหม
น้ อยกว่า 50 กรัมต่อหนึง่ ตารางเมตร และต้ องเป็ นไหมแท้ เท่านัน้
1.4 ระดับคุณภาพของผ้ าไหมไทย
ในปั จจุบนั มีการนาเข้ าวัตถุดิบเส้ นไหม และเส้ นใยสังเคราะห์จากต่างประเทศ ทังมี
้
การนาเข้ าถูกกฎหมายและลักลอบนาเข้ าแบบผิดกฎหมาย ทาให้ วตั ถุเส้ นไหมจึงมีทงคุ
ั ้ ณภาพได้
มาตรฐานและคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานทาให้ ผ้าไหมไทยมีคณ
ุ ภาพต่าลง กระนันผู
้ ้ ผลิตก็ยงั คงใช้
ตราสัญลักษณ์ว่า "ผ้ าไหมไทย" หรื อ "Thai Silk" เพื่อการค้ า ยังผลให้ ผ้ ซู ื ้อทังของประเทศไทยและ
้
ตลาดต่างประเทศไม่มนั่ ใจในคุณภาพของผ้ าไหมไทย จากปั ญหาดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ จึงทรงมีกระแสพระราชดารัสให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดาเนินการวิเคราะห์
หาสาเหตุแ ละแนวทางการแก้ ไข จนได้ ม าซึ่ ง มาตรฐานอุต สาหกรรมผ้ า ไหมไทยจากหลาย
หน่วยงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี ้
1.4.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้ าไหมไทยมาตรฐาน 52 เลขที่ มอก.1792519 ดังนี ้ (กรมหม่อนไหม, 2557, น. 44) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมผ้ าไหมไทยมาตรฐาน
มอก.179-2519 เป็ น มาตรฐานทั่ว ไป (สมัค รใจ) ที่ ป ระกาศโดยกระทรวงอุต สาหกรรม เมื่ อ ปี
พ.ศ. 2519 ที่ ป ระกาศโดยอาศัย อ านาจพระราชบัญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุต สาหกรรม
พ.ศ. 2511 ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติม าตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2548 มาตรฐานผ้ าไหมฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องหมายมาตรฐานรับรองผ้ า
ไหมไทยสาหรับผ้ าไหมที่สง่ ออกของสมาคมไหมไทย และคณะกรรมการส่งเสริมสินค้ าไหมไทย
ตามมาตรฐาน มอก.179-2519 ฉบับนี ้ ใช้ ในการกาหนดมาตรฐานเพื่อการรับรอง
ผ้ าไหมไทยที่ทอด้ วยมือและทอด้ วยเครื่ องจักร ซึง่ เป็ นมาตรฐานทัว่ ไป(สมัครใจ) ผ้ าไหมไทยที่ได้ รับ
เครื่ องหมาย มอก. 179-2519 แสดงถึงผ้ าไหมนันมี
้ คณ
ุ ภาพมาตรฐานตามข้ อกานดของผลิตภัณฑ์
นันๆ
้ ทาให้ ผ้าไหมไทยที่ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานนี ้มีความได้ เปรี ยบกว่าคูแ่ ข่ง ผ้ าไหมที่ไ ด้ รับ
การรับรองตามมาตรฐานฉบับนี ้ผู้ผลิตจะต้ องมีข้อความระบุให้ ชดั เจนถึงกระบวนการทอผ้ าไหมที่
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ริ มผ้ าทุกระยะหนึ่งเมตรตลอดทังผื
้ นด้ วยข้ อความ ผ้ าไหมไทยทอด้ วยมือ (Thai silk hand-woven
in Thailand with 100 % pure silk) หรื อ ผ้ าไหมไทยทอด้ วยเครื่ องจักร (Thai silk machine-woven
in Thailand with 100 % pure silk) ให้ ชดั เจน

ภาพประกอบ 1 ตราสัญลักษณ์เครื่ องหมายรับรองผ้ าไหมไทย มอก.179-2519
1.4.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช) 56 (กรมหม่อนไหม, 2557, น. 48) มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็ นมาตรฐานสมัครใจที่จดั ทาโดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) ใช้ เป็ นแนวทางในการสนับสนุนด้ านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนที่ได้ จากโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambo One Product: OTOP) เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กบั ผู้บริโภค ซึง่ เป็ นแนวทางหนึง่ ที่เชื่อมโยง
ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริ โภคทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาลตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการแก้ ไขปั ญหาความยากจนของชุมชนโดย
มุง่ ให้ ความสาคัญของการนาภูมิปัญญาชาวบ้ านและทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพ
หาจุดเด่น และสร้ างความมีเอกลักษณ์ของสินค้ าในท้ องถิ่น ปั จจุบนั สินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับ
การคัด สรรให้ ส่ ง เข้ าประกวดตามโครงการหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( One Tambon One
Product: OTOP) จะต้ องผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฉบับนี ้ โดยค่าใช้ จ่ายในการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ได้ รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชน
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ภาพประกอบ 2 ตราสัญลักษณ์เครื่ องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
การกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุม ชนหรื อ ระดับ พื น้ บ้ า นให้ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาเที ย บเท่ า สิ น ค้ า อุต สาหกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญคือ ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ ได้ การรับรองและแสดง
เครื่ องหมายการรับรอง เพื่อส่งเสริ มด้ านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลาย
และสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้บริ โภคในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่เกี่ยวข้ องกับผ้ าไหมมีหลายประเภทตามชนิดของผ้ าที่มีการผลิตในแต่
ละท้ องถิ่นซึ่งรวมทังผ้
้ าฝ้ายและผ้ าไหม และผ้ าเส้ นใยผสมขึ ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ โดยผ้ าไหมเป็ น
สินค้ าชุมชนประเภทหนึ่งที่สามารถขอการรับรองตามมาตรฐานนี ้ประเภทของผ้ าไหมที่สามารถ
ขอรับรองภายใต้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนฉบับนี ้มีหลายประเภท โดยจาแนกประเภทตามเทคนิค
และวิธี การทอที่ ท าให้ เ กิ ดลวดลายผื นผ้ าไหม ได้ แก่ ผ้ าขิด ผ้ ายก ผ้ าไหมแพรวา เป็ นต้ น โดย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนสาหรับผ้ าไหมประเภทต่างๆ ได้ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546
และได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยยกเลิ ก มาตรฐานฉบับ เดิม และประกาศใช้ ฉ บับ ใหม่ เมื่ อ วัน ที่ 16
พฤศจิกายน 2552เนื ้อหารายละเอียดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทุกประเภท มีหลักการใน
การกาหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์แ ละข้ อกาหนดทัว่ ไปที่เหมือนกัน จะแตกต่างในส่วนของมาตรฐาน
ที่เป็ นเอกลักษณ์ของผ้ าแต่ละประเภทเท่านัน้
1.4.3 เครื่ องหมายรั บ รองผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ าไหมไทยตรานกยู ง พระราช ทาน
(กรมหม่อนไหม, 2557, น. 58) ปี พ.ศ. 2545 หน่วยงานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้ องกับผ้ าไหมไทย เช่น กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หน่วยงานเดิมของกรมหม่อนไหม) คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ และมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกันจัดสัมมนาหาแนวทางแก้ ไขจนได้
ข้ อสรุ ปเป็ นมาตรการคุ้ม ครองไหมไทยและออกข้ อ บัง คับในการผลิต ผ้ าไหมไทยโดยออกตรา
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สั ญ ลั ก ษณ์ รั บ รองคุ ณ ภาพผ้ าไหมไทยไว้ เป็ นระดั บ ต่ า งๆ และสมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทย หรื อที่เรี ยกกันว่า
ตรานกยูง พระราชทาน (Royal Peacock Logo) ให้ เ ป็ น เครื่ อ งหมายรั บ รองคุณ ภาพส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยไว้ 4 ชนิด คือ
1.4.3.1 นกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) เป็ นผ้ าไหมชึ่งผลิตจากวัตถุดิบ เส้ นไหม
กระบวนการผลิ ตแบบภูมิ ปัญญาพืน้ บ้ านดัง้ เดิมของไทยอย่างแท้ จริ งและใช้ เส้ นไหมพันธุ์ไทย
พื ้นบ้ านเป็ นทังเส้
้ นพุ่งและเส้ นยืน เส้ นไหมจะต้ องสาวเส้ นด้ วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ การทอ
ด้ วยกี่ ทอมื อแบบพื น้ บ้ านชนิดพุ่ง กระสวยด้ วยมื อ ย้ อมด้ วยสี ธ รรมชาติ หรื อสี เคมี ที่ไ ม่ทาลาย
สิ่งแวดล้ อม และต้ องผลิตในประเทศไทย

ภาพประกอบ 3 เครื่ องหมายรับรองผ้ าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานสีทอง
1.4.3.2 นกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) เป็ นผ้ าไหมซึ่งผลิตขึน้ แบบภูมิ ปั ญญา
พื ้นบ้ านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือและกระบวนการผลิตในบางขันตอน
้
ใช้ เส้ นไหม
พันธุ์ไทยพื ้นบ้ านหรื อที่ได้ รับการปรับปรุงจากพันธุ์ไทยเป็ นเส้ นพุง่ หรื อเส้ นยืน เส้ นไหมต้ องผ่านการ
สาวด้ วยมือ หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ มอเตอร์ ขบั เคลื่อนขนาดไม่เกิน 5 แรงม้ า การทอต้ องทอด้ วยกี่ทอมือ
ชนิดพุง่ กระสวยด้ วยมือหรื อกี่กระตุก และต้ องทาการผลิตในประเทศไทย
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ภาพประกอบ 4 เครื่ องหมายรับรองผ้ าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานสีเงิน
1.4.3.3 นกยูงสีน ้าเงิน (Thai Silk) เป็ นผ้ าไหมซึง่ ผลิตด้ วยภูมิปัญญาของไทยโดย
การประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตให้ เข้ ากับสมัยนิยมและทางธุรกิจธุรกิจ ใช้ เส้ นไหมแท้ เป็ นเส้ นพุ่ง
และเส้ นยืน ย้ อมสีด้วยสีธรรมชาติ หรื อสีเคมีที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม ทอด้ วยกี่แบบใดก็ได้ และต้ อง
ผลิตในประเทศไทย

ภาพประกอบ 5 เครื่ องหมายรับรองผ้ าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานสีน ้าเงิน
1.4.3.4 นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) เป็ นผ้ าไหมซึ่งผ่านกระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย เช่น ลวดลาย สีสนั ใช้ เส้ นใยไหมแท้ กบั เส้ นใย
อื่นที่มาจากวัสดุธรรมชาติ หรื อเส้ นใยสังเคราะห์ต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน หรื อตาม
ความต้ องการของผู้บริ โภค เส้ นไหมแท้ เป็ นองค์ประกอบหลั ก มีเส้ นใยอื่นเป็ นส่วนประกอบรอง
สัด ส่ ว นการใช้ เ ส้ น ใยชนิ ด อื่ น ประกอบต้ อ งระบุใ ห้ ชัด เจน ทอด้ ว ยกี่ ช นิ ด ใดก็ ไ ด้ ย้ อ มสี ด้ ว ย
สีธรรมชาติ หรื อสีเคมีที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม และต้ องผลิตในประเทศไทย

37

ภาพประกอบ 6 เครื่ องหมายรับรองผ้ าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานสีเขียว
2. ผ้ าไหมมัดหมี่ในบริบทพืน้ ที่จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) มีคาขวัญประจาจังหวัดคือ เมืองหญิงกล้ า ผ้ าไหม
ดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
ตราประจาจังหวัด: รูปอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี หน้ าประตูชมุ พล
ธงประจาจังหวัด: รูปอนุสาวรี ย์ท้าวสุรนารี หน้ าประตูชมุ พล ในพื ้นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าสีแสด
ต้ นไม้ ประจาจังหวัด: ต้ นสาธร (Millettia leucantha)
ดอกไม้ ประจาจังหวัด: ดอกสาธร
สัตว์น ้าประจาจังหวัด: ปลาบ้ าหรื อปลาพวง (Leptobarbus hoevenii)
จังหวัดนครราชสีมา หรื อที่เรี ยกกันว่า "โคราช" เป็ นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อดุ ม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากร มีธรรมชาติที่งดงาม มีความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ ด้ วยทาเล
ที่ตงที
ั ้ ่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย จังหวัดนครราชสีมา จึงเป็ น
จุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวพักผ่อนวันหยุด ที่เป็ นที่นิยมอันดับต้ นๆ แห่งหนึง่ ของชาวเมือง
หลวง และจังหวัดใกล้ เคียงในปั จจุบนั มีเนื ้อที่ประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร หรื อ 12,808,728
ไร่ เป็ นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของประเทศไทย สภาพพื ้นที่มีทงบริ
ั ้ เวณที่สงู ทางตอนกลาง พื ้นที่
ลูกคลื่นและที่ราบลุ่มทางตอนเหนือ และบริ เวณเทือกเขาและที่สงู ทางตอนใต้ ของจังหวัด อันเป็ น
ต้ นกาเนิดของแม่น ้าลาธารหลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภูมิภาค มีแม่น ้าสายสาคัญ ได้ แก่
แม่น ้ามูล แม่น ้าลาเชียงไกร ลาแซะ ลาพระเพลิง ลาตะคอง และลาปลายมาศ
โคราชมี ค วามเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งต่อ มาจนกลายเป็ น ชุม ทางการค้ า ที่ ส าคัญ ระหว่ า งภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อกับภาคกลาง จนในสมัยรั ช กาลที่ 5 โปรดเกล้ าฯ ให้ มี การจัดตัง้ มณฑล
นครราชสีมาขึน้ เป็ นมณฑลแรกของประเทศ เพื่อควบคุมดูแลหัวเมืองในบริ เวณใกล้ เคียง โดย

38
ปั จจุบนั จังหวัดนครราชสี มาเป็ นเมื องศูนย์ ราชการที่ส าคัญรองจากกรุ งเทพมหานคร และเป็ น
ศูนย์กลางทางด้ านต่างๆ ของภูมิภาค รวมทัง้ เป็ นที่ตงของกองก
ั้
าลังรบหลักของกองทัพบกและ
กองทัพอากาศด้ วย
จัง หวัด นครราชสี ม าแบ่ง เขตการปกครองออกเป็ น 32 อ าเภอ ได้ แ ก่ อ าเภอเมื อ ง
นครราชสีมา อาเภอครบุรี อาเภอเสิงสาง อาเภอคง อาเภอบ้ านเหลื่อม อาเภอจักราช อาเภอโชค
ชัย อาเภอด่านขุนทด อาเภอโนนไทย อาเภอโนนสูง อาเภอขามสะแกแสง อาเภอบัวใหญ่ อาเภอ
ประทาย อาเภอปั กธงชัย อาเภอพิมาย อาเภอห้ วยแถลง อาเภอชุมพวง อาเภอสูงเนิน อาเภอขาม
ทะเลสอ อาเภอสีคิ ้ว อาเภอปากช่อง อาเภอหนองบุญมาก อาเภอแก้ งสนามนาง อาเภอโนนแดง
อ าเภอวั ง น า้ เขี ย ว อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ อ าเภอเมื อ งยาง อ าเภอบัว ลาย อ าเภอสี ด า
อาเภอเทพารักษ์ อาเภอพระทองคา อาเภอลาทะเมนชัย
การเดินทางสู่จัง หวัดนครราชสี มา นครราชสี ม าอยู่ห่างจากกรุ ง เทพฯ ประมาณ 259
กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จงั หวัดนครราชสีมาได้ หลายวิธี ทังทางรถยนต์
้
ส่ วนตัว
รถประจาทาง และรถไฟ
2.1 วิถีวัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดนครราชสีมา
จัง หวัดนครราชสี ม าเป็ นจัง หวัดที่ มี กลุ่ม ชาติพันธุ์ หลากหลาย ซึ่ง ศูนย์ วัฒ นธรรม
วิทยาลัยครู นครราชสีมา ได้ จาแนกไว้ ดังนี ้ กลุ่มไทโคราช กลุ่มไทลาว กลุ่มไทเขมร กลุ่มไทยวน
กลุ่มมอญโบราณ กลุ่มชาวอินเดีย กลุ่มชาวจีน โดยได้ หล่อหลอมวัฒ นธรรมที่หลากหลายเข้ า
ด้ วยกันจนเป็ นวัฒนธรรมโคราช ได้ แก่ เพลงโคราช ภาษาโคราช อาหารโคราช และผ้ าโคราชที่ได้
สร้ างชื่อเสียงให้ กบั เมืองโคราชตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั (อ้ อยทิพย์ เกตุเอม, 2558, น.15-16)
นครราชสี ม าเป็ นจัง หวัดที่ เ ต็ม ไปด้ ว ยสี สัน หลากหลาย ทัง้ ในด้ านประวัติศ าสตร์
วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งธรรมชาติ อีกทังผู
้ ้ คนในท้ องถิ่นก็ยงั คงรักษาขนบธรรมเนียม และ
ประเพณีดงเดิ
ั ้ มอันงดงามไว้ ได้ อย่างเข้ มแข็ง ตลอดทังปี
้ จึงมีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองและ
งานประเพณีที่สาคัญ ทังในระดั
้
บท้ องถิ่ นและระดับประเทศหลายงาน โดยมีงานเด่นดังประจาปี ที่
นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด คือ งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้ าวสุรนารี งานประเพณีแข่งเรื อพิมาย
งานเทศกาลเที่ยวพิมาย งานประเพณีแห่เทียนพิมาย งานน้ อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง งานผ้ า
ไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช เป็ นต้ น
งานผ้ าไหมปั กธงชัยและของดีเมืองโคราช จัดขึ ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ณ
ลานอเนกประสงค์ หน้ าที่วา่ การอาเภอปั กธงชัย ภายในงานมีการออกร้ านจาหน่ายผ้ าไหมในราคา

39
ผู้ผลิต การออกร้ านผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่หลากหลาย ประกวดธิดาผ้ าไหม แฟชัน่ โชว์
ผลิตภัณฑ์ไหมมาดัดแปลงเป็ นสินค้ ารูปแบบอื่น ๆ มากขึ ้น
2.2 บริบทพืน้ ที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
2.2.1 ประวัติ ค วามเป็ น มาของอ าเภอปั ก ธงชัย อ าเภอปั ก ธงชัย (Amphoe Pak
Thong Chai) ก็มีคาขวัญประจาอาเภอเช่นกัน คือ ลาพระเพลิงน ้าใส ผ้ าไหมเนื ้องาม ข้ าวหลามนก
ออก ถัว่ งอกวังหมี หมี่ตะคุ
แต่เดิมปั กธงชัยเป็ นเมืองโบราณตังแต่
้ ขอมเรื องอานาจ ทังนี
้ ้สันนิษฐานได้ จากเขต
อ าเภอปั ก ธงชัย มี ซ ากปรั ก หัก พัง ของปรางค์ หรื อ เทวาลัย หลายแห่ ง ที่ เ ป็ น ศิ ล ปกรรม และ
สถาปั ตยกรรมที่ขอมนิยมสร้ างตามเมืองต่างๆ ที่ตนปกครองอยู่ จากหลักฐานที่ปรากฏตามแผนที่
ยุทธศาสตร์ สมัยกรุงศรี อยุธยาได้ ปรากฏชื่อ เมืองปัก ว่าตังอยู
้ ใ่ กล้ เมืองนครราชสีมา ความสาคัญก็
คือ เป็ นเมืองหน้ าด่านทางทิศใต้ ของเมืองนครราชสีมา เพื่อเป็ นกองระวังหน้ าคอยสอดแนมข้ าศึก
และคอยปะทะขัดขวางหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ ข้าศึกยกทัพประชิดเมืองนครราชสีมาเร็ วเกินไป เมืองปั ก
ในสมัยนี ้จึงถูกตังและเรี
้
ยกว่า “ด่านจะโปะ” และได้ รับพระบรมราชานุญาตให้ ตงเป็
ั ้ นเมืองว่า “เมือง
ปั กธงชัย” จากสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช และเปลี่ยนฐานะเป็ นอาเภอปั กธงชัย โดยขึ ้นอยู่ใน
การปกครองของจังหวัดนครราชสีมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
(อ้ อยทิพย์ เกตุเอม, 2558, น. 47)
2.2.2 ที่ตงและอาณาเขตของอ
ั้
าเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อาเภอปั กธงชัย
ตังอยู
้ ท่ างทิศใต้ ของจังหวัด อยูห่ า่ งจากนครราชสีมา 32 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 304
(โคราช-ปักธงชัย-กบินทร์ บรุ ี ) มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้ างเคียงดังต่อไปนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอสูงเนินและอาเภอเมืองนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอาเภอโชคชัยและอาเภอครบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอวังน ้าเขียว
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอวังน ้าเขียวและอาเภอสูงเนิน
พื ้นที่
1,374.3 ตารางกิโลเมตร
ประชากร
117,466 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น
85.47 คน / ตารางกิโลเมตร
การปกครองส่วนภูมิภาค อ าเภอปั ก ธงชัย แบ่ง พื น้ ที่ ก ารปกครองออกเป็ น 16
ตาบล 215 หมูบ่ ้ าน
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2.2.3 อัตลักษณ์ชมุ ชนของอาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จากคาขวัญประจา
อาเภอปักธงชัยที่วา่ ลาพระเพลิงน ้าใส ผ้ าไหมเนื ้องาม ข้ าวหลามนกออก ถัว่ งอกวังหมี หมี่ตะคุ นัน้
แสดงให้ เห็นถึงอัตลักษณ์ชมุ ชนของชาวปักธงชัยอย่างชัดเจน ดังนี ้
2.2.3.1 ลาพระเพลิง นา้ ใส หมายถึง ลานาพระเพลิงที่ เป็ นลานา้ สาขาที่สาคัญ
ทางฝั่ ง ซ้ า ยของแม่น า้ มู ล สายแรก อยู่ใ นเขตจัง หวัด นครราชสี ม าตลอดสายโดยมี ต้ น น า้ จาก
เทือกเขาสันกาแพงในตอนใต้ สดุ ของอาเภอปั กธงชัย เนื่องจากฝนในลุ่มน ้านี ้มีน้อย การเพาะปลูก
โดยทัว่ ไปจึงขาดแคลนน ้าแต่ในเวลาน ้านองก็ทว่ มต้ นข้ าวที่ยงั เล็กอยูเ่ สียหายประชาชนได้ รับความ
เดือดร้ อนเรื่ องน ้าเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อแก้ ไขปั ญหาเรื่ องน ้าในลุ่มน ้านี ้ กรมชลประทานจึงได้ ก่อสร้ าง
เขื่อนลาพระเพลิงและระบบส่งน ้าเมื่อ พ.ศ. 2506
2.2.3.2 ผ้ าไหมเนื ้องาม หมายถึง เนื่องจากอาเภอปั กธงชัยมีชื่อเสียงเรื่ องการทอ
ผ้ าไหม ชาวปั กธงชัยได้ รับการถ่ายทอดด้ านฝี มือการทอและวิธีปลูกหม่อน เลี ย้ งไหมมาหลายชัว่
อายุคนผ้ าไหมปั กธงชัยเป็ นของดีของเมืองโคราช ผ้ าไหมปั กธงชัยมีความโดดเด่นที่เนือ้ ผ้ าหนา
แน่น เนียน ลวดลายสวยงาม สีตดิ ทนนาน ซักแล้ วเนื ้อผ้ าไม่ย้วย เช่น ผ้ าหางกระรอก นอกจากนี ้ยัง
มีผ้ามัดหมี่ ผ้ าพื ้น และผ้ าขิด ที่ทงสวยงามและมี
ั้
คณ
ุ ภาพดี
2.2.3.3 ข้ าวหลามนกออก หมายถึงข้ าวหลามจากตาบลนกออก ที่เป็ นตาบลหนึ่ง
ของอาเภอปั กธงชัย ห่างจากที่ว่าการอาเภอไปทางทิศใต้ ประมาณ 5 กม. ชาวบ้ านส่วนใหญ่ มี
อาชีพทานา ทาสวน บ้ านนกออกมีชื่อเสียงในการทาข้ าวหลามที่อร่อยมาก ข้ าวหลามเป็ นอาหาร
พื ้นบ้ านชนิดหนึ่งที่รับประทานเป็ นอาหารว่า ง หรื ออาหารหลักในบางมือ้ ก็ได้ เพราะทาจากข้ าว
เหนียว ชาวบ้ านจะทาข้ าวหลามหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้ าวใหม่หรื อช่วงเวลาว่างจากการทานา ทาสวน
เพื่อรับประทานในครอบครัวหรื อนาไปฝากญาติมิตร
2.2.3.4 ถัว่ งอกวังหมี หมายถึงผักชนิดหนึง่ ที่ผลิตจากเมล็ดถัว่ เขียว โดยใช้ วิธีการ
เพาะในไห มีลกั ษณะอวบอ้ วน รับประทานได้ ทงดิ
ั ้ บและสุก ปรุ งอาหารได้ หลายชนิด โดยเฉพาะ
รับประทานกับผัดหมี่โคราช (หมี่ตะคุ) ผลิตเป็ นอาชีพและมีชื่อในชุมชนวังหมี
2.2.3.5 หมี่ตะคุ หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นและความเป็ น
เอกลักษณ์ของท้ องถิ่นของอาเภอปั กธงชัย และจังหวัดนครราชสีมา (โคราช) เนื่องจากในอดีตมี
การปลูกข้ าวกันทุกครัวเรื อนพอมีข้าวเป็ นจานวนมากแล้ ว ซึง่ ในสมัยบรรพบุรุษได้ ใช้ ภมู ิปัญญาที่มี
นาข้ าวมาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์หลายๆ อย่างทังอาหารคาว
้
อาหารหวาน เช่น เส้ นหมี่ เส้ นขนมจีน
ข้ าวโป่ ง ทาให้ เกิดความหลากหลายในการบริ โภคซึ่งในชุมชนเกื อบทุกครัวเรื อนของชาวบ้ านใน
ตาบลตะคุ อาเภอปั กธงชัย จะมีการปั น้ เตาหมี่ขึ ้นเพื่อใช้ ในการผลิตเส้ นหมี่ ไว้ บริ โภคและจาหน่าย
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หรื อแลกของที่ต้องการ ซึ่งแต่ก่อนจะเรี ยกว่าเส้ นหมี่ถูกมือ นิยมผัดรับประทานในทุกๆ โอกาส
จนมีคาพูดคาหนึง่ ว่า ถ้ ามาโคราชไม่ได้ กินคัว่ หมี่โคราช ถือว่ามาไม่ถึงโคราช
2.3 การทอผ้ าไหมในอาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตังแต่
้ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ ได้ มีการ
ปลูกหม่อนเลี ย้ งไหมกันทัว่ ไป จนกระทัง่ พ.ศ. 2445 กรมช่างไหมได้ มีการทดลองส่งเจ้ าพนักงาน
ชาวญี่ปนออกไปสอนการท
ุ่
าสวนหม่อน เลี ้ยงไหม และการสาวไหมตามวิธีสมัยใหม่ ซึ่งได้ ทดลอง
แล้ วพบว่าได้ ผลดีกว่าเดิมให้ แก่ราษฎรในมณฑลนครราชสีมา ถึงแม้ จะไม่ประสบความสาเร็ จมาก
นัก ในปี พ.ศ. 2475 ทางราชการจึงได้ กลับมาส่งเสริ มอีกครัง้ (อ้ อยทิพย์ เกตุเอม, 2558: 16-18)
โดยได้ มีการจัดตังโรงงานสาวไหมขึ
้
้นเป็ นแห่งแรกที่จงั หวัดนครราชสีมา และราษฎรได้ ประกอบ
อาชีพปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมตามอิสระเรื่ อยมา โดยเฉพาะที่อาเภอปั กธงชัยที่มีชื่อเสียงในเรื่ องของ
การทอผ้ าไหมหางกระรอก และผ้ าไหมมัดหมี่
จากข้ อมูลของกรมหม่อนไหม (ม.ป.ป, น. 65-68) “ผ้ าหางกระรอก” เป็ นผ้ าทอโบราณ
ที่ มี ลักษณะลวดลายเรี ยบง่ ายแต่แฝงด้ วยความประณี ตและงดงาม ลักษณะเนื อ้ ผ้ าที่ มี ความ
เหลือบสี เห็นเป็ นลายเส้ นเล็กๆ ในตัว ซึง่ มองดูแล้ วคล้ ายกับขนของหางกระรอก จึงเป็ นที่มาของชื่อ
เรี ยกดังกล่าว นอกจากนี ้ ชื่อเรี ยกผ้ าชนิดนี ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละท้ องถิ่น บางพื ้นที่เรี ยกว่า “ผ้ า
ควบ” เพราะถือเอาวิธีการทอแบบตีเกลียวควบมาใช้ เป็ นชื่อเรี ยก บางพื ้นที่เรี ยกว่า “ผ้ ากระเนียว”
ซึ่งเป็ นภาษาเขมรหมายถึงการนาไหมสองสีมาควบกัน บางพื ้นที่เรี ยกว่า ผ้ าวา ผ้ ายาว ซึ่งเป็ นการ
เรี ย กตามลัก ษณะความยาวของผื น ผ้ าที่ ย าวกว่ า ผ้ า ถุง เท่ า ตัว แต่ค นส่ ว นใหญ่ นิ ย มเรี ย กว่ า
ผ้ าหางกระรอกมากกว่าผ้ าหางกระรอกถือเป็ นผ้ าทอโบราณ โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมามีการ
ทอผ้ าหางกระรอกมานานกว่าร้ อยปี และได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งทอผ้ าหางกระรอกที่ทอผ้ าได้ ง ดงาม
ที่สดุ แห่งหนึง่
2.3.1 ประเภทของผ้ าไหมโคราช ผ้ าไหมโคราชนัน้ ส่วนใหญ่มีการผลิตอยู่ในหลาย
อ าเภอ แบ่ง ออกเป็ น 2 ชนิ ด คื อ การผลิ ต ในเชิ ง หัต ถกรรม และการผลิ ต แบบอุต สาหกรรม
โดยเฉพาะอาเภอปั กธงชัยนัน้ ถื อเป็ นแหล่งผลิตผ้ าไหมทัง้ แบบหัตถกรรมและอุตสาหกรรมที่ มี
ชื่ อ เสี ย งมาก มี ก ารใช้ เส้ นไหมจากโรงงาน มี ก ระบวนการผลิ ต ที่ ทัน ส มัย รวมไปถึ ง สี ย้ อ ม
และวิธีการทอ จนเกิดคาเรี ยกว่า “ผ้ าไหมปั กธงชัย” ซึ่งแบ่งได้ หลายประเภทตามเทคนิคการทอ
(อ้ อยทิพย์ เกตุเอม, 2558, น. 21) ดังนี ้
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2.3.1.1 ผ้ าพืน้ เรี ยบ เป็ นผ้ าไหมที่ทอลายขัดโดยใช้ เส้ นยืน และเส้ นพุ่ง ธรรมดา
ตลอดกันทังผื
้ น ผ้ าที่ออกมาจะเป็ นผ้ าสีพื น้ เรี ยบไม่มีลายโดยใช้ เส้ นยืนและเส้ นพุ่งเป็ นสีเดียวกัน
หรื อใช้ สีตา่ งกันก็ได้ เป็ นผ้ าที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไป ซึง่ เป็ นชนิดของผ้ าไหมไทยที่นิยมส่งออกต่างประเทศ
2.3.1.2 ผ้ ามัดหมี่ เป็ นผ้ าไหมที่ใช้ กรรมวิธีการย้ อมเส้ นด้ ายก่อนการทอ ทังที
้ ่ย้อม
เฉพาะด้ ายพุ่ง ย้ อมเฉพาะด้ ายยืน หรื อย้ อมทังด้
้ ายพุ่งและด้ ายยืน แต่ส่วนใหญ่ที่อาเภอปั กธงชัย
นันนิ
้ ยมย้ อมด้ ายพุ่ง เพื่อให้ เมื่อทอผ้ าออกม้ าเป็ นผืนแล้ ว เกิดเป็ นลวดลายและสีสนั ตามที่ต้องการ
โดยคาว่า "มัดหมี่" มาจากกรรมวิธีการ "มัด" เส้ นด้ ายเป็ นกลุ่มๆ ก่อนการย้ อมสี ส่วน "หมี่" นัน้
หมายถึงเส้ นด้ าย ในต่างประเทศนิยมใช้ คาว่า อิขดั (Ikat) ซึง่ เป็ นคาศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย-มลายู
2.3.1.3 ผ้ าขาวม้ า เป็ นผ้ าไหมที่ มีรูปลักษณะเป็ นผ้ ารู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า มีความ
กว้ างประมาณ 60 เซนติเมตร ยาว 1.50 เซนติเมตร ส่วนใหญ่จะทอเป็ นผ้ าลายตารางที่เล็กกว่าผ้ า
ตารางหรื อผ้ าโสร่ งเฉพาะตรงกลางของผืนผ้ า จับคู่สีเป็ นคู่ๆ ทอสลับกันไปจนเต็มผืนผ้ า โดยทอ
แบบปล่อยเส้ นไหมที่ชายทัง้ 2 ข้ างให้ ยาวเป็ นริ ว้ ๆ นับเป็ นผ้ าอเนกประสงค์ ปั จจุบนั มีการใช้ เส้ น
ฝ้าย หรื อใยสังเคราะห์มาทอได้ เช่นกัน
2.3.1.4 ผ้ าโสร่ง เป็ นผ้ าชนิดเดียวกันกับผ้ าซิ่น เนื่องจากมีพฒ
ั นาการร่วมกันมามี
วิธีการนุง่ ในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่แตกต่างกันด้ วยลักษณะของลวดลายเท่านัน้ ผ้ าโสร่งเป็ นผ้ า
ที่ทอขึ ้นเพื่อใช้ สอยสาหรับผู้ชาย ผ้ าโสร่งที่ทอด้ วยไหมมีไว้ สาหรับนุ่งในคราวเข้ าร่วมพิธีกรรมหรื อ
งานบุญสาคัญๆ ผ้ าโสร่ ง เป็ นผ้ าผืนยาวมีไว้ สาหรับนุ่งพับชายหรื อขมวดชายนุ่งแบบหยักรัง้ ผ้ า
โสร่ ง นิ ย มทอเป็ น ลวดลายสลับ สี ร ะหว่ า งเส้ น พุ่ง กั บ เส้ น ยื น เป็ น ตาราง ใหญ่ สี่ เ หลี่ ย มจัตุรั ส
มีหลากหลายสี มีความกว้ างประมาณ 100 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร (ฉัตรทองไหมไทย,
ม.ป.ป.: ออนไลน์)
2.3.1.5 ผ้ าหางกระรอก ลักษณะสาคัญของผ้ าหางกระรอกคือ เป็ นผ้ าพื ้นเรี ยบที่
ใช้ เทคนิคการทอที่เป็ นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทคือ “การควบเส้ น” ที่นาเส้ นพุง่ พิเศษโดยใช้ เส้ นไหม
หรื อเส้ นฝ้าย 2 เส้ น 2 สี มาตีเกลียวควบเข้ าด้ วยกันให้ เป็ นเส้ นเดียว ที่เรี ยกว่า “เส้ นควบ” “เส้ นลูก
ลาย” “ไหมลูกลาย” หรื อ“เส้ นหางกระรอก” ใช้ อปุ กรณ์ในการตีคือ ไน และโบก ซึง่ ต้ องอาศัยทักษะ
ความชานาญของผู้ตีเกลียว ที่จะทาให้ ได้ เกลียวถี่หรื อเกลียวห่างตามต้ องการ ส่วนเส้ นไหมที่จะ
นามาตีเกลียวนัน้ ควรเป็ น เส้ นไหมน้ อยที่คดั เป็ นพิเศษให้ ได้ เส้ นไหมที่สม่าเสมอกัน จากนัน้ จึง
นาไปใช้ เป็ นเส้ นพุง่ ในการทอผ้ าผ้ าหางกระรอกโดยทัว่ ไปนิยมใช้ สีเหลืองมาควบ เมื่อนามาทอเป็ น
เส้ นพุ่งบนผืนผ้ าทอพุ่งขัดกับเส้ นยืนซึ่งใช้ อีกสีหนึ่งอาจเข้ มหรื ออ่อนกว่าสีที่ใช้ เพื่อให้ เกิดลายขัด
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เด่นขึ ้นมา ผ้ าที่ทอได้ จะมีลกั ษณะลวดลายเล็กๆ ในตัวมีสีเหลือบมันวาวระยับ ดูคล้ ายจะมีปุ ยขน
อ่อนขึ ้นมา เหมือนกับเส้ นขนของหางกระรอกจึงเรี ยกว่า “ผ้ าหางกระรอก”
2.3.1.6 ผ้ าขิด หมายถึง ผ้ าที่ทอโดยวิธีใช้ ไม้ เขี่ยหรื อสะกิดช้ อนเส้ นด้ ายยืนขึน้
แล้ วสอดเส้ นด้ ายพุง่ ไปตามแนวเส้ นยืนที่ถกู งัดช้ อนขึ ้นจังหวะของการสอดเส้ นพุง่ ซึง่ ถี่หา่ งไม่เท่ากัน
ให้ เ กิ ด ลวดลายรู ป แบบต่า งๆ อย่ า งงดงาม เนื่ อ งจากค าว่ า ขิ ด เป็ น ภาษาพื น้ บ้ า นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มาจากคาว่า สะกิด หมายถึงการงัดช้ อนขึ ้น สะกิดขึ ้น
2.3.1.7 ผ้ ายกดอกประยุกต์ หมายถึงการทอผ้ าที่มีการเพิ่มลวดลายในเนื ้อผ้ าให้
พิเศษขึ ้น โดยใช้ เทคนิควิธีเก็บตะกอลอย เช่นเดียวกับขิด โดยยกตะกอเพื่อแยกเส้ นด้ ายยืนครัง้ ละกี่
เส้ นก็ได้ ตามลวดลายที่วางไว้ แล้ ว ให้ เส้ นด้ ายพุ่งผ่านไปเฉพาะเส้ น เมื่อทอพุ่งกระสวยไปมาครบคู่
ไปกับการยกตะกอจะเกิดเป็ นลวดลายนูนขึ ้นจากผืนผ้ า เนื่องจากการยกเป็ นการเพิ่มลวดลายเข้ า
ไปพิเศษจึงสามารถเลาะลายออกทังหมดโดยไม่
้
เสียเนื อ้ ผ้ า ถ้ าทอยกด้ วยไหมจะเรี ยก ยกไหม ถ้ า
ทอยกด้ วยเส้ นทองจะเรี ยก ยกทอง ถ้ าทอยกด้ วยเส้ นเงินจะเรี ยก ยกเงิน
2.3.1.8 ผ้ า พิ ม พ์ ล าย เป็ น ผ้ า ไหมที่ มี ก ารสร้ างลวดลายด้ ว ยเทคนิ ค การพิม พ์
สาหรับที่อาเภอปักธงชัยเป็ นการผลิตโดยโรงงานอุตสาหกรรม
2.3.1.9 ผ้ าบาติก หมายถึงผ้ าที่มีวิธีการทาโดยใช้ เทียนปิ ดส่วนที่ไม่ต้องการให้ ติด
สี และใช้ วิธีการแต้ ม ระบาย หรื อย้ อมในส่วนที่ต้องการให้ ติดสี ผ้ าบาติกบางชิ ้นอาจจะผ่านขันตอน
้
การปิ ดเทียน แต้ มสี ระบายสีและย้ อมสีนบั เป็ นสิบ ๆ ครัง้ ส่วนผ้ าบาติกอย่างง่ายอาจทาโดยการ
เขียนเทียนหรื อพิมพ์เทียนแล้ วจึงนาไปย้ อมสีที่ต้องการ
2.3.1.10 ผ้ ายวน หมายถึง ผ้ าที่ ทอด้ วยชาวบ้ านโนนกุ่ม ที่ เป็ นหมู่บ้านหนึ่ง ใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ รับการสืบทอดภูมิปัญญาด้ านการทอผ้ ามาจากบรรพบุรุษชาวโยนกนครที่
มี ความรู้ ด้ านการทอผ้ า ของชาวชาวไท - ยวน ที่ เรี ยกว่า “ผ้ าซิ่ น “คาว่าผ้ าซิ่ น เป็ นภาษาทาง
ภาคเหนือหมายถึง ผ้ านุ่ง การทอผ้ าของบ้ านโนนกุ่มแรกเริ่ มนันเป็
้ นการทอผ้ าที่ทอใช้ กนั เอง ในหมู่
ครอบครัว เรี ยกชื่อผ้ าตามคนทอผ้ าว่า “ผ้ ายวน“ ซึง่ หมายถึงผ้ าของชาวโยนกนคร (ไท – ยวน)
2.3.2 ผ้ าไหมมัดหมี่ในพืน้ ที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปั จจุบนั ได้ มีการ
พัฒ นากระบวนการทอจากระบบหัต ถกรรมจนกลายเป็ นอุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ น โดยมี
องค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้
2.3.2.1 เส้ นใย ชุมชนทอผ้ าในปั กธงชัยนิยมใช้ ด้ายยืนที่สงั่ มาจาก บริ ษัทจุลไหม
ไทย เนื่องจากมีมาตรฐานในการผลิต ไหม ด้ วยการตีเกลียวได้ สม่าเสมอ เส้ นด้ ายมีความเหนียว
แข็งแรง มีขนาดที่สม่าเสมอ และหลากหลายทาให้ ผ้ ทู ี่เอามาทอ เอามาฟอก มาย้ อมมันง่ายขึ ้น ไม่
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ยุ่งยาก เนื่องจากผลิตด้ วยเครื่ องจักรอุตสาหกรรม ส่วนด้ ายพุ่งนิยมสัง่ เส้ นไหมพื ้นบ้ านจาก อาเภอ
จักรราช เนื่องจากมีคณ
ุ ภาพที่ดี และต้ องการใช้ วตั ถุดิบภายในพื ้นที่จงั หวัดนครราชสีมา (ประภา
พรรณ พาภักดี. 2560: สัมภาษณ์)
2.3.2.2 สี ส่วนใหญ่แล้ วในปั จจุบนั ชุมชนทอผ้ าในพื ้นที่นิยมใช้ สีเคมีในการย้ อม
เส้ ยด้ าย และจะได้ สีตรงตามต้ องการไม่ผิดเพี ้ยน เนื่องจากส่วนใหญ่รับทอผ้ าตามคาสัง่ เป็ นจานวน
มาก มีบางกลุ่มเท่านันที
้ ่ใช้ สีธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่น้อยมาก ประมาณ 1-2 กลุ่มเท่านัน้ ซึ่งไม่แน่ใจว่า
เป็ นการย้ อมสีธรรมชาติ 100เปอร์ เซ็นต์หรื อไม่ (วิรุฒ สิงหวิสยั , 2560: สัมภาษณ์)
2.3.2.3 วิธีการทอ เนื่องด้ วยชนิดของผ้ าซึ่งคือมัดหมี่ วิธีการทอส่วนใหญ่จึงเป็ น
การทอขัดด้ วยกี่กระตุก 2 ตะกอหน้ ากว้ าง 100 – 103 เซนติเมตร โดยเวลาทอช่างทอจะต้ องคอยดู
ให้ ลวดลายที่มดั เรี ยงตัวสวยงามตามที่ควรจะเป็ น (พรทิพย์ ดวงสูงเนิน. 2560: สัมภาษณ์)
2.3.2.4 ลวดลาย ผ้ า ไหมมัด หมี่ ข องปั ก ธงชัย มัก เป็ น ลวดลายประยุก ต์ จ าก
ธรรมชาติหรื อสิ่งของที่พบเห็นได้ ตามชีวิตประจาวัน เช่น ลายกุญแจ ลายแว่นตา ลายดอกกุหลาบ
ลายดอกชบา ลายกระต่าย และลายผีเสื ้อ เป็ นต้ น โดยมีการจดลิขสิทธิ์ ไว้ ที่อาเภอปั กธงชัยเป็ น
บางส่วน (อ้ อยทิพย์ เกตุเอม. 2558: 49)
อย่างไรก็ตามผ้ าไหมจากอาเภอปั กธงชัยที่เป็ นที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็ นผ้ าพื ้น ผ้ า
มัดหมี่ ในบางครัง้ หากมีผ้าพื ้นที่เป็ นพับหลังจากนาส่งให้ ผ้ บู ริ โภค แล้ วบางครัง้ จะนาผ้ าส่วนนันไป
้
พิม พ์ ล ายเพื่ อเพิ่ม ความน่าสนใจ นอกจากนี แ้ ล้ วยัง สามารถนาไปปั ก ลวดลายด้ ว ยเครื่ อ งจัก ร
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ อีกทางหนึง่ (สาตราวุฒิ คาสุข, 2560: สัมภาษณ์)
2.3.2.5 การตกแต่ ง ส าเร็ จ การตกแต่ ง ส าเร็ จ หรื อ ฟิ นิ ช ชิ่ ง (Finishing) เป็ น
กระบวนการหนึ่งในการตกแต่งสิ่งทอ ซึ่งมักกระทาเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายต่อจากกระบวนการเตรี ยม
ผ้ าและการย้ อมสี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงปรั บปรุ งหรื อเพิ่มเติมคุณสมบัติบางอย่าง
ให้ กบั ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อให้ สิ่งทอนันมี
้ คณ
ุ สมบัติการใช้ สอยดีขึ ้นหรื อเป็ นที่พอใจของผู้ใช้ มากขึ ้น
ได้ แก่ การตกแต่งให้ น่มุ การตกแต่งขาว การตกแต่งให้ มนั เงา การตกแต่งเพื่อให้ ง่ายต่อการดูแล
รักษา การตกแต่งให้ ทนไฟ การตกแต่งให้ ขึ ้นขน การตกแต่งกันน ้า เป็ นต้ น (บุญช่วยอุตสาหกรรม,
2556: ออนไลน์) ซึง่ สาหรับผ้ าไหมนันปั
้ จจุบนั การตกแต่งสาเร็ จมักเป็ นการใช้ น ้ายาอบผ้ า หรื ออาบ
ผ้ าเพื่อให้ ผ้าเรี ยบร้ อยสวยงาม พร้ อมที่จะใช้ งานได้ ทนั ที
จะเห็นได้ ว่าตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั การทอผ้ าไหมเป็ นหนึ่งในวิถีการใช้ ชีวิตของ
ชาวบ้ านในพืน้ ที่จงั หวัดนครราชสีมา อย่างไรก็ตามผ้ าไหมที่เป็ นที่นิยมในการทอของอาเภอปั ก
ธงชัยนันคื
้ อ ผ้ าไหมพื ้นเรี ยบ ผ้ าไหมมัดหมี่ประยุกต์ ผ้ าไหมมัดหมี่ชดุ ส่วนผ้ าไหมหางกระรอกที่ใน
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อดีตเป็ นผ้ าทอโบราณที่มีการทอเป็ นผ้ านุ่งโจงกระเบนสาหรับชนชัน้ สูง ผ้ าไหมพื ้นเรี ยบ ผ้ าไหม
มัดหมี่ และมีผ้าไหมประยุกต์บ้างตามแต่ผ้ บู ริโภคต้ องการ
2.3.3 ผลวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของ
ผ้ าไหมปั กธงชัย ที่ผ่านมานันส
้ านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ได้ ทาการ
วิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของผ้ าไหมปั กธงชัย ไว้ ดัง
ตาราง 6 ผลวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของผ้ าไหมปั ก
ธงชัย ด้ านล่างนี ้
ตาราง 6 ผลวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)
ของผ้ าไหมปักธงชัย
หัวข้ อการวิเคราะห์
จุดเด่น
(Strength)
จากปัจจัยภายใน

ผลการวิเคราะห์
1. ปั กธงชัยเป็ นแหล่งผ้ าไหมที่มีชื่อสียงเป็ นที่ร้ ู จกั มาช้ านาน ผลิตภัณฑ์มี
ลักษณะเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ้ าสีพื ้น ที่มี
ความมันเงา สี สวยงาม ทาให้ เป็ นที่ นิยมของ นักท่องเที่ ยว โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
2. การทอมื อ ที่ ล ะเอี ย ดประณี ต ย้ อมสี ธ รรมชาติ เป็ นเสน่ ห์ ส าหรั บ
ชาวตะวันตก ทาให้ สินค้ าขายได้ ในราคาสูง
3. ผู้ประกอบการท้ องถิ่นมีทกั ษะความรู้ความชานาญในการผลิตจากการ
ถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เทคโนโลยี ใ นครั ว เรื อ นจากบรรพบุ รุ ษ สู่
ลูกหลานจนถึงปัจจุบนั
4. เทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตเป็ นภูมิปัญญาชาวบ้ านไม่สลับซับซ้ อน ทาให้
ไม่ต้องใช้ ต้นทุนการบารุงรักษาเครื่ องจักรสูงนัก
5. มีแรงงานฝี มือจานวนเพียงพอ ค่าจ้ างไม่แพงมากเมื่อเทียบกับทักษะ
ฝี มือ
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หัวข้ อการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์
6. มี ก ารรวมกลุ่ ม ของผู้ ประกอบการอยู่ ห นาแน่ น ในพื น้ ที่ ท าให้ การ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรและความรู้ ระหว่างกันทาได้ ง่าย ซึ่งผู้ประกอบการก็
มี ก ารเหลื อ ซึ่ ง กัน และกัน พอสมควรในเรื่ อ งการถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีการผลิต

จุดด้ อย
(Weakness)
จากปัจจัยภายใน

1. เส้ นไหมที่มีอยู่ในพื ้นที่ไม่เพียงพอกับปริ มาณที่ต้องการใช้ ต้ องนาเส้ น
ไหมมาจากแหล่ง ผลิ ต อื่ น ๆ ทัง้ ในจัง หวัด และต่า งจัง หวัด รวมทัง้ จาก
ต่างประเทศ ทาให้ การควบคุม คุณภาพการผลิตทาได้ ลาบากเนื่ องจาก
คุณภาพของเส้ นไหมที่ซื ้อมาจากแต่ละแหล่งแต่ละครัง้ ไม่เหมือนกัน
2. เนื่องจากผู้ประกอบการในอาเภอปั กธงชัยมีหลากหลายกลุ่ม ทังที
้ ่เป็ น
ระดับวิสาหกิจ ชุมชน ระดับ SME และ ระดับอุตสาหกรรม ทาให้ คณ
ุ ภาพ
สิ น ค้ า ที่ อ อกมามี คุณ ภาพแตกต่า งกัน ไม่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ขาด
เอกภาพ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์
3. ขาดบุคลลากรที่มีความรู้ในด้ านการบารุงรักษาซ่อมแซมเครื่ องจักรที่ใช้
เช่น เครื่ องสาวไหม เครื่ องทอผ้ าไฟฟ้า ทาให้ อายุการใช้ งานเครื่ องจักรสัน้
กว่า ที่ ค วรจะเป็ น และเมื่ อ เครื่ อ งจัก รช ารุ ด เสี ย หายก็ ทาให้ ก ารทางาน
หยุดชะงัก เนื่องจากต้ องรอผู้มีความรู้ ด้านเครื่ องจักรมาซ่อมแซมซึ่งมักใช้
เวลานาน
4. ผู้ประกอบการจานวนมากยังขาดความรู้ ความสามารถในการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์จากผ้ าไหมเพื่อการเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ า มักจะผลิตสินค้ าตาม
ความนึกคิดของตัวเองโดยไม่ได้ ศกึ ษาความต้ องการของผู้บริ โภค ทาให้ มี
สิ น ค้ า ค้ า งสต๊ อ กจ านวนมากบ่อ ยๆส่ ง ผลกระทบต่ อ สภาพคล่ อ งทาง
การเงิน

47
หัวข้ อการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์
5. ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการบริ หารจัดการธุรกิจทังด้
้ าน
การผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
ที่เป็ นวิสาหกิจชุมชนหรื อกลุ่ม OTOP และผู้ประกอบการรายย่อย ทาให้
ขาดวิสยั ทัศน์ในการทาธุรกิจโดยเฉพาะการทาตลาดเชิงรุก
6. ผู้ผ ลิ ต บางส่ว นค านึง ถึ ง ความอยู่ร อดของธุ ร กิ จ ในระยะสัน้ โดยเน้ น
ปริ มาณการจาหน่ายด้ วยการแข่งขันด้ านราคามากกว่าการจาหน่ายที่เน้ น
คุณภาพ

โอกาส
(Opportunity)

1. รัฐบาลมีนโยบายทัง้ ในระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัดในการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชัน่ และสิ่งทอ ซึ่งรวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์
ผ้ า ไหม เพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม นโยบายที่ จ ะท าให้ กรุ ง เทพเป็ นเมื อ งแฟชั่น

จากปัจจัยภายนอก ขณะเดี ย วกัน ก็ ใ ห้ ก ารสนับ สนุน ส่ ง เสริ ม ด้ า นการประชาสัม พัน ธ์ เ พื่ อ
เผยแพร่ ชื่อเสียงผ้ าไหมไทย มีการทา Road Show จัดงานแฟชัน่ ผ้ าไหม
ไทยทังในและต่
้
างประเทศ
2. ผู้ป ระกอบการทัง้ ต้ น น า้ กลางน า้ และปลายน า้ ได้ รั บ การส่ง เสริ ม
สนับสนุนด้ านการฝึ กอบรมถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่างๆจากหน่วยงานรัฐ
รวมทังสถาบั
้
นเฉพาะทางหลายแห่ง เช่น สถาบันเพื่อการพัฒนาและวิจยั
หม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันไหมแห่งชาติ ศูนย์พฒ
ั นา
กลุ่ม อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ตอนล่าง พัฒ นาชุม ชน
รวมทังสถานศึ
้
กษาในระดับอุดมศึกษา
3. ผ้ าไหมไทยมีเอกลักษณ์และเป็ นที่ชื่นชมในระดับนานาชาติ ทาให้ ผล
ผลิ ต จากอุต สาหกรรมไหมยัง มี โ อกาสอี ก มากในตลาดทัง้ ภายในและ
ภายนอกประเทศ
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หัวข้ อการวิเคราะห์
ภาวะคุกคาม
(Threats)
จากปัจจัยภายนอก

ผลการวิเคราะห์
1. ปริ มาณเส้ นไหมที่มีอยู่ในประเทศไม่เพียงพอกับความต้ องการ ต้ องมี
การนาเข้ าทาให้ มีต้นทุนในส่วนวัตถุดบิ สูงขึ ้น
2. เส้ นไหมของประเทศเพื่อนบ้ านมีราคาถูกกว่า ทาให้ มีการลักลอบนาเข้ า
เส้ นไหมอย่างผิดกฎหมาย มีผลกระทบต่อราคาไหมที่ผลิตได้ ในประเทศ
และการเปิ ดเขตการค้ าเสรี ในอนาคตอาจมีผลต่ออุตสาหกรรมต้ นน ้าใน
ประเทศเนื่ อ งจากมี ต้ น ทุน การผลิ ต ที่ สูง กว่า และผ้ า ไหมไทยอาจมี ข้อ
เสียเปรี ยบด้ านราคาเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ โดยเฉพาะ จีน เวียดนาม และ
อินเดีย
3. มีการแข่งขันจากผ้ าทอพื ้นเมืองที่ทาจากวัสดุอื่นที่มีราคาถูกกว่า และ
ดูแลรักษาง่ายกว่า เช่น ผ้ าฝ้ายทอพื ้นเมือง เป็ นต้ น
4. แรงงานทอผ้ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น แรงงานตามฤดูก าล ท าให้ ข าดแคลน
แรงงานในการผลิตเมื่อถึงฤดูของการทานา การทางานไม่ตอ่ เนื่อง บางครัง้
จึงผลิตสืนค้ าไม่ทนั กับความต้ องการ ทาให้ เสียโอกาสทางธุรกิจ
5. ผู้บริโภคทังชาวไทย
้
และต่างประเภทส่วนใหญ่พบปัญหาการดูแลรักษา
ผ้ าไหม

ที่มา: สานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ. (ม.ป.ป.: ออนไลน์)
ดัง นัน้ เพื่ อการนาผ้ าไหมปั กธงชัยเข้ าสู่ อุตสาหกรรมแฟชั่น ไทยจึง มีความจ าเป็ น
เร่งด่วนที่ต้องพัฒนาพร้ อมกันทุกภาคส่วน ทังภาครั
้
ฐและเอกชน รวมทังภาคอุ
้
ตสาหกรรมและภาค
การศึกษาอีกด้ วย
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3. อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
คาว่าอุตสาหกรรม เป็ นคานาม หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ ทนุ และแรงงานเพื่อผลิตสิ่งของหรื อ
จัดให้ มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554:
ออนไลน์ ) กระบวนการเริ่ ม ต้ นขึ น้ ในตอนปลายของคริ สต์ ศตวรรษที่ 18 ในช่วงของการปฏิ วัติ
อุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ด้ วยการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบพึ่งพาแรงงานคนและ
สัตว์เป็ นหลักไปเป็ นเศรษฐกิจ แบบพึ่ง พาเครื่ องจักรเป็ นหลักของสหราชอาณาจักร โดยเริ่ ม ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็ นอุตสาหกรรมแรก
อุตสาหกรรมแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ
ก. อุตสาหกรรมครัวเรื อน คืออุตสาหกรรมการผลิตง่ายๆ เล็กๆ มักทากันในครอบครัว
หรื อหมูบ่ ้ าน ไม่ใช้ แรงงาน ทุนและปัจจัยมาก แต่มกั จะได้ กาไรต่า อุตสาหกรรมจาพวกนี ้มีตวั อย่าง
เช่น หัตถกรรมจักสาน เซรามิก ถ้ วยชามต่างๆ รวมไปถึงสินค้ าประเภทอาหารบรรจุถงุ หรื อหีบห่อที่
มียี่ห้อบางชนิด เป็ นต้ นด้ วย และสินค้ าโอทอป (หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) บางชนิดเองก็ถือเป็ น
อุตสาหกรรมครัวเรื อนด้ วย
ข. อุตสาหกรรมโรงงาน คืออุตสาหกรรมที่ ผลิ ต ในโรงงาน สินค้ ามักมี ม าตรฐาน
เดียวกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก พบมากในเขตเมืองหรื อ เขตที่มีความเจริ ญต่างๆ สินค้ าเหล่านี ้มัก
เป็ นสิ่ ง อุปโภคบริ โภค และสิ นค้ าฟุ่ มเฟื อยต่างๆ เช่นกระดาษทิช ชู บะหมี่ กึ่ง ส าเร็ จ รู ป อาหาร
กระป๋ อง เครื่ องนุง่ ห่ม สุรา บุหรี่ เป็ นต้ น และสินค้ าบางประเภทมีการโฆษณาส่งเสริมการขายด้ วย
คาว่า แฟชั่น เป็ นคานามหมายถึง สมัยนิยม แบบ หรื อวิธี การที่ นิ ยมกันทั่วไปในชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง (ส านัก งานราชบัณ ฑิ ต ยสภา, 2554: ออนไลน์ ) ดัง นัน้ อุต สาหกรรมแฟชั่น จึ ง
หมายความได้ วา่ กิจกรรมที่ใช้ ทนุ และแรงงานในการผลิตแบบ สิ่งของ หรื อบริการที่เป็ นสมัยนิยม
อุตสาหกรรมแฟชัน่ เริ่มต้ นขึ ้นหลังปี พ.ศ. 2500 โดยก่อนหน้ านันคนส่
้
วนใหญ่หากมีฐานะ
จะเป็ นการสัง่ ตัดเย็บเครื่ องแต่งกายรายบุคคล หรื อการตัดเสื ้อผ้ าแบบวัดตัวตัด (Costume Made)
โดยช่างตัดเสื ้อ หากมีฐานะยากจนก็จะตัดเย็บด้ วยตนเอง แต่หลังจากนันเมื
้ ่อเริ่ มมีเครื่ องจักรเข้ า
มาเกี่ยวข้ องในการตัดเย็บ หรื อจักรเย็บผ้ า และเข้ าสูร่ ะบบทุนนิยม มีห้างสรรพสินค้ า เริ่มมีการผลิต
เสือ้ ผ้ าสาเร็ จรู ป (Ready – To – Wear) ออกมา จนกระทั่ง พัฒนามาถึงผลิตเสือ้ ผ้ าสาเร็ จรู ปที่ มี
ขนาดเดียวกัน ราคาเดียวกันเป็ นจานวนมาก (Mass Production) ทาให้ อตุ สาหกรรมแฟชัน่ เริ่ มต้ น
อย่างแท้ จริง
นอกจากนี ้ปั จจุบนั อุตสาหกรรมแฟชัน่ ยังได้ รับอิทธิพลจากการสื่อสารที่มีการพัฒนาขึ ้น
พร้ อมๆ กัน ไม่ ว่ า จะเป็ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ หรื อ สื่ อ วิ ท ยุ โทรทัศ น์ จนถึ ง ยุค ปั จ จุบัน ซึ่ ง เป็ น ยุค ของ
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อินเทอร์ เ น็ต อย่างไรก็ ตามในยุคเริ่ ม แรกของ อุตสาหกรรมแฟชั่นนัน้ เริ่ ม ที่ ฝั่ง ยุโรป ต่อมาที่ ฝั่ง
อเมริกา จนมาถึงยุคปัจจุบนั อุตสาหกรรมแฟชัน่ นันเป็
้ นออกแบบในประเทศใดประเทศหนึง่ แต่การ
ผลิตและจาหน่าย นัน้ ทาในอีกประเทศหนึ่ง เช่น แฟชั่นที่ผลิตโดยบริ ษัทแฟชัน่ ในสหรัฐอเมริ กา
ออกแบบในประเทศ แต่ผ ลิ ตในจี นหรื อเวี ยดนามหรื อ ศรี ลัง กาแล้ วนากลับมาในประเทศและ
กระจายขายสินค้ าทัว่ โลกอีกครัง้
อุตสาหกรรมแฟชัน่ เป็ นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความคิดสร้ างสรรค์ในการผลิตผลงาน
เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั สินค้ า ทังนี
้ ้อุตสาหกรรมแฟชัน่ ค่อนข้ างมีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
พอสมควร เนื่องจากครอบคลุมถึง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ประกอบไปด้ วย อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่ องนุ่ง ห่ม อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่ องประดับ รวมถึงอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง และ
ผลิตภัณฑ์ (การดี เลียวไพโรจน์ และคณะ, 2557, น. 6)
3.1 องค์ ประกอบอุตสาหกรรมแฟชั่น
อุ ต สาหกรรมแฟชั่น ประกอบด้ ว ย 3 ห่ ว งโซ่ อุป ทาน ได้ แ ก่ อุต สาหกรรมต้ น น า้
(Upstream) อุตสาหกรรมกลางน ้า (Midstream) และอุตสาหกรรมปลายน ้า (Downstream)
3.1.1 อุต สาหกรรมต้ น น า้ (Upstream) ได้ แ ก่ อุต สาหกรรมเส้ น ใย ซึ่ง แบ่ง เป็ น 2
ประเภท คือ เส้ นใยธรรมชาติและเส้ นใยสังเคราะห์ อุตสาหกรรมเส้ นใยมีการลงทุนสูง แต่มีปัญหา
สาคัญคือ การผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนให้ กบั อุตสาหกรรมเส้ นใยสังเคราะห์ภายในประเทศไม่เพียงพอ
ต่อความต้ องการ และสามารถผลิตวัตถุดบิ ได้ น้อยชนิด
3.1.2 อุตสาหกรรมกลางน ้า (Midstream) ได้ แก่ อุตสาหกรรมปั่ นด้ าย อุตสาหกรรม
ทอผ้ าและถักผ้ า และอุตสาหกรรมฟอกย้ อม พิม พ์ และตกแต่ง ส าเร็ จ ผู้ประกอบการได้ มีการ
รวมกลุ่มกันเป็ นสมาคม เพื่ อความเข้ มแข็ง ได้ แก่ สมาคมอุตสาหกรรมการผลิตเส้ นใยสังเคราะห์
(The Thai Synthetic Fiber Manufacturers’ Association) สมาคมอุ ต สาหกรรมสิ่ ง ท อไ ทย
(The Thai Textile Manufacturing Association) สมาคมอุ ต สาหกรรมทอผ้ าไทย ( The Thai
Weaving Industry Association) สมาคมอุต สาหกรรมฟอก ย้ อ ม พิ ม พ์ แ ละตกแต่ง สิ่ ง ทอไทย
( The Association of Thai Textile Bleaching, Dyeing, Printing and Finishing Industries)
สมาคมไหมไทย (Thai Textile Merchants Association) และสมาคมพ่อค้ าผ้ าไทย (Thai Textile
Merchants Association) เป็ นต้ น
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3.1.3 อุตสาหกรรมปลายนา้ (Downstream) ได้ แก่ อุตสาหกรรมการผลิต เสื อ้ ผ้ า
อุตสาหกรรมเครื่ องประกอบการแต่งกาย เช่น เครื่ องหนัง อัญมณี เป็ นต้ น และอุตสาหกรรมการค้ า
ปลีกแฟชั่น โดยอุตสาหกรรมการผลิตเสือ้ ผ้ า ประกอบด้ วยผู้ผลิตเสือ้ ผ้ ากันหนาว ผู้ผลิตเสือ้ ผ้ า
ชันในและชุ
้
ดนอน ผู้ผลิตเสื ้อผ้ าทางาน ผู้ผลิตเสื ้อผ้ ากีฬา ผู้ผลิตเสื ้อผ้ าโอกาสพิเศษ และผู้ผลิต
เสื อ้ ผ้ า เฉพาะต่า งๆ เช่น เสื อ้ กัน ไฟ เสื อ้ กัน เคมี เป็ น ต้ น มี อ งค์ ก รและสมาคมที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
อุตสาหกรรมปลายน ้า ได้ แก่ สมาคมเครื่ องนุ่งห่มไทย มูลนิธิพฒ
ั นาอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่มไทย
อุตสาหกรรมเครื่ องประกอบการแต่งกาย เช่น หมวก กระเป๋ า รองเท้ า และเครื่ องประดับ เป็ นต้ น
นอกจากนันยั
้ งมี สมาคมเครื่ องหนัง สมาคมอัญมณี สมาคมเครื่ องหนังไทย สมาคมอัญมณีไทย
เป็ นต้ น
3.2 การสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจากภาครัฐและเอกชน
ประเทศไทยได้ รับการจัดอันดับจากผลการสารวจนานาชาติให้ เป็ นแหล่งรองรับการ
ลงทุนที่นา่ ดึงดูดที่สดุ แห่งหนึง่ อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2553 ธนาคารโลกได้ จดั ให้ ไทยเป็ นประเทศ
ที่มีความสะดวกในการดาเนินธุรกิจมากเป็ นอันดับที่ 12 ของโลก ปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบายเร่ ง
พัฒนาประเทศใน 6 สาขาหลัก (สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2558, น.
10-16) ได้ แ ก่ 1) เกษตรกรรมและอุต สาหกรรมเกษตร 2) พลัง งานทดแทน 3) ยานยนต์ 4)
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5) แฟชัน่ และ 6) อุตสาหกรรมบริ การที่มี
มูล ค่า เพิ่ ม สูง ซึ่ ง รวมถึ ง อุต สาหกรรมบัน เทิ ง บริ ก ารเพื่ อ สุข ภาพ และการท่ อ งเที่ ย ว ดัง นัน้
อุ ต สาหกรรมแฟชั่ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ นเร่ งด่ ว นที่ ต้ องพั ฒ นาพร้ อมกั น ทุ ก ภาคส่ ว น ทั ง้
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา
โดยรัฐบาลมีแนวทางส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชัน่ แบบครบวงจร โดยเร่ ง
ปรับโครงสร้ างสถาบันสิ่งทอให้ เป็ นสถาบันเพื่อการออกแบบแฟชัน่ สมัยใหม่ ทาให้ เกิดนวัตกรรม
การผลิตสินค้ าแฟชัน่ ออกสู่ตลาดโลก สร้ างผู้ประกอบการแฟชัน่ ใหม่ในอนาคต โดยมีเป้าหมาย
หลักคือการสร้ างมูลค่าเพิ่มและสร้ างชื่อเสียงให้ กบั ประเทศ
นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมแล้ ว ยังควรที่จ ะต้ อง
เน้ นการพัฒนาในแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมหรื อมีการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา โดย
มีทิศทางที่สอดคล้ องกับการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมของประเทศ ให้ มีลกั ษณะที่พิเศษ
และเพื่อใช้ เป็ นแนวทางนาร่ องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมตามคุณ ลักษณะของแต่ละ
กลุ่ม อุต สาหกรรม ตามแผนแม่ บ ทการพัฒ นาอุต สาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 (National
Industrial Development Master Plan) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
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โดยแบ่ง เป็ น บทบาทของอุต สาหกรรมสิ่ง ทอและเครื่ อ งนุ่ง ห่ม ไทยในปั จ จุบัน ซึ่ง
กระทรวงอุต สาหกรรม (2554: ก12) ได้ ใ ห้ ข้ อ มูล ในด้ า นบทบาทของอุต สาหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่ องนุง่ ห่มไทยในปัจจุบนั ว่า อุตสาหกรรมไทยตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจโดยการเป็ นผู้
รับจ้ างผลิตจากคาสัง่ ผลิต ดังนันแนวทางการพั
้
ฒนาจึงจาเป็ นต้ องยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ ้น และสร้ างความร่วมมือในการขยายเครื อข่ายการผลิตไป
ยังผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต จากนันต้
้ องส่งเสริ มการ
ยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสู่การออกแบบและการดาเนินการทางตลาดเพื่อสร้ างตรา
สินค้ าไทยให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตอ่ ไป
ทังนี
้ ้แม้ ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มไทย จะมีมูลค่าการส่งออกน้ อยกว่า
อุต สาหกรรมประเภทอื่ น ๆ และในระดับ โลก อย่า งไรก็ ต าม อุต สาหกรรมสิ่ ง ทอถื อ ได้ ว่า เป็ น
อุตสาหกรรมที่ ประเทศไทยมี ศักยภาพ อี กทัง้ ยัง มี การใช้ เงินลงทุนและวัตถุดิบในประเทศเป็ น
จานวนมาก และมีจานวนสถานประกอบการและจ านวนแรงงานค่อนข้ างสูง ดังนัน้ แม้ มูลค่า
โดยรวมของอุตสาหกรรมนีอ้ าจไม่มากนัก แต่ถือได้ ว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่สร้ างผลประโยชน์ แก่
ประเทศไทยโดยตรง (กระทรวงอุตสาหกรรม. 2554: ก2)
นอกจากนีส้ ถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม (2557: ออนไลน์) ยังได้ กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชัน่
ปี พ.ศ. 2559 – 2574 ขึ ้น โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอและธุรกิจแฟชัน่ ไทยมีปัจจัยเกือ้ หนุนการพัฒนา
โครงสร้ างสู่ อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และองค์ความรู้ ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มและ
ความได้ เปรี ยบในการแข่ง ขัน ประกอบด้ วย ความก้ าวหน้ าของวัฒนธรรมการแต่งกาย ทักษะฝี มือ
ที่มีความคิดสร้ างสรรค์ การเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ความได้ เปรี ยบเชิงภูมิศาสตร์ องค์ความรู้
การผลิตครบวงจร ความใกล้ ชิดกับวัฒนธรรมเอเชียซึ่งเป็ นภูมิภาคที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ เมื่อ
โครงสร้ างการผลิตสิ่งทอของโลกเปลี่ยนแปลง เอเชียขยายตัวเป็ นศูนย์กลางการค้ าการลงทุนสิ่งทอ
เครื่ องนุ่งห่มของโลก อุตสาหกรรมไทยจึงต้ องกาหนดยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และธุรกิจแฟชัน่ ให้ สอดคล้ องกัน มีเป้าหมายระยะยาวคือ “มุง่ สูอ่ ตุ สาหกรรมสร้ างสรรค์ที่มีอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมในระดับสากลอย่างยัง่ ยืน (Toward Sustainable Creative Industries with Strong
Soft Power) กาหนดเป็ นแผนระยะยาวถึง ปี พ.ศ. 2573 ให้ สอดคล้ องกับแผนแม่บทการพัฒ นา
อุตสาหกรรมของประเทศ แบ่งเป็ นเป้าหมาย 3 ระยะ (กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม, 2557: ออนไลน์)
คือ

53
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2559 เป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคด้ านการค้ า การจัดหาสินค้ าสิ่ง
ทอแฟชัน่ Sourcing and Trade from Thailand ขยายขอบเขตอุตสาหกรรมสู่ผ้ ปู ระกอบการระดับ
ภูมิภาค (ASEAN Business) มีการตัดสินใจด้ านการออกแบบและคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ในประเทศ
ไทย ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ปรับปรุ งกฏระเบีย บ แก้ ปัญหาคอขวดของห่วงโซ่มูลค่า ลดอุปสรรค
ทางการค้ าให้ เป็ นศูนย์กลางการทาธุรกิจของอาเชียน สร้ างกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีื พัฒนาค
ลัสเตอร์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 เป็ นศูนย์รวมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข องแบ
รนด์ ร ะดั บ โลก Design and Development Solution for International Brands มี ค วามพร้ อม
สาธารณูปโภคและบุคลลากร เพื่อให้ ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการเป็ นที่ตงของส
ั้
านักงาน
ใหญ่ (Head Quater) และสานักงานใหญ่ภมู ิภาค (Regional Head Quater) ของบริษัทสิ่งทอและ
แฟชั่นระดับโลก ทาให้ มี การตัดสิ นใจเรื่ องส าคัญๆของกระบวนการธุ รกิ จ สิ่ง ทอและแฟชั่น ใน
ประเทศไทย ตลอดจนการจัดจาหน่ายสินค้ าในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN) และ
เอเชียใต้ (BIMSTEC) ผ่านไทย
ระยะที่ 3 พ.ศ. 2574 เป็ นผู้นาวัฒนธรรมแฟชัน่ และการออกแบบสิ่งทอของโลก
Global Fashion Culture Influencer มี ความเข้ ม แข็ ง ของทุนวัฒ นธรรมร่ วมสมัย บูรณาการกับ
อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อง ผลัก ดัน มี แ บรนด์ สิ่ ง ทอและแฟชั่น ไทย เป็ นแบรนด์ ร ะดับ สากล
(international brands) อย่างน้ อย 20 แบรนด์ และเป็ นแบรนด์ระดับโลกอย่างน้ อย 1 แบรนด์
ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยอย่างเป็ นระบบไปยังตลาดโลก
นอกจากการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชัน่ ปี 2559 –
2574 แล้ วกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ วางแผนที่จะส่งเสริมความแข็งแกร่งของแฟชัน่ ไทยสูย่ คุ 4.0
โดยตังเป้
้ าที่จะดันยอดส่งออกจากปี ละ 6 แสนล้ านบาทให้ ได้ 1 ล้ านล้ านบาทภายใน 5 ปี ด้ วยการ
นาเทคโนโลยีผสมผสานกับนวัตกรรมเสริมแกร่ง ด้ วยการ
3.2.1. การเปิ ดตัวโครงการเสริ มสร้ างศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยสู่ยุค 4.0 เพื่อ
สนองนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 และการก้ าวสูก่ ารเป็ นฮับแฟชัน่ ของอาเซียน หลังจากอุตสาหกรรม
แฟชัน่ ไทยยังประสบปั ญหาในเรื่ องการส่งออกอย่างต่อเนื่อง จากภาวะคาสัง่ ซื ้อที่ชะลอตัว ภาวะ
เศรษฐกิจโลก ดังนัน้ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันถือเป็ นสิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดาเนินการ
อย่างเร่ งด่วน โดยเน้ นให้ ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ เข้ าถึงแหล่งทุน การให้ ความรู้ ด้านการ
ออกแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต การลดต้ นทุนการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เป็ นต้ น โดยเน้ น 4 กิจกรรมหลักคือ 1) การสร้ างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น
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2) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้ าสู่อาเซียน หรื อ D Space โดยเป็ นความร่วมมือ
กับคณะมัณฑนศิล ป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็ นผู้พัฒนาแบรนด์สินค้ าแฟชั่นไทย 3) กิจกรรม
Modern Thai Silk เป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย เน้ นอิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
กับเทรนด์โลก และ 4) กิจกรรมพัฒนาผ้ าผืนสู่เป้าหมายการเป็ นผู้นาสิ่งทออาเซี ยน ด้ วยการวิจยั
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตรงต่อความต้ องการและความเปลี่ยนแปลงของตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าผืนทังใน
้
และต่างประเทศ (ผู้จดั การออนไลน์, 2560: ออนไลน์)
โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ. 2560: ออนไลน์) ได้ กล่าวถึงโครงการเสริ มสร้ างศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยสู่ยุค 4.0
ไว้ วา่
“กระทรวงอุ ต สาหกรรมตั ง้ เป้ า พั ฒ นาผ้ าผื น โดยเน้ นการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาเพิ่มมูลค่า ซึ่งผ้ าผืนไม่ได้ จากัดแค่นาไปทา
เป็ นเครื่ องนุ่งห่มได้ เท่านัน้ แต่สามารถนาไปใช้ ได้ ในอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
สิ่งทอ เครื่ องประดับ ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญขัน้ ตอนการ
ผลิตตังแต่
้ ต้นน ้าถึงปลายน ้าโดยเน้ นความต้ องการของตลาดเป็ นหลัก ซึง่ การ
นานวัตกรรมมาใช้ กับผ้ าผืนก็จะเป็ นการช่วยเพิ่มมูลค่าได้ อีกทางหนึ่ง เช่น
การนาผ้ าขนสัตว์มาทอร่ วมกับผ้ าไหมไทย และต่อไปทางกระทรวงฯ มีแผน
จะนาผ้ าไหมไทยออกสูอ่ าเซียนผ่านเส้ นทางสายไหม”
3.2.2 การเปิ ดตัวกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชัน่ เชิงสร้ างสรรค์สาหรับนักศึกษา
(Fashion Smart Start Up 2016: F2S) Creative Designers Creation ภายใต้ โครงการยกระดับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ SMEs สู่ ต ลาดโลก (Global Reach) โดยกรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ร่ วมกับ สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อสานต่อนโยบายรัฐ ด้ วยการพัฒนานักศึกษาด้ านออกแบบปี 3 และ ปี 4 ใน
พื ้นที่ภาคเหนือ จัดอบรมการออกแบบสร้ างสรรค์-ทันเทรนด์โลก หลักสูตรใหม่ ปูเส้ นทาง Start Up
และมุง่ สูน่ กั ออกแบบเชิงสร้ างสรรค์รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ซึง่ กิจกรรมนี ้ได้ ทาการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่เพื่อเติมเต็มจากหลักสูตรเดิมในห้ องเรี ยน ประกอบไปด้ วยหลักสูตร การสร้ างทักษะและปรับ
วิธีคิดอย่างเป็ นระบบทังวงจรผลิ
้
ตภัณฑ์ การสร้ างอัตลักษณ์ ซึ่ง ตัวโครงการจะให้ ความสาคัญใน
แนวคิ ด หลัก เรื่ อ ง ทุน ทางวัฒ นธรรม ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นัก ออกแบบมองเห็ น คุณ ค่า ของท้ องถิ่ น
วัฒนธรรมประจาภาค โดยนามาผสมผสานกับไอเดียสร้ างสรรค์ เทคโนโลยีการออกแบบและการ
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ผลิตเพื่อสร้ างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นภายใต้ กลิ่นอายแห่งความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนให้ คน
ทัว่ โลกได้ เห็น พร้ อมหลักสูตรวิเคราะห์ต้นทุน และการสร้ างโอกาสทางการตลาด (สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ. 2560: ออนไลน์)
โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม ได้ กล่าวถึง
กิ จ กรรมการพัฒ นาออกแบบแฟชั่น เชิ ง สร้ างสรรค์ส าหรั บ นัก ศึก ษา (Fashion Smart Start Up
2016 : F2S) Creative Designers Creation ภายใต้ โครงการยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ SMEs
สูต่ ลาดโลก (Global Reach) ไว้ วา่
“โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริ มผลักดันให้ เกิดบุคลากรใน
สายอุตสาหกรรมออกแบบ – แฟชั่น (สิ่งทอและเครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง
และรองเท้ า เครื่ อ งประดับ ) สู่เ ส้ น ทางนัก ออกแบบมื อ อาชี พ สอดรั บ กับ
นโยบายของรัฐบาลในด้ านการสร้ าง SMEs กลุ่ม Global Reach Start Up
ให้ ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจด้ วยการออกแบบ Design Driven Economy รองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 โดยสร้ างศักยภาพให้ เกิดการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะตังแต่
้
เรื่ องของแนวโน้ มการออกแบบ การคัดเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
สร้ างสรรค์ ตลอดจนการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
และการนาเสนอผลงานการออกแบบ เพื่ อเป็ นพื น้ ฐานส าคัญในการก้ า ว
กระโดดไปสู่การสร้ างผลิ ตภัณ ฑ์ ที่มี มูล ค่าเพิ่ม สูง และพัฒ นาต่อเนื่ องจน
สามารถแข่งขันในระดับอาเซียน (ASEAN) ได้ อย่างเต็มภาคภูมิ”
3.3 สถานการณ์ ปัจจุบันของผ้ าไหมในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
ในปี พ.ศ. 2557 ตลาดผ้ าไหมไทยมี มูลค่าซือ้ ขายถึง 6,000 ล้ านบาทต่อปี สินค้ า
กลางน ้า หรื อผ้ าไหม มีปริมาณการส่งออกที่ 496,499,291 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ร้ อยละ 76.26
ในขณะที่สินค้ าต้ นนา้ หรื อไหมดิบ มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึน้ เพียงร้ อยละ 3.8 และสินค้ าปลายน ้ามี
มูลค่าลดลงร้ อยละ 2.95 เมื่อเทียบปี ตอ่ ปี (ชนิกานต์ การวิวฒ
ั น์, 2558: ออนไลน์)
จากโครงการเตรี ยมความพร้ อมและสร้ างเครื อข่ายภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อุตสาหกรรมเครื่ องนุง่ ห่มเป็ นอุตสาหกรรมปลายน ้าของระบบ
โครงสร้ างอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ซึ่งเน้ นการใช้ แรงงานเข้ ม ข้ น (Labor Intensive) ไม่จาเป็ นต้ อง
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ลงทุนสูง และใช้ เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ตไม่ซับซ้ อ นแต่สามารถสร้ างมูล ค่า เพิ่ม ให้ แก่ ผลิ ตภัณ ฑ์ ไ ด้
ค่อนข้ างสูง ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยงั ใช้ เครื่ องจักรที่มีอายุการใช้ งานมานานแต่ก็ยัง คง
เป็ นอุตสาหกรรมที่มีมลู ค่าการส่งออกสูง นอกจากนี ้ แรงงานไทยเป็ นแรงงานที่มีฝีมือ ผลิตภัณฑ์ที่
ได้ จึงมีความประณี ตและเป็ นที่ต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ม
ได้ แก่ เสือ้ ผ้ าสาเร็ จรู ปจากการทอ และเสือ้ ผ้ าสาเร็ จรู ปจากการถักส าหรั บอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ม ได้ แก่ อุตสาหกรรมไหม อุตสาหกรรมนอนวูฟแวร์ ซึ่งผลิต
ผ้ าอ้ อมเด็ก ชุดผ่าตัดของแพทย์ ผลิตภัณฑ์ไว้ ใช้ ในโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการ
เคหะ เป็ นต้ น ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ เปรี ยบด้ านค่าจ้ างแรงงานโดยผลิตตามคาสัง่ ซื ้อ (OEM) แต่
ผลจากค่าแรงที่สงู ขึ ้นทาให้ ผ้ วู ่าจ้ างได้ ย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่น ดังนัน้ ประเทศไทยต้ องเร่ ง
ให้ มีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้ างสินค้ าที่เป็ นตราสินค้ า (Brand Name) ของไทย
เอง และพัฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ให้ มี ค วามรวดเร็ ว และแม่ น ย าขึ น้ ดัง นัน้ กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมจึงได้ ทาการวิเคราะห์ SWOT แฟชัน่ ไทย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555, น. 16-17)
ไว้ ดงั นี ้
ตาราง 7 ตาราง SWOT แฟชันไทย
่
จุดแข็ง
(Strengths)

1. มาตรฐานการผลิตและฝี มือแรงงานไทยดีกว่าประเทศอื่นใน
อาเซียน แรงงานมีฝีมือทักษะสูง พัฒนาฝี มือได้ เร็ ว มีคุณภาพ
การผลิต ความประณีตและสามารถทารู ปแบบที่ตลาดต้ องการ
ได้
2. ไทยมีหว่ งโซ่อปุ ทานในอุตสาหกรรมครบถ้ วน ทังอุ
้ ตสาหกรรม
ต้ นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า
3. ผู้ ประกอบการมี อ งค์ ค วามรู้ ประสบการณ์ ความพร้ อม
มากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน
4. ความเชื่ อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานการผลิต แรงงาน และ
สิ่งแวดล้ อมของไทยมีภาพลักษณ์ดีในตลาดโลก
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จุดอ่อน

1. ต้ นทุนแรงงานสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน

(Weaknesses)

2. การขาดแคลนแรงงาน
3. ต้ นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์สงู ขาดระบบการขนส่งทางราง
4. ผลกระทบด้ านราคาสินค้ าที่มีการนาเข้ าจากอาเซียนด้ วยกัน
ซึง่ มีต้นทุนต่ากว่า
5. ผู้ป ระกอบการยัง ไม่ มี ต ราสิ น ค้ า เป็ น ของตนเอง ขาดการ
ออกแบบพัฒนา
6. ขาดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมกลางน ้าและปลายน ้า

โอกาส

1. ประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียนมีต้นทุนแรงงานต่ากว่าไทย

(Opportunities)

2. ไทยตังอยู
้ ศ่ นู ย์กลางของแหลมอินโดจีน
3. ใช้ CLMV เป็ นฐานการส่ง ออกไปนอก AEC เพื่ อประโยชน์
จากสถานะ Least Developed Countries: LDCs
4. การรับและแบ่งงานตามความถนัดในสายโซ่อปุ ทาน (Supply
& Value Chain) มี ค วามร่ ว มมื อ ในการผลิ ต ร่ ว มกั น และใช้
ชิน้ ส่วนต่างๆ ในการประกอบร่ วมกัน โดยใช้ จุดแข็งของแต่ละ
ประเทศ
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อุปสรรค

1. ประเทศอื่นในอาเซียนก็ผลิตสินค้ าชนิดเดียวกัน

(Threats)

2. มีการแข่งขันมากขึ ้นทังในและต่
้
างประเทศ
3. อุปสรรคที่ ส าคัญของไทย คือการสร้ างต าแหน่ง ทางการแข่ง ขัน ของ
ประเทศในฐานะศูนย์ กลางแฟชั่นของภูมิ ภ าค ซึ่ง สิง คโปร์ และฮ่องกงมี
ความชัดเจนในด้ านนี ้มากกว่าไทยอยู่มาก (สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, 2558:
ออนไลน์)

ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555, น.16-17
สาหรับธุรกิจแฟชัน่ ของไทยมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากผู้บริ โภคหลายๆ
กลุ่มทังหญิ
้ งและชาย โอกาสของผู้ประกอบการอยู่ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมีแนวโน้ มอย่าง
มากในการเผยแพร่ แฟชัน่ สินค้ าจากไทย ออกสู่ต่างประเทศ โดยสามารถแบ่งนักช็อปออกเป็ น 4
กลุม่ (การดี เลียวไพโรจน์ และคณะ, 2557, น. 16-17) ได้ ดงั นี ้
กลุ่ม ที่ 1 นัก ช๊ อ ปทั่ว ไป คื อ กลุ่ม นัก ท่อ งเที่ ย วที่ นิ ย มเดิน ทางมาท่อ งเที่ ย วใน
สถานที่ตา่ งๆ และนิยมซื ้อสินค้ าติดไม้ ตดิ มือกลับไปด้ วย
กลุ่มที่ 2 นักช๊ อปเชิงวัฒนธรรม คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวในสถานที่
ประวัติศาสตร์ ส่งผลให้ มีการซื ้อสินค้ าแฟชัน่ ที่อิงกับสถานที่เพื่อเป็ นของที่ระลึก ของฝาก หรื อของ
ใช้ ในกรณีมีความชอบส่วนตัว
กลุม่ ที่ 3นักช๊ อปแบบมุง่ เป้า เป็ นนักช๊ อปที่มีการเตรี ยมตัวล่วงหน้ า ในการจับจ่าย
แบบตังใจ
้ โดยนักท่องเที่ยวกลุม่ นี ้จะให้ ความสาคัญต่อการผลิตภัณฑ์ และจะคานึงถึงคุณภาพการ
ใช้ งาน ประสิทธิภาพต่างๆ ของสินค้ าเป็ นอย่างมาก
กลุม่ ที่ 4 นักช๊ อปตามกระแส เป็ นกลุม่ นักช๊ อปที่มีการเตรี ยมไว้ ลว่ งหน้ า โดยมีแรง
กระตุ้นมากจากสภาพแวดล้ อม คาเชิญชวน หรื อ แฟชัน่ กระแสนิยมๆ ต่างๆ ของโลก
จากภาพรวมด้ านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมแฟชั่น (สิ่งทอและเครื่ องแต่งกาย เครื่ อง
หนังและรองเท้ า เครื่ องประดับ และอุปกรณ์ตกแต่ง) เป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ
ของไทยเป็ นอย่างยิ่ง โดยเห็นได้ จากมูลค่าการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศที่สร้ างรายได้
และการจ้ างแรงงานมากกว่า 2.0 ล้ านคน มีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปี ไม่ ต่ากว่า 20,000 ล้ าน
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เหรี ยญสหรัฐฯ หรื อ 600,000 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกสินค้ าอุตสาหกรรม
ทังหมด
้
แบ่งเป็ นมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มประมาณ 7,000 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ โดยตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มที่สาคัญ ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป ญี่ปนุ่
และอาเซียน มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่ อง-หนังและรองเท้ าประมาณ 1,500 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ โดยมีตลาดส่งออกสาคัญ ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป จีน และเวียดนาม และมูลค่า
การส่ง ออกผลิ ต ภัณ ฑ์ อัญ มณี และเครื่ อ งประดับ ประมาณ 10,000 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ โดยมี
สวิสเซอร์ แลนด์ สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง เป็ นตลาดส่งออกสาคัญ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ, 2560: ออนไลน์) จะเห็นได้ วา่ แนวโน้ มผ้ าไหมในอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยนันสามารถพั
้
ฒนาไปสู่
การสร้ างผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงจนสามารถแข่งขันในระดับอาเซียน (ASEAN) ได้
4. แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
เพื่อความอยูร่ อดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่มีเทคโนโลยี
ที่ก้าวไกลทาให้ รับรู้ ได้ ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมแม้ ว่าจะอยู่ไกลกันครึ่ งโลก ในกลุ่มคน
บางประเภทจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแม้ สิ่งแวดล้ อมเปลี่ยนไป และยังคงไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมเดิม แต่ก็จะ
มีคนบางส่วนที่สามารถปรับตัวเข้ ากับบริ บท สิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป สามารถเรี ยนรู้ จนเกิ ดการ
ยอมรับวัฒนธรรมใหม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมดังเดิ
้ มที่มี ติดตัวมาก็ยัง คงอยู่สามารถ
แสดงออกมาได้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ถือเป็ นการผสมผสานทางวัฒนธรรมคุณลักษณะดังกล่าว
เป็ นการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ ยอมรั บสิ่งใหม่ แต่ยงั คงรากเหง้ าเดิม ส่วนกลุ่มคนอีกประเภท
หนึ่งก็คือพวกที่ปรับตัวแล้ วกลายเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมใหม่ไม่คงเหลือซึ่งของเดิม เป็ นการ
ผสานกลืนทางวัฒนธรรม จะเกิดขึ ้นสมบูรณ์ แบบเมื่อไม่สามารถทาการแยกคนออกจากกลุ่ม จะ
พบในกลุ่ม ของรุ่ น ลูก รุ่ นหลานเป็ น ส่ว นใหญ่ ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ การอบรมสั่ง สอน การเลี ย้ งดูข อง
ครอบครัวเป็ นหลัก
ในขณะเดียวกันในเมืองไทย คนไทยที่อยู่กบั ที่ไม่ย้ายถิ่นไปไหน แต่ก็ต้องยอมรับว่าจะมี
ผู้คนหลากหลายเข้ ามาหา การปรับ ตัวให้ เข้ ากับกระแสเศรษฐกิจ และสังคมที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมสาหรับการดารงชีวิตควรทาอย่างไร จึงจะเป็ นการปรับตัว ที่ เข้ ากับสถานการณ์
ยอมรับสิ่งใหม่ แต่ยงั คงไว้ ซงึ่ รากเหง้ าเดิม
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4.1 ทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม (Theory of Cultural Ecology)
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม คือการศึกษาการปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติและสังคม การปรับตัวของมนุษย์ในที่นี ้หมายถึงกระบวนการที่มนุษย์ปรับสภาพร่างกาย
การดารงชีวิตและสังคมวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้ มีชีวิตรอดภายใต้ สภาพแวดล้ อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทังนี
้ ้ จะเป็ นการศึกษาลักษณะของการใช้ เทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ และการจัดระเบียบทางสังคม
ภายใต้ ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่กาหนดโดยสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ ซึง่ อาจศึกษาในมิติ
ประวัติศาสตร์ หรื อสิ่งที่ปรากฎอยู่ในปั จจุบนั ข้ อถกเถียงสาคัญคือ สังคมของมนุษย์ดารงอยู่ใน
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติได้ อย่างไร และสภาพแวดล้ อมส่งผลต่อการจัดรู ปแบบและระเบียบ
ทางสังคมของมนุษย์อย่างไร โดยได้ รับการพัฒนามาจากวิวฒ
ั นาการ ซึง่ ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรมนุษย์ (งามพิศ สัตย์สงวน, 2558, น. 36-37)
นักมานุษยวิทยาที่สาคัญในกลุม่ นี ้ได้ แก่
จูเลียน เอช สจ็วต (Julian H. Steward) ซึ่งให้ ความหมายนิเวศน์วิทยาว่า “คือ
การปรับตัวให้ เข้ ากับสภาวะแวดล้ อม” นิเวศน์วิทยาทางวัฒนธรรม จึงหมายถึงวิธีการศึกษาหา
ข้ อกาหนดหรื อหลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นผลกระทบจากการปรับตัวเข้ ากับสภาวะแวดล้ อม
(ของมนุษย์แต่ละสังคม)
คลิ ฟ ฟอร์ ด กี ทซ์ (Clifford Geetz) ได้ ศึกษาพัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ ของ
แบบแผนการเกษตรในอินโดนีเซีย ได้ เขียนหนังสือ “Agricultural Involution” (1963) ชี ้ให้ เห็นถึง
อิทธิ พลของระบบนิเวศน์ที่มี ต่อโครงสร้ างสังคม หัวใจที่สาคัญของแนวคิดนี ก้ ็คือ “การรวมเอา
ระบบสังคม วัฒนธรรมและสภาวะทางชีววิทยาเข้ าด้ วยกันในการศึกษาการพัฒนาของสังคม” และ
ได้ ส รุ ป ว่า ทฤษฎี นิ เ วศวิ ท ยาวัฒ นธรรมนี ้ จะช่ว ยให้ เ ข้ า ใจถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประชากร
สิ่งแวดล้ อมทางสังคมและลักษณะทางกายภาพในสังคมได้
มาร์ วิ น แฮร์ รี ส (Marvin Harris) ศึ ก ษาการท าสงครามของชนบรรพกาล
(Primitive Warfare) โดยอธิ บายว่า “สงครามเป็ นกลไกอันหนึ่งในการปรับจ านวนประชากรให้
เหลือพอที่จะสามารถอาศัยอยูใ่ นระบบนิเวศน์หนึง่ ได้ อย่างเหมาะสม”
หลั ง สงครามโลกครั ง้ ที่ ส อง การวิ จั ย ในเรื่ อ งนิ เ วศวิ ท ยาวั ฒ นธรรมมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงไปหลายส่ ว น การวิ จัย ได้ ส ะท้ อ นภาพความส าคัญ ของความรู้ ด้ า นภู มิ ศ าสตร์
นิเวศวิทยา การบริ โภค มานุษยวิทยานิเวศน์ และทฤษฎีที่อธิบายโครงสร้ างระบบ นอกจากนันยั
้ ง
สนใจประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ์ของมนุษย์ที่มีตอ่ ธรรมชาติ เนื่องจากวัฒนธรรมแต่
ละแห่งจะก่อเป็ นรูปร่างได้ ต้องขึ ้นอยู่กบั สภาพแวดล้ อม มนุษย์จะจัดระบบธรรมชาติด้ วยการตังชื
้ ่อ
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จัดประเภท สร้ างสัญ ลักษณ์ ที่เ กี่ ยวกับพื ช สัตว์ และอากาศที่ สอดคล้ องกับวิถีการดาเนินชีวิต
สมาชิ ก ในวัฒ นธรรมหนึ่ ง ๆ จะแสดงออกโดยสอดคล้ องกั บ สภาพแวดล้ อม แต่ ก ารศึ ก ษา
มานุษยวิทยาเชิงนิเวศน์ไม่อาจลุล่วงไปได้ ถ้ามองข้ ามปั จจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น ฮาโรลด์
คองลิน ศึกษาชนเผ่าฮานูนูในฟิ ลิปปิ นส์ พบว่าแบบแผนวัฒนธรรมของคนเหล่านี ้ขึน้ อยู่กับการ
เพาะปลูก ซึง่ เป็ นตัวอย่างการศึกษาแรกๆ ของมานุษยวิทยานิเวศน์
แนวคิดเรื่ องระบบจึงกลายเป็ นสิ่งสาคัญต่อการวิจัยทางนิเวศน์ แนวคิดนีอ้ ธิ บาย
เรื่ อ งโครงสร้ าง ล าดับ ชัน้ และความสัม พัน ธ์ แ บบวงจร ซึ่ง เอื อ้ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจต่อ แบแผน
ความสัม พันธ์ ระหว่างวัฒ นธรรมและสภาพแวดล้ อม นอกจากนัน้ ยัง มี ความสนใจที่ จะศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ เชิงนามธรรม เช่น พิธีกรรมและสัญลักษณ์ ซึ่งเกี่ ยวโยงไปถึงเรื่ องการบริ โภค สภาพ
อากาศ และเทคนิคการยังชีพ
4.2 ทฤษฎีวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม (Theory of Cultural Evolution)
(ฐิตศิ ักดิ์ เวชกามา, 2559, น. 136-147)
ทฤษฎีวฒ
ั นาการได้ รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีวิวฒ
ั นาการทางชีวภาพของชาร์ ลส์ ดาร์
วิน (Charles Darwin) ต่อมาได้ ถกู นาไปใช้ ในการศึกษาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งคือการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีกระบวนการเป็ นขันเป็
้ นตอนไปตามลาดับ จากขันหนึ
้ ่งไปสู่อีกขันหนึ
้ ่ง โดยมี
พัฒนาการที่ก้าวหน้ ากว่าขันที
้ ่ผ่านมา จากความเรี ยบง่ายไปสู่ความซับซ้ อนมากขึ ้นไปเรื่ อยๆ จน
เกิดเป็ นสังคมที่สมบูรณ์ โดยมีนกั สังคมวิทยาที่สร้ างทฤษฎีวิวฒ
ั นาการทางวัฒนธรรม ดังนี ้
ออกุ ส ต์ กองต์ (Auguste Comte) ที่ เ สนอว่ า สั ง คมมนุ ษ ย์ ม าพั ฒ นาการ
และการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นความรู้ เป็ น 3 ขัน้ ตอน คื อ 1) ขัน้ เทววิ ท ยา 2) ขัน้ อภิ ป รั ช ญา
3) ขันวิ
้ ทยาศาสตร์
ลิวอิส เฮนรี่ มอร์ แกน (Lewis Henry Morgan) ที่เสนอว่ามี 3 ขันตอนเช่
้
นกัน แต่
เป็ น 1) สังคมคนป่ า 2) สังคมอนาอารยชน 3) สังคมอารยธรรม
เฮอร์ เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer) เสนอว่า วิวฒ
ั นาการของสังคมมนุษย์
เป็ นแบบสายเดี่ยว ทุกอย่างมาจากแหล่งเดียวกัน และมารวมตัวกันด้ วยกระบวนการสังเคราะห์ จึง
ทาให้ มนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวได้ และจะนาไปสูก่ ารพัฒนาได้ เป็ นอย่างดี
โรเบิร์ต เรดฟิ วด์ (Robert Redfield) เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่ มต้ นจาก สังคม
ชาวไปไปสูส่ งั คมเมือง
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ทฤษฎี Evelutionism เป็ นทฤษฎีวิวฒ
ั นาการทางของวัฒนธรรมหรื อพฤติกรรมของ
มนุษย์ มีผ้ ใู ห้ กาเนิดคือ เอ็ดวาร์ ด บี เทเลอร์ (Edward B. Taylor) ชาวอังกฤษ โดยสนใจที่จะศึกษา
มุง่ เน้ นไปที่พฤติกรรมมนุษย์ ทังพฤติ
้ กรรมส่วนตัวและพฤติกรรมกลุม่ โดยตังข้
้ อสังเกตุถึงพฤติกรรม
ส่วนตัวกลายมาเป็ นพฤติกรรมกลุม่ และเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปในสังคมได้ อย่างไร
อย่างไรก็ตามแม้ จ ะมีนักสัง คมวิทยาหลายคนที่พ ยายามจะถกเถี ยงเพื่ อทาความ
เข้ าใจในทฤษฎีนี ้ในแง่ของบทสรุ ปว่าอะไรที่เป็ นสาเหตุที่ทาให้ วฒ
ั นธรรมของมนุษย์พฒ
ั นาไปได้
เรื่ อยๆ จึงทาให้ เกิดการย้ อนความไปถึง แนวคิดของชาร์ ลส์ ดาร์ วิน ที่ว่า “ความอยู่รอดของผู้ที่
เหมาะสม (Survival for the Fittest)” ที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตจะอยู่รอดได้ แสดงว่าธรรมชาติเป็ นผู้เลือก
แล้ วว่าแข็งแรงที่สดุ สมควรที่จะอยู่รอดได้ เพราะสามารถต่อสู้กบั ภัยธรรมชาติรอบตัวได้ โดยอิงถึง
สิ่งแวดล้ อมรอบตัว ซึ่งนักสังคมวิทยาบางคนจึงได้ มีข้อคิดเห็นว่า ผู้ที่เจริ ญได้ ก็คือผู้ที่ปรับตัวกับ
สิ่งแวดล้ อมทุกอย่างในทุกระดับได้ ดังนันสิ
้ ่งแวดล้ อมที่ตา่ งกันทาให้ มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
สังคมจะเจริ ญได้ หรื อพัฒนาไม่ขึ ้นอยู่กับสิ่งแวดล้ อมรอบๆ ตัวนัน่ เอง และเมื่อเอาสิ่งแวดล้ อมเข้ า
มาเป็ นปัจจัยในการพิจารณาจะเห็นได้ วา่ เหตุใดบางสังคมเจริญและบางสังคมไม่เจริญ
4.3 แนวคิดทางการตลาด
แนวคิดทางการตลาดนันมี
้ ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ ระบบ
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการตลาดเป็ นกลไกหลักในการ
ผลักดันให้ ระบบเศรษฐกิจสามารถขยายตัวและเติบโต การตลาดเป็ นเครื่ องมือในการยกระดับการ
ดารงชีวิตของผู้บริ โภคในสังคมให้ สูงขึน้ ซึ่งเกิดขึน้ จากระบบการแข่งขันทางการตลาดที่จะเป็ น
ปั จจัยให้ ผ้ ผู ลิตเร่ งพัฒนาสินค้ าหรื อบริ การของตนให้ มีคุณภาพเกิดความสะดวก หรื อ มีราคาต่า
กว่าคูแ่ ข่งขัน รวมถึงเป็ นปัจจัยให้ เกิดการกระจายรายได้ และการจ้ างงานเพิ่มมากขึ ้น
4.3.1 แนวความคิดทางการตลาด (Marketing Concept) วิวฒ
ั นาการแนวความคิด
ทางการตลาด สามารถแบ่งได้ 5 ลักษณะ ดังนี ้
4.3.1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิต (มุง่ เน้ นการปรับปรุงการผลิตให้ ดีขึ ้น และ
หาวิธีการจาหน่ายที่มีประสิทธิผลมากที่สดุ และผู้บริ โภคสามารถหาซื ้อได้ สะดวก) แนวความคิด
แบบมุ่งเน้ นการผลิต (Production Concept) เป็ นแนวความคิดที่เก่าแก่ที่สุดของฝ่ ายขาย โดยคิด
ว่าผู้บริ โภคพอใจที่จะซื ้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ตนชอบ หาซึ ้อง่าย และต้ นทุนต่าเท่านัน้ ดังนันหน้
้ าที่
ด้ านการตลาดคือปรับปรุงผลิตในปริมาณมากภายใต้ ต้นทุนการผลิตที่ต่าที่สดุ สินค้ าที่ผลิตออกมา
สามารถขายได้ เกือบทังหมด
้
เนื่องจากอุปสงค์ (Demand) หรื อปริมาณความต้ องการในสินค้ าที่จะ
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ใช้ บริ โภคมีมากกว่าอุปทาน (Supply) ซึ่งเป็ นปริ มาณของการเสนอขายสินค้ าที่ผลิตสินค้ าออกสู่
ตลาด
แนวความคิด ทางการตลาดแบบมุ่ง เน้ น การผลิ ต นี ้ จะยึดหลักว่าผู้บ ริ โ ภคจะ
พิจารณาซื ้อด้ วยความพึงพอใจในสินค้ าที่มีราคาต่าและหาซื ้อได้ ง่าย นักการตลาดจึงต้ องปรับปรุง
การผลิตให้ ดีขึ ้น เพื่อลดต้ นทุนให้ ต่าและจัดจาหน่ายให้ ทวั่ ถึง ซึ่งจะเป็ นตลาดของผู้ขายหรื อตลาด
ผูกขาด
4.3.1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Concept) (จะต้ องปรับปรุ ง
และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ เหนือกว่าคูแ่ ข่งขันตลอดเวลา) เนื่องจากผลของการมุง่ เน้ นการ
ผลิ ตที่ ใช้ ต้นทุนต่า เพื่ อให้ ไ ด้ ผ ลผลิตจ านวนมาก โดยสินค้ าที่ ผลิตออกมาจ าหน่ายไม่มี ค วาม
แตกต่างกัน ทังในด้
้ านคุณภาพและราคาทาให้ เกิดภาวะสินค้ าล้ นตลาด ดังนันนั
้ กการตลาดจึงต้ อง
พยายามคิดค้ นหาวิธี ที่จะทาให้ สิ นค้ าเกิ ดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยปรั บปรุ ง สินค้ าให้ มี
คุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดีขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคา เพื่อสร้ างความแตกต่างแนวความคิดทาง
การตลาดแบบนี ้จะยึดหลักว่าผู้บริ โภคจะมีความพึงพอใจในสินค้ าที่มี คณ
ุ ภาพและรู ปลักษณ์ที่ดี
ที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาจึงต้ องปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาให้ ดีกว่าคูแ่ ข่งขัน
4.3.1.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการขาย (จะต้ องหาวิธีการสื่อสารให้ ผ้ บู ริ โภคเกิด
การยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาซื ้อผลิตภัณฑ์) (Selling Concept) เป็ นแนวความคิดที่ให้
ความสาคัญกับกิจกรรมทางด้ านการขาย เนื่องจากคูแ่ ข่งที่มีอยูม่ ากในตลาด ได้ มีการพัฒนาสินค้ า
ให้ มี คุณ ภาพเท่าเที ยมกันประกอบกับเป็ นช่วงที่ ผ้ ูบริ โภคคานึงถึงความจาเป็ นในการใช้ สินค้ า
กล่าวคือผู้บริ โภคจะซื ้อเฉพาะสินค้ าที่จาเป็ นและตรงกับความต้ องการเท่านัน้ นักการตลาดจึงต้ อง
จูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคซื ้อสินค้ าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการกระตุ้นความต้ องการของผู้บริโภคคือการ
อาศัยพนักงานขายให้ เป็ นผู้นาเสนอขายสินค้ า กิจการต่าง ๆ พยายามที่ปรับปรุงรูปแบบวิธีการขาย
โดยมีการฝึ กอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการขายให้ กบั พนักงานขาย มีการส่งเสริ มการตลาดในด้ านต่าง
ๆ เช่น การส่งเสริ มการขายด้ วยของแจกของแถม การเผยแพร่ ข่าวสาร การจัดกิจกรรมเพื่อทาให้
ผู้บริโภคเกิดความสนใจ และตัดสินใจซื ้อสินค้ า
แนวความคิดทางการตลาดแบบมุ่งเน้ นการขาย จะยึดหลักว่าผู้บริ โภคจะซือ้
สินค้ าต่อเมื่อมีความจาเป็ น นักการตลาดจึงต้ องพยายามปรับปรุงหน่วยงานขายให้ มีประสิทธิภาพ
ด้ วยการคัดสรรพนักงานที่มีความสามารถในด้ านของเทคนิคการขาย โดยพยายามคิดค้ นหาวิธีการ
ขายรูปแบบใหม่ ๆ
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4.3.1.4 แนวความคิดเกี่ ยวกับการตลาด (ต้ องทราบความต้ องการแท้ จ ริ ง ของ
ตลาดเป้าหมาย และสามารถจัดผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้ องการ เช่น จะต้ องมีการทาวิจยั
การตลาด เพื่ อ พัฒ นาส่ ว นประสมทางตลาดให้ เหมาะสมกั บ ตลาดเป้ า หมาย) (Marketing
Concept) เป็ นแนวความคิด ที กิจ การให้ ความส าคัญต่อ ผู้บริ โภคมากขึน้ โดยเริ่ ม มี การศึก ษา
วิเคราะห์ถึงความต้ องการของผู้บริ โภคเป็ นอันดับแรกและสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ ผ้ บู ริ โภค แล้ ว
จึงนาข้ อมูลที่ได้ ไปผลิตเป็ นสินค้ าขึ ้นมา เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคมากที่สดุ ซึ่งเป็ น
การเปลี่ยนแนวความคิดแบบเดิมที่ม่งุ เน้ นแต่ทางด้ านการผลิต เมื่อมีสินค้ าจานวนมากแล้ วก็นา
ออกขายแก่ผ้ บู ริ โภค ธุรกิจจึงต้ องทาการหาข้ อมูลทางการตลาดเกี่ยวกั บผู้บริ โภคให้ มากที่สุดแล้ ว
นาข้ อมูลที่ได้ รับมาดาเนินการผลิต แนวความคิดทางการตลาดแบบมุง่ เน้ นการตลาด จะยึดหลักว่า
ผู้บริ โภคจะซื ้อสินค้ าด้ วยความพึงพอใจนอกเหนือจากคุณภาพของสินค้ า นักการตลาดจึงต้ องทา
การวิจยั ตลาด วิจยั พฤติกรรมของผู้บริ โภค แล้ วนาข้ อมูลมาผลิตเป็ นสิ นค้ าหรื อปรับปรุงสินค้ าให้ มี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้ องการ เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้บริ โภคซึ่งมีความแตกต่าง
กับแนวความคิดทางการขายด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
4.3.1.5 แนวความคิดการตลาดเพื่ อสัง คม (จะต้ องคานึง ถึง ผลประโยชน์ ข อง
ผู้บริ โภค ของบริ ษัท และของสังคม) (Social Marketing Concept) เป็ นแนวความคิดสมัยใหม่ที่
ธุรกิจในปัจจุบนั นี ้ให้ ความสนใจ และใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินกิจการ ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มี
ความคิดเห็นว่าธุรกิจควรให้ บริ การช่วยเหลือแก่สงั คมในด้ านต่าง ๆ โดยมิใช่ม่งุ ตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคเพื่อให้ ธุรกิจบรรลุเป้าหมายเพียงเท่านัน้ แต่ควรจะคานึ่งถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เช่น การไม่ผลิตสินค้ าด้ อยคุณภาพ ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการใช้ ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด ด้ วยการปฏิบตั ติ ามหลัก 3 R’s คือ Re-fill หมายถึงการผลิตสินค้ าชนิดเติม ทาให้ ประหยัด
วัสดุในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ Re-use =หมายถึงการผลิตสินค้ าที่อยู่ในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่นามาใช้ ซ ้าหรื อ
กลับมาใช้ ประโยชน์อื่นได้ และ Recycle หมายถึงการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทาจากกระดาษหรื อพลาสติก
ที่ผลิตจากวัสดุที่ใช้ แล้ วนามาผลิตใหม่
แนวความคิดทางการตลาดแบบมุ่งเน้ นสังคม จะยึดหลักว่าการดาเนินธุรกิจใน
ปั จจุบนั จะต้ องควบคู่ไปกับการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมองกิจการในแง่ดีว่าเป็ นผู้ทา
ธุรกิจเพื่อสังคม ห่วงใยสังคม และห่วงใยสิ่งแวดล้ อม
ปั จจุบนั แนวความคิดในการดาเนินงานทางการตลาดเปลี่ยนไปจากการมุ่งผลิต
หรื อขายไปเน้ นความสาคัญของผู้บริ โภคหรื อตลาด เพราะปั จจุบนั มี ค่แู ข่งจานวนมาก ผู้บริ โภคมี
โอกาสเลือกผลิตภัณฑ์ได้ มากการตลาดสมัยใหม่ยึดหลักการดังนี ้
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ก. ลูก ค้ า คื อ หน่ ว ยส าคัญ ลูก ค้ า คื อ หัว ใจของตลาด (ต้ อ งก าหนดความ
ต้ องการของผู้บริโภคให้ ได้ และสนองความต้ องการ เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจ)
ข. ดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย (เป้าหมาย คือ กาไรสูงสุด ส่วนเป้าหมายอื่น
ที่ต้องคานึงถึง คือ การครองตลาด ยอดขาย การป้องกันผลิตภัณฑ์ ความเจริญของบริษัท เป็ นต้ น)
ค. คานึง ถึง ความต้ องการของสัง คม (สัง คมไม่ต้องการผลิตภัณฑ์ ที่ส ร้ าง
มลพิษให้ กับชุม ชนเขาหรื อไม่ประสงค์ ที่จ ะบริ โภคอาหารที่ มี สารเคมี เจื อ ปน หรื อสินค้ า ไม่ไ ด้
มาตรฐาน)
4.3.2 กระบวนการการตลาด การตลาด คือ การกระทากิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจที่
มีผลให้ เกิดการนาสินค้ าหรื อบริ การจากผู้ผลิตไปสู่ผ้ บู ริ โภคหรื อผู้ใช้ บริ การนันๆ
้ ให้ ได้ รับความพึง
พอใจ ขณะเดียวกัน ก็บรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจการ องค์ประกอบของการตลาดมีดงั นี ้
ก. มีสิ่งที่จะโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ คือ สินค้ าหรื อบริ การ
ข. มีตลาด คือ ผู้ชื ้อที่ต้องการซื ้อสินค้ าหรื อบริการ
ค. มีผ้ ขู ายสินค้ าหรื อบริการ
ง. มีการแลกเปลี่ยน
4.3.3 แผนการตลาด หรื อ Marketing Plan หมายถึง เอกสารที่สรุ ปใจความสาคัญ
ของแผนธุรกิจทังหมดซึ
้
ง่ อธิบายการกาหนดทิศทางหรื อแนวทาง วิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์ทาง
การตลาดและวิธีในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้ กิ จการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้องการ
อีกทังยั
้ งเป็ นตัวสะท้ อนความเป็ นไปได้ ของธุรกิจ โดยคานึงถึงการทางาน การบริ หารทรัพยากรให้
เกิดหมุนเวียนที่มีประโยชน์สงู สุด ประกอบไปด้ วย
4.3.3.1 บทสรุปสาหรับผู้บริ หารและเนื ้อหา (Executive Summary) สรุปเกี่ยวกับ
ประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษัท และวัตถุประสงค์การตลาด
4.3.3.2 การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารตลาดในปั จ จุบัน (Current Marketing
Situation) เป็ นการนาข้ อมูลภูมิหลังของบริษัท ด้ านผลิตภัณฑ์ คูแ่ ข่ง
4.3.3.3 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็ นการระบุถึงจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ที่กระทบต่อสายผลิตภัณฑ์
4.3.3.4 การก าหนดวัต ถุป ระสงค์ ท างการตลาด (Marketing Objective) การ
ตัดสินใจเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนการตลาด
4.3.3.5 การกาหนดส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือถื อเป็ นหัวใจ
สาคัญของการบริหารการตลาดการจะทาให้ การดาเนินงานของกิจการประสบความสาเร็จได้ ขึ ้นอยู่
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กับ การปรั บ ปรุ ง ความสัม พัน ธ์ ที่ เ หมาะสมของส่ ว นประสมทางการตลาดนี ้ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตอบสนองควมต้ องการของตลาดเป้าหมายให้ ได้ รับความพึงพอใจสูงสุด ซึง่ มีหลากหลายมาก เช่น
4Ps 5Ps ที่เหมาะกับการทาธุรกิจประเภทผลิตและจาหน่ายสินค้ าส่วนประสมทางการตลาดแบบ
5Ps ประกอบด้ วย ผู้บริ โภคเป้าหมาย (People) ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการ
จัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ส่วน 7Ps 8Ps นันเมาะกั
้
บการทาธุรกิจ
ประเภทให้ บริการ
4.3.3.6 โปรแกรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บัติ (Action Program) เป็ นการแสดงว่ า
แผนการตลาดนันจะมี
้ โปรแกรมการตลาดที่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ อย่างไร
4.3.3.7 ง บ ก า ไ ร ข า ด ทุ น โ ด ย ป ร ะ ม า ณ ก า ร ( Projected Profit-and-loss
Statements) เป็ น การสร้ างงบประมาณสนับ สนุน แผน งบประมาณนี แ้ สดงยอดที่ ไ ด้ จ ากการ
พยากรณ์
4.3.3.8 การควบคุม (Controls) เป็ นส่วนสุดท้ า ยของแผนการตลาด เป็ นการ
ตรวจสอบความก้ าวหน้ าของแผน วัดผลการทางานทางการตลาด โดยใช้ การวิเคราะห์ยอดขาย
กาไร ส่วนครองตลาด ฯลฯ
4.3.4 เครื่ องมือที่ใช้ วางกลยุทธ์ทางการตลาด (STP) กลยุทธ์หรื อยุทธศาสตร์ แปลว่า
“แนวทางเพื่ อ บรรลุเ ป้า หมาย” มาจากภาษาอัง กฤษว่า “Strategy” ซึ่ง เป็ น เรื่ อ งที่ ผ้ ูที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบต้ อง “กาหนด” หรื อ “เลือกใช้ ” หรื อ “เลือก” จากในบรรดาทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ดังนัน้
คาๆ นี ้จึงเป็ นการมอง “ภาพใหญ่ในการขับเคลื่อน” และยุทธศาสตร์ หรื อกลยุทธ์ย่อมต้ องมาก่อน
“ยุทธวิธีหรื อรายการ/ปฏิบตั ิการ” เมื่อพูดถึงกลยุทธ์ ธุรกิจก็ต้องเลือกระหว่าง “จะเป็ นผู้นาด้ าน
ต้ นทุนให้ ได้ ” หรื อ “จะมุง่ สร้ างความแตกต่าง” เมื่อจะให้ วางกลยุทธ์การสื่อสาร ก็ยอ่ มต้ องเข้ าใจว่า
คาตอบที่ต้องได้ คือ ต้ องการจะบอกอะไรผู้รับ สาร และหากพูดถึงกลยุทธ์ การตลาดที่สาคัญคือ
STP ซึง่ หมายถึง
4.3.4.1 ตั ว อั ก ษร S ย่ อ มาจาก Segmentation แปลว่ า การแบ่ ง ส่ ว นตลาด
หมายถึง การแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็ นกลุ่มย่อยที่มีความเหมือนกันโดยใช้ เกณฑ์ตา่ งๆ ตัวอย่าง
เกณฑ์กรณีตลาดผู้บริโภค เช่น เกณฑ์ประชากรศาสตร์ (แบ่งกลุม่ คนออกตามอายุ เพศ สถานภาพ
สมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ ) เกณฑ์ภูมิศาสตร์ (แบ่งกลุ่มคนออกตามโซนทาเล ภูมิภาค ภูมิ
ประเทศ) เกณฑ์จิตลักษณะ (แบ่งคนออกตามบุคลิกลักษณะนิสยั และวิถีชีวิต) เกณฑ์พฤติกรรม
(แบ่ ง คนออกตามพฤติ ก รรมการซื อ้ การใช้ หรื อ ประโยชน์ ที่ ต้ อ งการจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ) ฯลฯ
สาระสาคัญอยูท่ ี่การเลือกเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดอย่างสร้ างสรรค์
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4.3.4.2 T ย่ อ มาจาก Targeting แปลว่ า การเลื อ กตลาดเป้า หมาย เป็ น การ
กาหนดว่า “ส่วนตลาดย่อยๆ” ที่แบ่งไว้ จากขันตอน
้
S-Segmentation จะเลือกกลุม่ ใด และจะเลือก
กลุ่มเดียวอย่างมุ่งเน้ นหรื อเลือกหลายกลุ่มโดยตอบสนองให้ แตกต่างกัน หรื อเลือกทังหมดโดยมุ
้
่ง
ตอบสนองเหมือนๆ กัน
4.3.4.3 P ย่อมาจาก Positioning แปลว่า การวางตาแหน่ง หมายถึงการกาหนด
ตาแหน่งของตนเองให้ เป็ นที่ร้ ู จักจดจาว่า “แตกต่างออกจากคู่แข่ง ” และ “โดนใจกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า” ซึง่ อาจจะเป็ นไปได้ ทงั ้ Product Positioning – การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของเราให้ เกิด
การรับรู้จดจาว่าแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น หรื อ Brand Positioning-การวางตาแหน่งตราของเรา
เป็ นให้ แตกต่างโดดเด่นโดนใจและเป็ นที่จดจาของกลุม่ เป้าหมายมากกว่าตราของคูแ่ ข่งขัน
กลยุทธ์ ที่ดีคือผลผลิตจากการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงปั จจัยแวดล้ อมทัง้ ภายนอก
และภายใน โอกาสและอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคตทังใกล้
้ ไกล รวมไป
ถึงการกาหนดกลยุทธ์ที่ดี เนื่องจากกลยุทธ์เป็ นสิ่งกากับให้ ส่วนผสมทางการตลาด (4Ps 5Ps 7Ps
8Ps) และงานการตลาดมุง่ ไปในทางเดียวกัน
4.4 กระบวนการออกแบบเครื่องแต่ งกายแฟชั่น
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ใช้ เครื่ องห่อหุ้มร่างกายจากสิ่งที่ได้ มาจากธรรมชาติ
เช่น ใบไม้ ใบหญ้ า หนังสัตว์ ขนนก ดิน สีตา่ งๆ ฯลฯ มนุษย์บางเผ่าพันธุ์ร้ ูจกั การใช้ สีที่ทามาจากต้ น
พืช โดยนามาเขียนหรื อสักตามร่ างกายเพื่อใช้ เป็ นเครื่ องตกแต่งแทนการใช้ เครื่ องห่อหุ้มร่ างกาย
ต่อมามนุษย์มีการเรี ยนรู้ ถึงวิธีที่จะดัดแปลงการใช้ เครื่ องห่อหุ้มร่ างกายจากธรรมชาติให้ มีความ
เหมาะสมและสะดวกต่อการแต่งกาย เช่น มีการผูก มัด สาน ถัก ทอ อัด ฯลฯ และมีการวิวฒ
ั นาการ
เรื่ อยมา จนถึงการรู้จกั ใช้ วิธีตดั และเย็บ จนในที่สดุ ได้ กลายมาเป็ นเทคโนโลยีจนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั นี ้
ปัจจุบนั เครื่ องแต่งกายสามารถแบ่งออกได้ เป็ นหลายประเภท คือ
4.4.1 ประเภทของเครื่ องแต่งกาย สามารถแบ่งได้ หลายประเภท เช่น
4.4.1.1 การแบ่งประเภทของเครื่ องแต่งกายด้ วยโอกาสใช้ สอย ซึ่งมีหลากหลาย
คือ โอกาสลาลอง (ไม่เป็ นทางการ) โอกาสในการทางาน (เป็ นทางการ) โอกาสพิเศษ (เป็ นทางการ
ในระดับสากล)
4.4.1.2 การแบ่ง ประเภทของเครื่ อ งแต่ง กายด้ ว ยวิ ธี ก ารการแบ่ง ส่ ว นตลาด
(Market Segmentation) ซึ่งหมายถึงกระบวนการในการแบ่งหรื อแยกลูกค้ าออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ
เพื่อให้ ลกู ค้ าที่มีลกั ษณะความต้ องการคล้ ายคลึงกันมาอยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน ทาให้ เพิ่มประสิทธิภาพ
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ในการทางานทางการตลาดและจัดสรรงบประมาณในการเข้ าถึงลูกค้ าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี
ความต้ องการแตกต่างกัน สามารถแบ่ง ออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ซึง่ คือ
ก) เสื อ้ ผ้ าชัน้ สูง หรื อ โอต์ กู ตูร์ (Haute Couture) หรื อ ไฮด์ แฟชั่น (High
Fashion) ที่ถือกาเนิดในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่กรุงปารี ส ประเทศฝรั่งเศส มีการจัดโชว์สาหรับเสื ้อผ้ า
ชันสู
้ งปี ละ 2 ครัง้ เป็ นการผลิตแบบวัดตัวตัด (Custom-made) เฉพาะสาหรับผู้บริ โภค มีราคาสูง
มาก มีกระบวนการผลิตที่ซบั ซ้ อนและมีไว้ เพื่อสื่อสารความคิดสร้ างสรรค์ของนักออกแบบรวมทัง้
เป็ นการจัดวางแบรนด์ให้ อยู่ในกระแส ซึ่งไม่ใช่ทกุ แบรนด์จะทาได้ แบรนด์เสื ้อผ้ าจะสามารถใช้ คา
ว่า โอต์ กู ตูร์ กับแบรนด์ของตนเองได้ ต่อเมื่อผ่านมาตรฐานของสมาคมเสื ้อผ้ าชันสู
้ งของฝรั่งเศส
เดอะ แชมเบอร์ ซิ น ดี เ คล เดอ ลา กู ตูร์ (The Chambre Syndicale de la Couture) เสี ย ก่ อ น
ปั จจุบนั คาว่า บีสโป๊ ก (Bespoke) และ เมด ทู เมเชอร์ (Made-to-measure) ก็สามารถใช้ ได้ กับ
เสื ้อผ้ าที่มีการวัดตัวตัดเช่นเดียวกัน (Toby Meadows. 2009: 9)
ข) เสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป หรื อ เพรท-อะ-พอร์ ทเต (Pret A Porter) หรื อ เรดี ้ ทู แวร์
(Ready To Wear: RTW) ถือกาเนิดหลังจากเสื ้อผ้ าชันสู
้ งในปี ค.ศ. 1960 โดยแตกออกมาจากแบ
รนด์เดียวกัน มีการจัดโชว์ได้ หลายครัง้ ในแต่ละปี ตามแต่กาหนดการของสัปดาห์แฟชัน่ (Fashion
Week) มีราคาสูงปานกลางจัดเป็ นกลุ่มที่อยู่ตรงกลางระหว่างเสื ้อผ้ าชันสู
้ งและเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปที่
ผลิตเป็ นจานวนมาก เพื่อผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปขายเป็ นคอลเลกชันให้ กบั ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านบูตกิ ที่
ต้ องการ หรื อมีร้านค้ าปลีกเป็ นของทางแบรนด์เองเพื่อทาการจาหน่ายตรงให้ กับผู้บริ โภค (Toby
Meadows. 2009: 10)
ค) เสื ้อผ้ าสาเร็จรูปที่มีจานวนมาก (Mass) จะผ่านกระบวนการผลิตที่ซบั ซ้ อน
น้ อ ยกว่า เสื อ้ ผ้ า ชัน้ สูง และเสื อ้ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป มี ก ารผลิ ต เป็ น จ านวนมาก มี ก ารก าหนดขนาด
มาตรฐาน โดยมีการผลิตล่วงหน้ าตามแนวโน้ มแฟชัน่ แล้ วจึงนาออกมาจาหน่าย เป็ นประเภทที่มี
ราคาต่าที่สดุ (Toby Meadows. 2009: 10)
4.4.1.3 การแบ่งประเภทของเครื่ องแต่งกายด้ วยฤดูกาล มักจะเห็นได้ ชดั เจนกว่า
ในต่างประเทศ เช่น ฤดูหนาว ฤดูใบไม่ผลิ ฤดูร้อน และฤดูใบไม้ ร่วง
4.4.2 กระบวนการออกแบบเครื่ องแต่งกาย การออกแบบเครื่ องแต่งกายโดยเฉพาะ
การออกแบบเพื่อการขายนันมี
้ กระบวนการหลายขันตอน
้
ประกอบไปด้ วย
4.4.2.1 โจทย์ ทางการออกแบบ (Design Brief) มี หลายประเภท เช่น โจทย์ ที่
กาหนดในเรื่ องของฤดูกาล ประโยชน์การใช้ สอยของผลิตภัณฑ์ โจทย์ที่ตอบสนองความต้ องการ
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ของผู้ บริ โ ภค ซึ่ ง จะเป็ นข้ อก าหนดโครงร่ า งส าหรั บ การออกแบบ (Colin Renfrew; & Elinor
Renfrew, 2009 , p. 140)
4.4.2.2 แรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่มาจากพลังในตนเองของนักออกแบบ ใช้
เป็ นแรงขับเคลื่อนการคิดและ การกระทาที่พงึ ประสงค์ให้ บรรลุผลสาเร็ จได้ ตามต้ องการโดยไม่ต้อง
อาศัยสิ่งจูงใจภายนอก เช่น การได้ รับแรงบันดาลใจมาจากการแต่งกายในสมัยต่างๆ ในอดีตที่ผ่าน
ไปแล้ ว แรงบันดาลใจไม่เป็ นเพียงสิ่งสาคัญสาหรับนักออกแบบเสื ้อผ้ าเท่านัน้ ยังเป็ นแรงขับที่จะ
เคลื่อนศิลปิ นให้ สร้ างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาอื่นๆ อีกด้ วย (Jay Chlderin, 2013, p. 20)
4.4.2.3 การค้ นคว้ าข้ อมู ล เพื่ อ พั ฒ นา (Research and Development)) เป็ น
กลวิธีรวบรวมข้ อมูลที่เชื่อมโยงกับโจทย์ทางการออกแบบและแรงบันดาลใจทังหมดที
้
่นกั ออกแบบ
สนใจมาไว้ ด้วยกัน ถือเป็ นการค้ นคว้ าข้ อมูลเพื่อพัฒนา และใช้ เป็ นแหล่งกาเนิดความคิดและการ
สร้ างสรรค์ (Colin Renfrew; & Elinor Renfrew. 2009 :18-19) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ช่วงคือ
ก) การสร้ างบอลลูน (Balloon Idea) เป็ นการรวบรวมข้ อมูลดิบทัง้ หมดใน
เบื ้องต้ น โดยมากมาจากแรงบันดาลใจ กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีความคล้ ายคลึงกับการจัด
แผนที่ทางความคิด แต่มีภาพรวมที่กว้ างกว่าและยังไม่ได้ ผา่ นการวิเคราะห์
ข) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เมื่อเก็บรวบรวมที่เพียงพอสาหรับ
ความต้ องการแล้ ว ก็จะมีการ การแยกประเภท หาข้ อสรุ ปเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของข้ อมูล การ
พิจารณาหาว่าข้ อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ มีความสัมพันธ์ กับข้ อมูลอื่นหรื อไม่อย่างไร แล้ วจึงการ
ตีความข้ อมูลเหล่านันเป็
้ นสิ่งใหม่ให้ เป็ นไปในแนวทางที่ต้องการ
ค) การจัดแผนที่ทางความคิด (Mind Mapping) เมื่อมีการวิเคราะห์ข้อมูล
แล้ วนักออกแบบก็จะสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เลือกมาสร้ างกระบวนการทางความคิดอย่างเป็ นระบบ
และเชื่ อมโยงทุกอย่างเข้ าด้ วยกัน ในขัน้ ตอนนี จ้ ะทาให้ นักออกแบบสามารถมี แนวทางในการ
ออกแบบที่ชดั เจนขึ ้น
4.4.2.4 อารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ (Mood & Concept) เป็ น
ส่วนที่ใช้ นาเสนอข้ อมูลทังหมดที
้
่สงั เคราะห์ออกมาเป็ นภาพรวมจากแรงบันดาลใจ เช่น ภาพถ่ายที่
สนใจ ตัวอย่างวัสดุ ภาพแบบร่ างคร่ าวๆ เป็ นต้ น (Jay Chlderin, 2013, p. 21-22) โดยการสร้ าง
อารมณ์ เล่ า เรื่ อ ง และแสดงแนวความคิ ด (Concept) ที่ ชัด เจนในการออกแบบ เนื่ อ งจาก
แนวความคิดนันถื
้ อเป็ นจุดกาเนิดที่สาคัญของการสร้ างสรรค์ผ ลงาน (Olivier Gerval, 2008, pp.
84-85)
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4.4.2.5 โครงร่ า งเงา (Silhouettes) คื อ โครงสร้ างภายนอกหรื อ กรอบโครงที่
ผลิตภัณฑ์เป็ นเมื่ อมีผ้ ูสวมใส่ เป็ นสิ่งแรกที่ ถูกเห็นในครั ง้ แรกและตอบสนองต่อผลงานของนัก
ออกแบบ ดังนัน้ นักออกแบบต้ องมี ความเข้ าใจเป็ นอันดีในหลักของโครงสร้ างภายในเพื่ อ ที่ จ ะ
กาหนดโครงร่ างเงา หรื อโครงสร้ างภายนอก เป็ นรู ปทรงที่ชดั เจน เพื่อสื่อสารถึงผู้บริ โภค (Olivier
Gerval, 2008, p. 33)
4.4.2.6 เทคนิค (Techniques) ส าหรั บเครื่ องแต่ง กายเทคนิคหรื อวิธี การสร้ าง
ความแปลกใหม่และแตกต่างที่มกั เกิดขึ ้นกับพื ้นผิวของวัสดุ เช่ น การพิมพ์ลายด้ วยมือ การพิมพ์
ลายด้ วยระบบดิจิดอล การพิม์ลายแบบใช้ ความร้ อนทรานสเฟอร์ การใช้ เครื่ องเลเซอร์ คทั ตัดเจาะ
ผื น ผ้ า เป็ น ลวดลาย การตอกให้ เ กิ ด รู เป็ น ต้ น ซึ่ง มัก จะเกี่ ย วข้ อ งกับ เทคโนโลยี สมัย ใหม่ หรื อ
เครื่ องมือทุน่ แรงต่างๆ
4.4.2.7 รายละเอียดตกแต่ง (Details) เสื ้อผ้ าส่วนใหญ่มีโครงร่างเงาและเส้ นสาย
ที่สวยงาม หากแต่รายละเอียดตกแต่งที่จะใช้ ในการออกแบบที่เกี่ยวข้ องกับเข็มและด้ าย เช่น การ
ปั กด้ าย การปั กลูกปั ด จะเป็ นการกาหนดให้ เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผลงานของนักออกแบบ
แต่ละคน สื่อสารถึงเรื่ องราว และสร้ างความกลมกลืนให้ กบั ผลงานการออกแบบ (Olivier Gerval,
2008, p. 54)
4.4.2.8 สี (Colors) สีเป็ นสิ่งที่รับรู้ ได้ โดยง่าย เป็ นหน้ าที่ของนักออกแบบในการ
เลือกใช้ สีที่จะบูรณาการระหว่างโครงร่างเงา รายละเอียดตกแต่ง และพื ้นผิวต่างๆ เพื่อสร้ างความ
ประทับใจให้ กับผู้พ บเห็น โดยมากมาจากแรงบัน ดาลใจ เพื่อความชัดเจนในแนวทางของการ
ออกแบบ (Jay Chlderin. 2013, pp. 109-110)
4.4.2.9 วัส ดุแ ละพื น้ ผิ ว (Materials & Textures) การมองเห็ น และรู้ สึ ก ได้ ถึ ง
ผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่นกั ออกแบบเลือกใช้ เป็ นส่วนประกอบสาคัญนัน้ เป็ นสิ่งที่นกั ออกแบบ
ต้ องคานึงถึงให้ สอดคล้ องกับโครงร่ างเงา และรายละเอียดตกแต่ง รวมทังประโยชน์
้
ใช้ สอยของ
ผลิตภัณฑ์อีกด้ วย (Olivier Gerval, 2008, p. 66)
4.4.2.10 แบบร่าง (Sketch Designs) การออกแบบร่างเป็ นการสื่อสารความคิด
ในการออกแบบทังหมดให้
้
ออกมาเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
4.4.2.11 การเขียนแบบทางเทคนิค (Technical Drawings) เป็ นการวาดภาพที่มี
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ผัง ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ อาจเรี ย กได้ ว่ า การเขี ย นแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี
ความสาคัญมากในการผลิต (Olivier Gerval, 2008, p. 162)
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นอกจากที่กล่าวไปแล้ วยังรวมไปถึงการนาเสนอผลงาน (Presentation) เพื่อให้
ผ่า นไปจนถึ ง กระบวนการผลิ ต (Production) โดยเมื่ อ ผลิ ต เสื อ้ ผ้ า ตัว อย่า งแล้ ว ก็ จ ะน าเสื อ้ ผ้ า
เหล่ า นัน้ ไปการถ่ า ยแบบภาพชุ ด (Look book) และใช้ ส าหรั บ เตรี ย มเอกสารข้ อมูล ส าหรั บ
ประชาสัมพันธ์ (Press Kit) จนกระทั่งการจัดการเดินแบบ (Fashion Show) หรื อในปั จ จุบัน นัก
ออกแบบรวมทังแบรนด์
้
ตา่ งๆ นิยมจัดทาภาพชุดออนไลน์เพื่อเป็ นการประหยัดต้ นทุน และเวลาใน
การเผยแพร่หลังจากนี ้นักออกแบบก็จะรอคอยผลตอบรับจากผลงานที่ได้ สร้ างสรรค์ไว้
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ปั ทมา สมพงษ์ (2551) การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น : กรณีศกึ ษากลุ่มผลิตสินค้ า
ผ้ าไหม อาเภอปั กธงชัย จัง หวัดนครราชสี ม า มี วัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาองค์ความรู้ และวิธี การ
ถ่ายทอดเกี่ยวกับการทาผ้ าไหม ของกลุ่มผลิตสินค้ าผ้ าไหม อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจยั พบว่า มีองค์ความรู้ที่แบ่งออกได้ เป็ น 3 อย่าง คือ 1. องค์ความรู้เกี่ยวกับลายผ้ า 2. องค์
ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้ าไหม 3. องค์ความรู้ เกี่ยวกับเครื่ องมือและอุปกรณ์ การทอผ้ า
ไหม มีวิธีการถ่ายทอด 2 วิธี คือ 1. เป็ นการถ่ายทอดภายในชุมชนคือถ่ายทอดระหว่างเครื อญาติ
หรื อครอบครัว 2. เป็ นการถ่ายทอดภายนอกชุมชน ซึง่ คือการได้ รับอบรมจากส่วนราชการ
พิมพ์นิภา รัตนจันทร์ และคณะ (2556) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการซื ้อผลิตภัณฑ์
ผ้ าไหมของโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
พฤติก รรมการตัด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ไหม เพื่ อ ศึก ษาลัก ษณะประชากรศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรม
การตัด สิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ไหม และเพื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ข องปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด กับพฤติกรรมการตัดสินซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของนักท่องเที่ยวในการซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมของโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจยั พบว่าเพศต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อจานวนหลาของผ้ าไหมต่างกัน โดยเพศหญิงมีจานวนหลาในการ
ซื ้อผ้ าไหมมากกว่าเพศชาย ผู้บริ โภคที่มีอายุ 41-50 ปี มจานวนหลาในการซื ้อผ้ าไหมมากกว่าอายุ
ต่า กว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และมากกว่าอายุ 31 - 40 ปี และมากกว่าอายุ มากกว่า 51 ปี ขึ ้นไป และ
ระดับการศึกษาไม่มีผลกับพฤติกรรมการจ่ายเงินในการซื ้อผ้ าไหม
อัจฉราพรรณ ตังจาตุ
้ รโสภณ จอมภัค จันทะคัต (2554) การศึกษาพฤติกรรมการซือ้ ผ้ า
ไหมของผู้บริ โภค ในจังหวัดนครชัยบุรินทร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริ โภคในการซื ้อ
ผ้ าไหม ในจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ผลจากการศึกษาพบว่า ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่ม
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ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 51 ปี ขึ ้นไป สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพรับราชการ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท ส่วนใหญ่นิยม
ซื ้อผ้ าไหมโทนสีดา สีน้าตาล และสีน ้าตาลทอง ลวดลายที่นิยมซื ้อมากที่สุด คือ ลายหางกระรอก
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการซื ้อเพื่อให้ เพื่อน เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความหรู หรา โดยเลือกซื ้อผ้ า
ไหมจากงานจัดแสดงสินค้ าต่างๆ เพราะราคาถูกกว่าแหล่งอื่น ผ้ าไหมที่ได้ รับการนิยมในการซือ้
มากที่สดุ คือ ผ้ าไหมของจังหวัดนครราชสีมา โดยกลุม่ ตัวอย่างมีคา่ ใช้ จ่ายในการซื ้อผ้ าไหมครัง้ ละ
ประมาณระหว่าง 1,001-1,500 บาท และชาระเงินด้ วยเงินสด ทังนี
้ ้กลุ่มตัวอย่างรับทราบข้ อมูลใน
การซื ้อผ้ าไหมจากงานแสดงสินค้ า
มาริ ดา ประพิณ (2547) การตลาดผ้ าไหมของกลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ อาเภอปั ก
ธงชัยจังหวัดนครราชสีมา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพทัว่ ไป การผลิต การตลาด ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดผ้ าไหม และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่ม
หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านคู่ อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์ผ้าไหม พบว่า ทางกลุ่มให้ ความสาคัญด้ านการคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบเส้ นใย
ไหม ด้ านราคาทางกลุ่มให้ ความสาคัญในด้ านต้ นทุนและมีการตังราคาโดยค
้
านึงถึงการแข่งขัน
ด้ านช่องทางการจัดจ าหน่ายของกลุ่ม หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ ให้ ความส าคัญกับกลยุทธ์ ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย โดยคานึงถึงทาเลที่ตงย่
ั ้ านธุรกิจ ด้ านการส่งเสริ มการตลาด พบว่าทางกลุ่มได้
ให้ ความสาคัญ ในการใช้ กลยุทธ์ การส่งเสริ มการตลาดโดยการเข้ าร่ วมงานนิทรรศการ โครงการ
ต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ ผ่านหน่วยงานรัฐ การศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมภายในและ
ภายนอก พบว่า ทางกลุม่ มีจดุ แข็งในด้ านสินค้ ามีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับจากทางภาครัฐและเอกชน
ทาให้ กลุ่ม มี ชื่ อเสี ยง ด้ านคุณ ภาพ ทางด้ านจุดอ่อน พบว่า ปั ญหาภายในกลุ่ม ยัง ขาดความรู้
ทางด้ านการวางแผนการบริ หารงานและให้ ความร่ วมมือ ทางด้ านโอกาส พบว่า ทางกลุ่มได้ รับ
เงิ นทุนสนับสนุน จากทางภาครั ฐ ในด้ านเครื่ องมื อ อุป กรณ์ และการประชาสัม พัน ธ์ ทางด้ า น
อุปสรรค พบว่าระหว่างกลุ่มภายในอาเภอปั กธงชัยมีการแข่งขันในด้ านการลดราคาสินค้ า จนเป็ น
อุปสรรคที่สง่ ผลกระทบต่อกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่
พรทิพย์ พิมลสินธุ์ (2541) การสารวจความคิดเห็นของผู้ผลิตและผู้บริ โภคที่มีต่อผ้ าไทย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริ โภคทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศเกี่ย วกับ
ความรู้ และความเข้ าใจในผ้ าไทย ตลอดจนศึกษาข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะที่มีตอ่ เทคนิควิธีการผลิต
แนวพัฒนาการกระบวนการผลิตสินค้ า รวมไปถึงพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บ ริ โภคที่ มี ต่อ
กิจกรรมต่างๆ เกี่ ยวกับผ้ าไทยซึ่งสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ ดาเนินไปแล้ ว
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ผลการวิจัยสรุ ปได้ ดงั นี ้ 1. ผู้บริ โภคชาวไทยในกรุ งเทพฯและปริ มณฑล ยังมีความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับผ้ าไทยตลอดจนพฤติกรรมการใช้ ผ้าไทยน้ อยมาก ส่วนใหญ่มีการใช้ แต่ผ้าไหมและเป็ นการ
ใช้ โอกาสพิเศษเสียเป็ นส่วนใหญ่ ความรู้ เกี่ยวกับผ้ าไทยประเภทต่าง ๆ ยังจากัดอยู่ในเฉพาะคน
บางกลุ่มอายุ นอกจากนัน้ สาหรั บทัศนคติเกี่ ยวกับคุณภาพด้ านต่างๆ ของผ้ าไทย พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าผ้ าไทยเป็ นผ้ าที่มีคณ
ุ ภาพด้ านต่างๆ ระดับปานกลางจนถึงดี และดีมาก
ประเด็นที่เห็นว่าควรปรับปรุงมากที่สดุ ด้ านราคาที่เห็นว่าแพงเกินไป 2. ในด้ านผู้ผลิต พบว่าผู้ผลิต
ยังพอใจและเห็นว่า ผ้ าไทยยังควรคงไว้ ซึ่งการผลิตด้ วยการทอมือแบบดังเดิ
้ ม เพราะมีควารมเป็ น
เอกลักษณ์ไทยและสวยงามเสมือนงานศิลปะที่ผ้ รู ักในความงามจะสัมผัสได้ โดยตรงจากผ้ าไทยแต่
ละประเภท ต้ องมีการพัฒนาด้ านการออกแบบลวดลายละวัสดุการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพให้ มากขึ ้นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผ้ าให้ มีลักษณะสากลมีการใช้ กันแพร่ หลายมากขึน้ 3. ในด้ านผู้บริ โภคชาว
ต่างประเทศ ส่วนใหญ่ที่พานักในประเทศไทยจะมีพฤติกรรมการใช้ และเห็นคุณค่าในความงดงาม
ของผ้ าไทยทังซื
้ ้อใช้ เองและซื ้อเป็ นของฝาก โดยผู้มีอิทธิพลและให้ ความรู้ด้านการเลือกซื ้อ และการ
ใช้ ผ้าไทยจากเพื่อนคนไทย หรื อผู้ที่ร้ ูจกั นัน่ เอง นอกจากนันกลุ
้ ม่ ชาวต่างประเทศยังให้ ข้อเสนอแนะ
ว่าผู้ที่จะเป็ นสื่อชักชวนให้ คนต่างประเทศสนใจใช้ ผ้าไทยได้ ดีที่สุด คือการที่คนไทยหันมาสวมใส่
แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ ได้ ชัดเจนที่สุด สาหรับผู้บริ โภคชาวต่างประเทศที่เป็ นนักท่องเที่ยวมี
ความรู้ เกี่ยวกับผ้ าไหมไทยคิดว่าสวยงามแต่ค่อนข้ างเห็นว่ามีราคาแพงและสีสนั เกินไปไม่เหมาะ
กับการใช้ ในต่างประเทศ สาหรับแหล่งที่นกั ท่องเที่ยวเชื่อว่าสามารถซื ้อหาผ้ าที่มีคณ
ุ ภาพได้ ดี คือ
จากห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ๆ
ศรี ป ระพัน ธ์ ฟุ้ ง เกรี ย รติ (ม.ป.ป.) ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการพัฒ นาไหมไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อค้ นคว้ าให้ ได้ มาซึ่งปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาไหมไทย ผลวิจยั ที่ค้นพบคือ
ผ้ าไหมเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคา่ สูง ดังนันตลาดโดยทั
้
ว่ ไปจึงต้ องเน้ นที่คณ
ุ ภาพ เริ่ มตังแต่
้ เส้ นไหมดิบที่
ต้ องมีความสม่าเสมอ การทอที่มีฝีมือ การออกแบบและการตกแต่งสาเร็ จที่ทนั สมัยและมีคณ
ุ ภาพ
ประเทศไทยมีวตั ถุดบิ ที่พอเพียง ดังนันจึ
้ งควรให้ ความสนใจในรูปแบบของการทอผ้ า การออกแบบ
การตกแต่ง การพิมพ์ย้อม และคุณภาพควบคูก่ นั ไปตามความต้ องการของตลาดโลก และส่งเสริม
อย่างครบวงจรทังทางด้
้
านวัตถุดิบ การผลิต และการตลาดด้ วย
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6. กรอบแนวคิดการวิจัย
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ผู้วิจยั ได้ สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพประกอบนี ้

ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดวิจยั
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นจากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับผ้ าไหมมัดหมี่จากอาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และอุตสาหกรรม
แฟชั่นไทยโดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัย ด้ วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพ (Qualitative Analysis) ในการศึกษาปรากฎการณ์ การดารงอยู่ และ
การปรับตัวในด้ านการทอผ้ า จวบจนเข้ าสู้ระบบอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยของชุมชน มาผสมผสาน
กับความต้ องการของกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายที่มีต่อผ้ าไหมมัดหมี่ในปั จจุบนั แล้ วจึงนาข้ อมูลที่
ได้ มาวิเคราะห์เนื ้อหาและสังเคราะห์ให้ ได้ มาซึ่งแนวทางในการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม
มัดหมี่สาหรับผู้บริโภคเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดตามลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
1. วิธีการดาเนินการวิจัย
1.1 วิธีวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
โดยมีลาดับขันตอนศึ
้
กษาวิเคราะห์ดงั นี ้
1.1.1 ศึก ษาและรวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ การทอผ้ า ไหมมัด หมี่ ใ นชุม ชนจาก
ปราชญ์ ช าวบ้ า น รวมทัง้ ผู้ผ ลิ ต และจัด จ าหน่า ยในพื น้ ที่ อ าเภอปั ก ธงชัย จัง หวัด นครราชสี ม า
ประเด็นที่ ศึกษาคือ พัฒนาการของการทอผ้ าไหมมัดหมี่ และองค์ประกอบในการผลิตผ้ าไหม
มัดหมี่ ซึ่งคือ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้ การตกแต่ง ส าเร็ จ จนกลายมาเป็ น รู ป แบบ
สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เดิม ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ (Interview Method) โดยเลือกสัมภาษณ์
กลุ่มย่อย (Group Interview) 3-5 คน และสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face-To-Face Interview)
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview)
1.1.2 ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย ซึ่งคือ นักออกแบบ
แฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ในการใช้ ผ้าไหมสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย โดยมีประเด็นที่ศกึ ษา
คือ ทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริโภค ความต้ องการ รสนิยม การใช้ สอย และมุมมองที่มีตอ่ ผ้ าไหมมัดหมี่
ที่ต้องการนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ แฟชั่น ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์
(Interview Method) โดยเลื อ กการสนทนากลุ่ ม ประเด็ น เฉพาะ (Focus Group) และใช้ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง (Structured Interview) โดยแบ่งเป็ น
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ก) บุคคลที่มีประสบการณ์ เกี่ ย วข้ องกับองค์ความรู้ ทางด้ านการทอผ้ าไหม
มัดหมี่ในพื ้นที่ของชุมชน ได้ แก่ 1) ปราชญ์ชาวบ้ าน นาย สตราวุฒิ คาสุข ปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านดู่
อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ 2) นาง ราไพ มาทวี ศูนย์การเรี ยนรู้ การมัดหมี่ บ้ านจะ
โปะ อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ข) บุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการผลิตและจัดจาหน่ายผ้ า
ไหมมัดหมี่ในชุมชนกลุ่มทอผ้ าจากอาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมาจานวน 3 กลุ่ม ได้ แก่ 1)
กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ หมู่ 6 บ้ านดู่ ตาบลเมืองปั ก อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 2)
กลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย หมู่ 2 บ้ านจะโปะ ตาบลเมืองปั ก อาเภอปั กธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา และ 3) กลุม่ ไหมทองสุรนารี หมู่ 2 บ้ านจะโปะ ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา
ค) บุคคลที่ มี ประสบการณ์ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการใช้ ผ้ า ไหมไทยในการ
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย จานวน 5 ท่าน คือ 1) นาย ชาตรี เท่งฮะ นักออกแบบแบรนด์
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ ชากะ (Shaka) 2) นาย พลัฏฐ์ พลาฎิ นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์เสื ้อผ้ าแฟชัน่
เรี ยลลิสติก ซิทเู อชัน่ (Realistic Situation) 3) นาง ลภาภิดา จาดชลบท นักออกแบบแบรนด์เสื ้อผ้ า
และกระเป๋ าแฟชัน่ ฟลาย นาว (FLY NOW) 4) นาย เอก ทองประเสริ ฐ นักออกแบบและเจ้ าของ
แบรนด์เสือ้ ผ้ าแฟชั่น คูเรเต็ด บาย เอก ทองประเสริ ฐ (Curated by Ek Thongprasert) และ 5)
นาย ทเนศ บุญประสาน นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์เสื ้อผ้ าแฟชัน่ โอเธนติก (Othentic)
1.2 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ซึง่ การศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพผู้วิจยั มีดงั นี ้
1.2.1 การจ าแนกและจัด ระบบข้ อมู ล (Typology and Taxonomy) จากการ
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ โดยการนาข้ อมูลทีได้ นามาจาแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้ เป็ น
ระบบ ได้ แก่
ก) ข้ อมูลในด้ านพัฒนาการของการทอผ้ าไหมมัดหมี่ และองค์ประกอบด้ าน
การผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งคือ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทังการตกแต่
้
งสาเร็ จ จนกลายมา
เป็ นรูปแบบ สาหรับกลุม่ เป้าหมายที่มีอยูเ่ ดิม จากปราชญ์ชาวบ้ าน และกลุม่ ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย
ผ้ าไหมมัดหมี่
ข) ข้ อมูลในด้ าน ทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริ โภค ความต้ องการ รสนิยม การใช้
สอย และมุมมองที่มี ต่อผ้ าไหมมัดหมี่ที่ต้องการนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเครื่ องแต่ง กาย
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แฟชัน่ จากกลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมาย นักออกแบบที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการใช้ ผ้าไหม
ไทยในการสร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องแต่งกายแฟชัน่ ร่วมสมัย เพื่อให้ ได้ แนวทางการพัฒนารู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ สาหรับการออกแบบเครื่ องแต่งกายสตรี
1.2.2 การวิ เ คราะห์ ส รุ ป อุ ป นัย (Analytic Induction) โดยน าข้ อมู ล ที ไ ด้ จ าก
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้น มาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุปร่วมกัน
1.2.3 การสังเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการจาแนกและจัดระบบข้ อมูลเพื่อตอบความ
มุง่ หมายของวิจยั ว่า คืออะไร เป็ นอย่างไร
2. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 การเลือกพืน้ ที่การวิจัย
ผู้วิจยั เลือกเขตพื ้นที่การวิจยั ภาคสนาม คือ ชุมชนผู้ผลิต และจัดจาหน่ายผ้ าไหมใน
อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และพืน้ ที่กรุ งเทพฯ ที่เป็ นพืน้ ที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้บริ โภค
เป้าหมาย
2.2 การเลือกกลุ่มประชากร
การเลือกกลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกกลุ่มประชากรในการ
ศึกษาวิจัยและลงเก็ บข้ อมูลภาคสนาม ที่เกี่ ยวข้ องกับผ้ าไหมมัดหมี่ และผู้บริ โภคใหม่ในพื น้ ที่
เป้าหมาย ได้ แก่ ปราชญ์ ช าวบ้ านในพื น้ ที่ อาเภอปั กธงชัย จัง หวัดนครราชสี ม า ผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายผ้ าไหมจากพื ้นที่ อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้บริ โภคเป้าหมาย คือผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ แฟชั่นที่มีประสบการณ์ ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์
แฟชัน่ ร่วมสมัยในพื ้นที่จงั หวัดกรุงเทพมหานคร
2.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็ น
การเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ ตรงตามหลักเกณฑ์หรื อจุดมุ่งหมายของผู้วิจยั มีเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
2.3.1 ปราชญ์ชาวบ้ าน จานวน 2 ท่าน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี ้
ก. เป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้ านประวัติศาสตร์ ในพื ้นที่ชมุ ชน
ข. เป็ นผู้ที่เป็ นที่ประชากรในชุมชนยอมรับนับถือ
ค. เป็ นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับผ้ าไหมมัดหมี่เป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 10 ปี
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ปราชญ์ ชาวบ้ าน ได้ แก่ 1) นาย สตราวุฒิ คาสุข ปราชญ์ ชาวบ้ านบ้ านดู่ อาเภอ
ปั กธงชัย จังหวัด นครราชสีมา และ 2) นาง ราไพ มาทวี ศูนย์การเรี ยนรู้ การมัดหมี่ บ้ านจะโปะ
อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
2.3.2 ผู้ผ ลิ ต และจัด จ าหน่า ยผ้ า ไหมมัด หมี่ จ านวน 3 กลุ่ม โดยมี เ กณฑ์ ก าร
คัดเลือก ดังนี ้
ก. กลุ่ม ชาวบ้ า นที่ มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับ การผลิ ต และจัด
จาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่ชมุ ชน ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบนั ไม่ต่ากว่า 10 ปี
ข. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะต้ องมีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.) จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
ค. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะต้ องผ่านการจัดระดับผลิตภัณฑ์ (ดาว) ซึ่งจัดโดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงหมาดไทย และได้ รับดาวอย่างน้ อย 3 ดาว
ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ ได้ แก่ 1) กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ หมู่ 6
บ้ านดู่ ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 2) กลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย
หมู่ 2 ตาบลเมืองปั ก อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ 3) กลุ่มไหมทองสุรนารี หมู่ 2 บ้ าน
จะโปะ ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
2.3.3 กลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมาย จานวน 5 ท่าน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี ้
ก. ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหม
ไทยในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย
ข. บุคคลที่ มีชื่อเสียงในวงการแฟชั่นในประเทศที่ เป็ นเจ้ าของธุรกิจแบรนด์
สินค้ าแฟชัน่ หรื อทางานในธุรกิจเครื่ องแต่งกายแฟชัน่ มาเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 10 ปี
ค. สถานที่ จัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ ร้ านค้ า ของแบรนด์ ตัง้ อยู่ บ ริ เ วณ
ศูนย์กลางแฟชัน่ ของประเทศไทย ได้ แก่ ศูนย์การค้ าสยาม พารากอน ศูนย์การค้ าสยาม เซ็นเตอร์
ศูนย์การค้ าสยาม ดิสคัฟเวอรี่ และในพื ้นที่สยามสแควร์
ง. ลัก ษณะโครงสร้ างทางธุ ร กิ จ และภาพรวมของแบรนด์ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ มี
ตาแหน่งทางการตลาดในระดับ B ขึ ้นไป ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เป็ นเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปที่ใช้ ได้ หลาย
โอกาส
กลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย ได้ แก่ 1) นาย ชาตรี เท่งฮะ นักออกแบบแบรนด์เสือ้ ผ้ า
แฟชัน่ ชากะ (Shaka) 2) นาย พลัฏฐ์ พลาฎิ นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์เสื ้อผ้ าแฟชัน่ เรี ยลลิ
สติก ซิทูเอชัน่ (Realistic Situation) 3) นาง ลภาภิดา จาดชลบท นักออกแบบแบรนด์เสื ้อผ้ าและ
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กระเป๋ าแฟชัน่ ฟลาย นาว (FLY NOW) 4) นาย เอก ทองประเสริฐ นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ คูเรเต็ด บาย เอก ทองประเสริ ฐ (Curated by Ek Thongprasert) และ 5) นายทเนศ
บุญประสาน นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์เสื ้อผ้ าแฟชัน่ โอเธนติก (Othentic)
3. เครื่องมือและการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในขันตอนการด
้
าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยเครื่ องมือวิจยั ที่จาแนกตามวัตถุประสงค์ดงั นี ้
3.1 เครื่ องมือและลักษณะข้ อมูลในการวิจัย
เครื่ องมือและลักษณะข้ อมูลในการวิจยั ของพื ้นที่อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อศึกษาพัฒนาการของการทอผ้ าไหมมัดหมี่ และองค์ประกอบด้ านผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ ซึง่ คือ เส้ น
ใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทังการตกแต่
้
งสาเร็จ จนกลายมาเป็ นรูปแบบ สาหรับกลุม่ เป้าหมายที่
มีอยูเ่ ดิม จากปราชญ์ชาวบ้ าน และกลุม่ ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ ดังนี ้
3.1.1 แบบสัม ภาษณ์ แบบมี โ ครงร่ าง (Structured Interview) และสัม ภาษณ์ แ บบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) โดยการสัมภาษณ์ กลุ่ม (Group Interview) รวมทังสั
้ มภาษณ์ แบบ
ตัวต่อตัว (Face-To-Face Interview) กับกลุม่ ตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูลด้ านพัฒนาการของการทอผ้ าไหม
มัดหมี่ และองค์ประกอบด้ านการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งคือ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทัง้
การตกแต่งสาเร็ จ จนกลายมาเป็ นรูปแบบ สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เดิม จากปราชญ์ชาวบ้ าน
และกลุม่ ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่
3.1.2 การสังเกตการณ์ (Observation Method) แบบมีส่วนร่วมโดยเข้ าไปสังเกตกับ
ชุมชน การสังเกตการณ์ลกั ษณะปรากฏการณ์ เหตุการณ์ พฤติกรรม ลักษณะเฉพาะของกลุ่มใน
พื ้นที่สถานที่ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้ อมูลด้ านพัฒนาการของการทอผ้ าไหมมัดหมี่ และองค์ประกอบ
ด้ านการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งคือ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทังการตกแต่
้
งสาเร็ จ จนกลาย
มาเป็ นรู ปแบบ สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่มี อยู่เดิม จากปราชญ์ ชาวบ้ าน และกลุ่มผู้ผลิตและจัด
จาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่
ลักษณะข้ อมูลในการวิจยั ได้ แก่ เอกสารและวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ภาพถ่าย ภาพวาด ผ้ า
ไหมมัดหมี่ เสียงบันทึกการสนทนา บทสัมภาษณ์
เครื่ องมือและลักษณะข้ อมูลในการวิจยั ของพื ้นที่กรุ งเทพฯ เพื่อศึกษาข้ อมูลในด้ าน
ทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริ โภค ความต้ องการ รสนิยม การใช้ สอย และมุมมองที่มีตอ่ ผ้ าไหมมัดหมี่ที่
ต้ องการนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์แฟชัน่ จากกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย นักออกแบบ
ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย
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เพื่ อให้ ไ ด้ แนวทางการพัฒ นารู ปแบบผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ส าหรั บการออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชัน่ ร่วมสมัย มีเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ
3.1.3 แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง (Structured Interview) โดยการจัดสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) กับกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบเสื ้อผ้ าแฟชัน่
ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย เกี่ยวกับข้ อมูลด้ านข้ อมูลใน
ด้ าน ทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริ โภค ความต้ องการ รสนิยม การใช้ สอย และมุมมองที่มีต่อผ้ าไหม
มัดหมี่ที่ต้องการนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์แฟชัน่ จากกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย นัก
ออกแบบที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่
ร่ วมสมัย เพื่ อให้ ไ ด้ แนวทางการพัฒ นารู ป แบบผลิ ตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ ส าหรั บการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย
ลักษณะข้ อมูลในการวิจยั ได้ แก่ เอกสารและวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ภาพวาด ผ้ าไหมมัดหมี่
เสียงบันทึกการสนทนา บทสัมภาษณ์
3.2 เครื่องมือและการสร้ างเครื่องมือ
เครื่ องมือในการวิจยั มี ดังนี ้
3.2.1 กาหนดประเด็นและจานวนข้ อคาถามของแบบสัมภาษณ์และประเด็นการ
สนทนา
3.2.2 สร้ างแบบสัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา คือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่ าง (Structured Interview) สาหรับผู้ให้ ข้อมูล
ด้ านพัฒนาการของการทอผ้ าไหมมัดหมี่ และองค์ประกอบด้ านการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งคือ เส้ น
ใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทังการตกแต่
้
งสาเร็จ จนกลายมาเป็ นรูปแบบ สาหรับกลุม่ เป้าหมายที่
มีอยูเ่ ดิม
3.2.3 สร้ างแบบสัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ จาก
ทฤษฏีหลักการที่ได้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อค้ นหาและวิเคราะห์ข้อมูลใน
ด้ าน ทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริ โภค ความต้ องการ รสนิยม การใช้ สอย และมุมมองที่มีต่อผ้ าไหม
มัดหมี่ที่ต้องการนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์แฟชัน่ จากกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย นัก
ออกแบบที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่
ร่วมสมัย ด้ วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง (Structured Interview) สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
ออกแบบเผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมในการสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์แฟชัน่ ร่ วมสมัย
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ในพื น้ ที่ ก รุ ง เทพฯ เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวทางการพัฒ นารู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ไหมมัด หมี่ ส าหรั บ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย
3.2.4 นาเสนอแบบสัมภาษณ์ตอ่ ประธานและกรรมการผู้ควบคุมปริ ญญานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและคาแนะนาในการปรับปรุงแก้ ไข
3.2.5 ปรับปรุ งแบบสัมภาษณ์ ตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอต่อ
ประธานและกรรมการผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง และนาไปใช้ เก็บข้ อมูล
ต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้มีลาดับตามข้ อวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
4.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อศึกษาพัฒนาการของผ้ าไหมมัดหมี่ในพืน้ ที่อาเภอ
ปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการของการทอผ้ าไหมมั ด หมี่ และ
กระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งคือ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทังการตกแต่
้
งสาเร็ จ จน
กลายมาเป็ น รู ป แบบ ส าหรั บ กลุ่ม เป้า หมายที่ มี อ ยู่เดิม มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากปราชญ์
ชาวบ้าน กลุ่มผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย ดังนี ้
4.1.1 การสารวจภาคสนาม (Field Survey) แบบไม่เป็ นทางการ และเป็ นทางการ
ผ่านผู้นาชุมชน
4.1.2 การสัม ภาษณ์ (Interview Method) โดยเลื อ กสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม ย่ อ ย (Group
Interview) 3-5 คน และสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face-To-Face Interview) ซึ่งใช้ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ าง (Structured Interview) และการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
โดยมีการบันทึกเสียงและถ่ายภาพ สาหรับผู้ให้ ข้อมูลด้ านพัฒนาการของการทอผ้ าไหมมัดหมี่ และ
องค์ประกอบด้ านการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งคือ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทังการตกแต่
้
ง
สาเร็จ จนกลายมาเป็ นรูปแบบ สาหรับกลุม่ เป้าหมายที่มีอยูเ่ ดิม
4.1.3 การสังเกตการณ์ (Observation Method) แบบมีส่วนร่วมโดยเข้ าไปสังเกตกับ
ชุมชน การสังเกตการณ์ลกั ษณะปรากฏการณ์ เหตุการณ์ พฤติกรรม ลักษณะเฉพาะของกลุ่มใน
พื ้นที่สถานที่ตา่ ง ๆ เพื่อรวบข้ อมูล ด้ านพัฒนาการของการทอผ้ าไหมมัดหมี่ และกระบวนการผลิต
ผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่ง คือ เส้ นใย สี วิธี การทอ ลวดลาย รวมทัง้ การตกแต่ง ส าเร็ จ จนกลายมาเป็ น
รูปแบบ สาหรับกลุม่ เป้าหมายที่มีอยูเ่ ดิม
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4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อให้ ได้ มาซึ่งแนวทางการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์
ผ้ าไหมมัดหมี่ในพืน้ ที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลเพื่ อ วิ เคราะห์ ทัศ นคติ พฤติก รรมผู้บ ริ โ ภค ความต้ อ งการ
รสนิยม การใช้ สอย และมุมมองที่มี ต่อผ้ าไหมมัดหมี่ที่ต้องการนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ จากกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย นักออกแบบที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
การใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์ แฟชั่นร่ วมสมัย ในพืน้ ที่กรุ งเทพฯ เพื่อให้ ได้ แนว
ทางการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่ วมสมัย มี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่
4.2.1 การสัมภาษณ์ (Interview Method) โดยเลือกการสนทนากลุ่มประเด็นเฉพาะ
(Focus Group) โดยใช้ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ าง ( Structured Interview) ซึ่ ง มี ก าร
บันทึกเสียงและถ่ายภาพ
5. การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้ อมูลเบื ้องต้ นโดยใช้ วิธีการตรวจสอบสามเส้ า
ด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) โดยจะเน้ นการตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ มาจากแหล่งต่าง ๆ นัน้ มี
ความเหมือนกันหรื อไม่ ซึง่ ถ้ าทุกแหล่งข้ อมูลพบว่าได้ ข้อค้ นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั
ได้ มามีความถูกต้ อง
5.1.2 นาข้ อมูลมาวิเคราะห์จดั จาแนกเป็ นรายประเด็นที่กาหนดไว้ ในกรอบแนวคิด
การวิ จัย และวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา (Content Analysis) เชื่ อ มโยงข้ อ มูล ตามข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ กี่ ย วกับ
พัฒนาการของผ้ าไหมมัดหมี่ โดยมีประเด็นที่ศึกษาคือ พัฒนาการของการทอผ้ าไหมมัดหมี่ และ
องค์ประกอบด้ านการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งคือ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทังการตกแต่
้
ง
สาเร็ จ จนกลายมาเป็ นรู ปแบบ สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เดิมของผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอ
ปั ก ธงชัย จัง หวัด นครราชสี ม า เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง พัฒ นาการของผ้ า ไหม รวมถึ ง ศึก ษา ทัศ นคติ
พฤติกรรมผู้บริ โภค ความต้ องการ รสนิยม การใช้ สอย และมุมมองที่มีตอ่ ผ้ าไหมมัดหมี่ที่ต้องการ
นาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์แฟชั่น จากกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย นัก
ออกแบบที่ มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับ การใช้ ผ้ า ไหมไทยในการสร้ างสรรค์ ผ ลงาน
ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย ในพื ้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้ ได้ แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
มัดหมี่ สาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย
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5.2 การสังเคราะห์ ข้อมูล
5.2.1 นาข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากผู้ให้ ข้อมูลด้ านพัฒ นาการของการทอผ้ าไหมมัดหมี่ และ
องค์ประกอบด้ านการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งคือ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทังการตกแต่
้
ง
สาเร็ จ จนกลายมาเป็ นรู ปแบบ สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่มี อยู่เดิม รวมถึงปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับผ้ าไหมปั กธงชัยมาสังเคราะห์ให้ ได้ มาซึง่ แบบร่างลวดลายสาหรั บการทอผ้ าไหมมัดหมี่
ใหม่ จ านวน 30 ลาย โดยกาหนดเป็ นจ านวน 10 ลายต่อกลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลด้ านการผลิตและจัด
จาหน่าย
5.2.2 นาแบบร่างลวดลายสาหรับการทอผ้ าไหมมัดหมี่ จานวน 30 ลาย มาสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย เพื่อให้ ได้ มาซึ่งลวดลายที่เหมาะสมจานวน 6 ลายต่อ 1
กลุม่ ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย รวมเป็ นทังหมด
้
18 ลาย
5.2.3 นาแบบร่างลวดลายสาหรับการทอผ้ าไหมมัดหมี่ จานวน 18 ลาย มาสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย เพื่อให้ ได้ มาซึ่งลวดลายที่เหมาะสมที่สุด 1 ลายต่อกลุ่ม
ผู้ผลิตและจัดจาหน่าย แล้ วนาไปเข้ าสู่การผลิตจริ งจานวนทัง้ หมด 3 ลาย รวมทัง้ เพื่อนาความ
คิดเห็นไปวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางที่จะส่งเสริมวิถีชมุ ชนผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่ตอ่ ไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิจยั และพัฒนาผ้ า
ไหมมัดหมี่ส่อู ตุ สาหกรรมแฟชัน่ ไทย กรณีศึกษา พื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่ อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ ได้ แก่ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการ
ตกแต่งสาเร็ จ โดยเฉพาะในด้ านของปรากฎการณ์ การดารงอยู่ และการปรับตัวในด้ านการทอผ้ า
จวบจนเข้ าสู่ระบบอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยของชุมชน มาผสมผสานกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ด้ านความต้ องการของกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายที่มีต่อผ้ าไหมมัดหมี่ในปั จจุบนั เพื่อพัฒนารู ปแบบ
ของผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รูปแบบของผ้ า 18
แบบ และผ้ าไหมมัดหมี่ต้นแบบ 3 ผืน โดยการศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกศึกษากลุ่มประชากร
จ านวน 3 กลุ่ม ที่ มี ความส าคัญ และมีความเกี่ ยวข้ องกับผ้ าไหมมัดหมี่ในพื น้ ที่ อาเภอปั กธงชัย
จั ง หวั ด นครราชสี ม า และอุ ต สาหกรรมแฟชั่น ไทย โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก แบบมี
โครงสร้ าง (In-depth Structured Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยจะขอ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษา
กระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่ อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมในส่วน
ขององค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ ได้ แก่ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่งสาเร็จ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนารู ปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รูปแบบของผ้ า 18 แบบ และผ้ าไหมมัดหมี่ต้นแบบ
3 ผืน
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ส่ ว นที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) เพื่ อ ศึ ก ษา
กระบวนการผลิ ต ผ้ าไหมมั ด หมี่ ใ นพื น้ ที่ อ าเภอปั กธงชั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม า โดย
ครอบคลุมในส่ วนขององค์ ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ ได้ แก่ เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย
และการตกแต่ งสาเร็จ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้ างรายบุคคลกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ ข้อมูลหลักคือ ประชากรกลุ่มที่ 1 ปราชญ์ ชาวบ้ านจานวน 2 ท่าน โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกคือ เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้ านประวัติศาสตร์ ในพื ้นที่ชุมชน และ
เป็ นผู้ที่เป็ นที่ประชากรในชุมชนยอมรับนับถื อ รวมทังเป็
้ นผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับผ้ าไหมมัดหมี่เป็ น
เวลาไม่ต่ากว่า 10 ปี
ประชากรกลุม่ ที่ 1 ปราชญ์ชาวบ้ าน

ภาพประกอบ 8 นายสตราวุฒิ คาสุข ปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านดู่ (ซ้ าย) และนางราไพ มาทวี
ศูนย์การเรี ยนรู้การมัดหมี่ บ้ านจะโปะ (ขวา)
ประชากรกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่จานวน 3 กลุ่ม โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกคือ เป็ นกลุ่มชาวบ้ านที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการผลิต และจัด
จาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ในพืน้ ที่ชุมชน ต่อเนื่องกันมาจนถึง ปั จจุบนั ไม่ต่ากว่า 10 ปี นอกจากนัน้
ผลิ ตภัณ ฑ์ ของกลุ่ม จะต้ องมี ผ่า นการรั บรองคุณภาพมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ ชุม ชน (มผช.) จาก
สานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม จะต้ องผ่านการจัดระดับ
ผลิตภัณฑ์ (ดาว) ซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงหมาดไทย และได้ รับดาวอย่างน้ อย 3
ดาว
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ประชากรกลุม่ ที่ 2 กลุม่ ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่

ภาพประกอบ 9 กลุม่ ที่ 1 นางประภาพรรณ พาภักดี กลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ (ซ้ าย)
กลุม่ ที่ 2 นางพรทิพย์ ดวงสูงเนิน กลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย (กลาง)
กลุม่ ที่ 3 นางศุภางค์ ต่างกลาง กลุม่ ไหมทองสุรนารี (ขวา)
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับประชากรกลุ่มที่ 1 และ 2 เพื่อศึกษา
กระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมในส่วน
ขององค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งหมายถึง เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่งสาเร็ จ
พบว่า
ความเป็ นมาของผ้ าไหมปั กธงชัย
ตังแต่
้ สมัยก่อนคนไทยส่วนใหญ่มีการทอผ้ าใช้ เองในชุมชน โดยใช้ วตั ถุดิบเป็ นฝ้าย
และไหมแตกต่างกันไปตามพื ้นที่ ต่อมาเมื่ อปี พ.ศ. 2446 รัชกาลที่ 5 ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ ตงกรมกรมช่
ั้
างไหมขึ ้น และตังสาขากองช่
้
างไหมขึ ้นที่มณฑลนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2447 โดย
จากหลักฐานที่ปรากฏตามแผนที่ยทุ ธศาสตร์ สมัยกรุงศรี อยุธยาได้ ปรากฏชื่อ เมืองปัก ว่าตังอยู
้ ใ่ กล้
เมืองนครราชสีมา ความสาคัญก็คือ เป็ นเมืองหน้ าด่านทางทิศใต้ ของเมืองนครราชสีมา เพื่อเป็ น
กองระวัง หน้ าคอยสอดแนมข้ าศึ ก และคอยปะทะขั ด ขวางไม่ ใ ห้ ข้ าศึ ก ยกทัพ ประชิ ด เมื อ ง
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นครราชสีมาเร็ วเกินไป เมืองปั กในสมัยนี ้จึงถูกตังและเรี
้
ยกว่า “ด่านจะโปะ” และได้ รับพระบรมรา
ชานุญาติให้ ตงเป็
ั ้ นเมืองว่า “เมืองปั กธงชัย” จากสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช และเปลี่ยนฐานะ
เป็ นอ าเภอปั ก ธงชั ย โดยขึ น้ อยู่ ใ นการปกครองของจั ง หวั ด นครราชสี ม าในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ซึ่ง มี ประชากรส่วนใหญ่ มี เชื อ้ สายลาว (ลาวเวี ยง)
สอดคล้ องกับ สาตราวุฒิ คาสุข ปราชญ์ชมุ ชนที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“คนในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัยนันสื
้ บสายมาจากชาวลาว ที่มาพร้ อมกันสามร้ อยครัว
โดยยึดด่านจะโปะเป็ นหลัก ด่านจะโปะเป็ นด่านของขอม แล้ วอีกเจ็ดร้ อยครัวก็ไปอยู่เมือง
ล่างที่เคยไปมาหาสู่กบั สระบุรีไปถึงเขานางบวช พอดีกนั กับสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่
5 มีการสนับสนุนการทอผ้ าไหมจากภาครัฐทาให้ คนเริ่มนิยม ก็มาตรงกับผ้ าของคนอาเภอ
ปักพอดี” (สัมภาษณ์, 2562)
การปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมของราษฎรไทยดาเนินเรื่ อยมาจนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2456 การ
ส่ง เสริ ม จากภาครั ฐ ได้ ยุติล งหลัง จากที่ รัช กาลที่ 5 ได้ เสด็จ สวรรคตในปี พ.ศ. 2453 เนื่ องจาก
เกษตรกรไทยไม่ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบใหม่ที่ได้ รับการพัฒนาขึ ้นจากญี่ ปนุ่ ราษฎร
จึงประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลีย้ งไหมตามอิสระเรื่ อยมา เมื่อปี พ.ศ. 2475 ทางราชการกลับมา
ส่งเสริ มอีกครัง้ โดยได้ มีการจัดตังโรงงานสาวไหมขึ
้
้นเป็ นแห่งแรกที่จงั หวัดนครราชสีมา แต่ไม่น าน
ก็ปิดตัวลงเนื่องจากประสบปั ญหาทางวัตถุดิบที่ราษฎรไม่ชานาญในการเลี ้ยงไหม และพันธุ์ไหมที่
ได้ จะมีเส้ นใยสันและเป็
้
นปุยไม่เหมาะกับการใช้ กบั เครื่ องจักร อย่างไรก็ตามแม้ โรงงานจะปิ ดตัวลง
แต่ราษฎรยังคงมีการปลูกหม่อนเลี ย้ งไหมในครั วเรื อนอยู่ จนพัฒนากันเป็ นการค้ าการขายขึน้
สอดคล้ องกับ สาตราวุฒิ คาสุข ปราชญ์ชมุ ชนบ้ านดู่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“ที่บ้านดู่ ปั กธงชัยนี่เราเริ่ มทากับเป็ นการค้ าสมัยรุ่นแม่ใหญ่ทีนนแหละ
ั้
ทาตังแต่
้
อายุ 20 ตอนนี ้ก็ประมาณ 80 ปี มาแล้ ว” (สัมภาษณ์, 2562) พรทิพย์ ดวงสูงเนิน หัวหน้ า
กลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย ยังได้ กล่าวไว้ อีกด้ วยว่า
“ที่บ้านทอผ้ ามาประมาณ 70 ปี มาแล้ ว เริ่ มกันจากรุ่นยายทวดซึ่งทากันแต่ผ้าพื ้น
กับผ้ าสอดหางกระรอก แล้ วก็ผ้ามัดหมี่ อย่างแม่พี่ ยายบุญมาก็เรี ยนจบแค่ ป.4 แล้ วก็
ออกมาทางานทอผ้ าเลย ก็ทามาตังแต่
้ ตอนนันเลยก็
้
ตงแต่
ั ้ ปี 2510 ก็ทาช่วยคุณยายทวด
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มาเลย” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้ องกับ ศุภางค์ ต่างกลาง หัวหน้ ากลุ่มไหมทองสุรนารี
ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“ของคนในกลุม่ พี่ปัจจุบนั นี ้ 60 – 70 ปี แล้ วนะที่ทากันมาตังแต่
้ รุ่นแม่รุ่นยาย พี่เอง
เป็ นสาวจบโรงเรี ยนก็ทอผ้ าเป็ นแล้ ว อย่างพี่เนีย้ พี่ก็มาเรี ยนเพิ่ มเมื่อตอนมีครอบครั วนี ้
แหละจริง ๆ ก็จบออกมาพ่อแม่ก็สอนทอผ้ าเลยเกิดความเคยชิน เกิดความเห็นตังแต่
้ เด็ก ๆ
มันก็เลยได้ ทกุ อย่างที่ยายพาทา บางทีอปุ กรณ์การทอผ้ าของยายก็ยงั ใช้ อยู่ ” (สัมภาษณ์,
2562) สอดคล้ องกับราไพ มาทวี ปราชญ์ชาวบ้ านศูนย์การเรี ยนรู้การมัดหมี่ บ้ านจะโปะ ที่
ได้ กล่าวไว้ วา่
“เริ่ มกันมา 50 – 60 ปี แล้ ว ก็ทากันมาตลอดตังแต่
้ เรี ยนจบ ป.4 ไม่ได้ เรี ยนต่อ แต่
มาทอผ้ ามัดหมี่กบั มัดหมี่สง่ น้ อง ๆ เรี ยน” (สัมภาษณ์, 2562)
จากข้ อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าประชาการกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ได้ ทาการทอผ้ าไหม
และผ้ าไหมมัดหมี่ ใ นพื น้ ที่ ม ายาวนานประมาณ 50 – 70 ปี โดยเป็ นการสื บทอดภูมิ ปัญญาใน
ครัวเรื อนจากบรรพบุรุษตังแต่
้ รุ่นคุณปู่ คุณย่าคุณตาคุณยายเพื่อเป็ นการหารายได้ เสริมจากการทา
ไร่ไถนา ทังจากการสื
้
บทอดอย่างครูพกั ลักจา ด้ วยความเคยชินที่เห็นผู้ใหญ่ในครัวเรื อนปฏิบตั ิกัน
อย่างเป็ นประจาในยามว่าง และการถ่ายทอดด้ วยการให้ ช่วยเหลือผู้ใหญ่ในบ้ านอย่างเป็ นขันเป็
้ น
ตอนเนื่องจากต้ องการความช่วยเหลือทางด้ านแรงงาน รวมทังเป็
้ นกุศโลบายในการปลูกฝั งให้ มี
การใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ของคนในชุมชน ซึ่งค่อย ๆ สัง่ สมมาจนนามาประกอบเป็ นอาชีพ
จวบจนปัจจุบนั ทังนี
้ ้ประชากรกลุม่ ที่ 2 ส่วนใหญ่มกั เป็ นทายาทรุ่นที่ 3 ของการผลิตผ้ าไหม และผ้ า
ไหมมัดหมี่ ในพื ้นที่
พัฒนาการผ้ าไหมปั กธงชัย
หลังจากรัฐบาลเข้ ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ชาวบ้ านในพื ้นที่ปลูก
หม่อน เลี ้ยงไหม ทอผ้ าไหมกันแล้ วแม้ ว่าโรงงานที่จดั ตังด้
้ วยรัฐบาลจะประสบปั ญหาจนต้ องปิ ดตัว
ไป แต่การทอผ้ าไหมในพื ้นที่ก็ ยงั คงอยู่ไม่ได้ จากไปไหน แต่มีพฒ
ั นาการในรู ปแบบที่แตกต่างไป
กว่าเดิม ดังที่ สาตราวุฒิ คาสุข ปราชญ์ชมุ ชนบ้ านดู่ ได้ กล่าวไว้ วา่
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“ประมาณปี พ.ศ. 2480 เนื่องจากความแห้ งแล้ งของพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ต่อมามันแล้ งจนว่าไม่มีอะไรข้ าวปลาอาหารจะกินเนอะ ก็เอาผ้ าไหมอยู่ใน
บ้ านไปแลกของเจ๊ กตลาดแลกข้ าวปลาอาหารเขาแล้ วคนเจ็กก็เอาผ้ าไปขายเกิดติดตลาด
มา จะให้ มาปลูกเองก็ปลูกไม่ทนั เขาก็เลยให้ ชาวบ้ านรับจ้ างทอ คือเขาเป็ นเจ้ าของไหมคน
จีนเขาก็ไปรับไหมจีนก็เป็ นไหมโรงงาน เส้ นมันก็เนื ้อมันกว่า ก็ดีกว่าไหมไทยไหมเลี ้ยง ก็มา
ทาหางกระรอกราชสานัก สมัยผ้ าหางกระรอกเป็ นผ้ านุ่งโจง แต่ผ้ หู ญิงไม่ได้ ใส่นะคนลาว
เนี ้ย ผ้ าหางกระรอกผู้หญิงไม่ได้ ใส่ไม่ได้ ใช้ ผ้ ชู ายเป็ นผู้ใช้ มันก็เลยมีชื่อเสียงขึ ้น แต่ถามว่า
ทอกันไหม ทอกันหมดโดยเฉพาะกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ ไทยลาว จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นธุรกิจการทอ
ผ้ าไหมประเภทต่าง ๆ ในพื ้นที่ขึ ้น” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้ องกันกับ ศุภางค์ ต่างกลาง
หัวหน้ ากลุม่ ไหมทองสุรนารี ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“ตามที่พี่ฟังผู้ใหญ่มาก่อน เขาก็เล่าถึงความหลังว่ามีคนจีนที่มาอยู่ปักธงชัยเข้ า
มาตังก่
้ อน จิม ทอมป์ สัน ก่อนอะไรเลยนะ เขามาสอนพวกชาวบ้ านสาวไหมด้ วยซ ้าไป คน
ในหมู่บ้านก็จะไปรับไหมจากเจ๊ กคนเนี ้ยมาทอ ก่อนที่ จิม จะมาตัง้ อะไรขายดีก็ทอกันไป
ตามเค้ าสัง่ ก็มีผ้าหางกระรอกกับมัดหมี่นี่แหละที่ทาส่งเค้ า” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้ อง
กับประภาพรรณ พาภักดี หัวหน้ ากลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“ผ้ า หางกระรอกเป็ น ผ้ า เอกลัก ษณ์ ข องโคราช สี ส้ ม แสดและสี เ ทา ท ากัน จน
กลายเป็ นเอกลักษณ์เฉย ๆ แต่ถ้าจะให้ พดู จริง ๆ ตลาดที่กว้ างก็คือผ้ าลายขัดพื ้นฐาน หรื อ
ผ้ าพื ้น และผ้ ามัดหมี่ที่ทาขายไปเรื่ อย ๆ ขายได้ ตลอดทังปี
้ ” (สัมภาษณ์, 2562)
สอดคล้ องกับที่ อ้ อยทิพย์ เกตุเอม (2558, น. 21) ได้ กล่าวไว้ ว่า ผ้ าไหมโคราชนัน้
ส่วนใหญ่มีการผลิตอยู่ในหลายอาเภอ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือการผลิตในเชิงหัตถกรรม และการ
ผลิตแบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอาเภอปั กธงชัยนัน้ ถือเป็ นแหล่งผลิตผ้ าไหมทังแบบหั
้
ตถกรรม
และอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงมาก มีการใช้ เส้ นไหมจากโรงงาน มีกระบวนการผลิตที่ทนั สมัย รวมไป
ถึงสีย้อม และวิธีการทอ จนเกิดคาเรี ยกว่า “ผ้ าไหมปั กธงชัย” ซึ่งแบ่งได้ หลายประเภทตามเทคนิค
การทอ
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โดยเฉพาะผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัยนันมั
้ กเป็ นลวดลาย
ประยุกต์จากธรรมชาติหรื อสิ่งของที่พบเห็นได้ ตามชีวิตประจาวัน เช่น ลายกุญแจ ลายแว่นตา ลาย
ดอกกุหลาบ ลายดอกชบา ลายกระต่าย และลายผีเสื ้อ เป็ นต้ น โดยมีการจดลิขสิทธิ์ไว้ ที่อาเภอปั ก
ธงชัยเป็ นบางส่วน (อ้ อยทิพย์ เกตุเอม. 2558: 49) สอดคล้ องกับสาตราวุฒ คาสุข ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า
“อย่างไรก็ตามผ้ าไหมจากอาเภอปั กธงชัยที่เป็ นที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็ นผ้ าพื ้น ผ้ า
มัดหมี่ เพราะจริ ง ๆ แล้ ว ผ้ าโบราณรุ่นดังเดิ
้ มไม่มีผ้ามัดหมี่แต่จะเป็ นแต่ซิ่นคัน่ พอเลิกต่อ
หัวต่อตีนแล้ วถึงมามีมดั หมี่ลายข้ อลายขอลายหมี่ดอกหญ้ าขึ ้นมา อย่างซิ่นของย่าทวดผม
ที่เสียไปตอนผมอายุ 18 ปี ย่าทอดเสียตอนอายุ 107 ปี อันนี ้ประมาณ 150 ปี ที่แล้ ว ก็ยงั ไม่
มีหมี่นะครับ เป็ นซิ่นไหมและก็เป็ นซิ่นคัน่ อีกอย่างหนึ่งที่มาใช้ ผ้ามัดหมี่ก็เพื่อปกปิ ดลาย
ของตัวเองด้ วยซ ้า เพราะเราไม่อยากเป็ นลาว” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้ องกันกับ ราไพ
มาทวี ปราชญ์ชาวบ้ านจากศูนย์การเรี ยนรู้การมัดหมี่ บ้ านจะโปะ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“บ้ านจะโปะที่นิยมกันจะเป็ นผ้ าไหมมัดหมี่ ถ้ าจะคิดทัว่ ปั กธงชัยร้ านผ้ าไหมอะไร
เขาก็ทอจะขายไปทางผ้ าพื ้น บางคนเขาก็ทอเครื่ องแบบนี ้ มันเป็ นอย่างนัน้ อาเภอปั กมันก็
หลายหมู่บ้านเนอะ เขาก็ทาของเขาไป อย่างบ้ านโนนปั กนี่เขาก็ทอเป็ นผ้ าพื ้นไง อย่างใน
จะโปะนี่ ก็มี แต่ผ้ าไหมมัดหมี่ ผ้ าพื น้ ไม่ค่อยมี ถ้ าผ้ าพื น้ ส่วนใหญ่ จ ะเป็ นผ้ าทอเครื่ อ ง”
(สัมภาษณ์, 2562) นอกจากนี ้ พรทิพย์ ดวงสูงเนิน หัวหน้ ากลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชน
ธงชัย ยังได้ กล่าวไว้ อีกด้ วยว่า
“ที่บ้านทอผ้ ามาประมาณ 70 ปี มาแล้ ว เริ่ มกันจากรุ่นยายทวดซึ่งทากันแต่ผ้าพื ้น
กับผ้ าสอดหางกระรอก แล้ วก็ผ้ามัดหมี่ อย่างแม่พี่ ยายบุญมาก็เรี ยนจบแค่ ป.4 แล้ วก็
ออกมาทางานทอผ้ าเลย ก็ทามาตังแต่
้ ตอนนันเลยก็
้
ตงแต่
ั ้ ปี 2510 ก็ทาช่วยคุณยายทวด
มาเลย” (สัมภาษณ์, 2562)
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ากลุ่มประชากรทอผ้ าในชุมชน อาเภอปั กธงชัย มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ได้ แก่ กลุ่มไทโคราช กลุ่มไทลาว กลุ่มไทเขมร กลุ่มไทยวน กลุ่มมอญ
โบราณ กลุม่ ชาวอินเดีย กลุม่ ชาวจีน เป็ นต้ น โดยได้ หล่อหลอมวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ าด้ วยกัน
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จนเป็ นวัฒนธรรมโคราช ได้ แก่ เพลง ภาษา อาหาร และผ้ าโคราชที่ได้ สร้ างชื่อเสียงให้ กับเมือง
โคราชมาจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะในด้ านของการทอผ้ าไหม ประชากรที่ทอผ้ าในชุมชนนันมี
้ ความ
ถนัดและโดดเด่นในด้ านการทอผ้ าไหมหางกระรอกและผ้ าไหมมัดหมี่เป็ นพิเศษ โดยผ้ าไหมหาง
กระรอกในพื ้นที่ได้ รับอิทธิพลจากชาวไทยเชื ้อสายเขมร ซึง่ นิยมใช้ เทคนิคการทอชนิดนี ้ในการทอผ้ า
เพื่อสร้ างลวดลายและสีเหลื่อมกันของเส้ นใยในผืนผ้ า ให้ มีความสวยงามแปลกตามากขึ ้น ส่วนผ้ า
ไหมมัดหมี่นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นจากการปรับลวดลาย และวิธีการทอของชาวไทยเชื ้อสายลาวจากดั ง้ เดิมที่
เป็ นการทอผ้ าซิ่นคัน่ มากลายเป็ นการมัดหมี่ เพื่อความสร้ างกลมกลืนในการอยู่อาศัยในพื ้นที่ใหม่
รวมทังการท
้
างานตามความต้ องการของตลาดที่ได้ รับคาสัง่ จากพ่อค้ าชาวจีนในพื ้นที่
ปรากฎการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้ กับผ้ าไหมปั กธงชัย
ปรากฎการณ์ที่สาคัญกับพัฒนาการในการทอผ้ าของพื ้นที่คือ เมื่อปี พ.ศ. 2488 หลัง
สงครามโลกครัง้ ที่สองได้ ยุติลง นาย เจมส์ แฮร์ ริสัน วิสสัน ทอมป์ สัน (James Harrison Wilson
Thompson) ชาวสหรัฐอเมริ กาหรื อที่คนไทยรู้ จกั ในนามว่า จิม ทอมป์ สัน (Jim Thompson) ได้ มี
การปรับปรุงผ้ าไหมไทยโดยใช้ หลักการตลาด การผลิต เพื่อขยายตลาด และทาการบุกเบิกผ้ าไหม
ของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กา และแพร่เข้ าสู่วงการภาพยนตร์ ของชาติ
ตะวันตก และละครบรอดเวย์ (พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์ สัน, ม.ป.ป.: ออนไลน์) โดยได้ มาตัง้
โรงงานอุตสาหกรรมไหมไทยที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัด นครราชสีมา สร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชนอย่าง
มากมาย สอดคล้ องกับ ประภาพรรณ พาภักดี หัวหน้ ากลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“พักหลังตังแต่
้ จิม ทอมป์ สัน มาบ้ านก็กระจายงานให้ ชาวบ้ านทาแล้ วก็มีไอเดีย
ให้ ท ามั ด นู้ นมั ด นี่ ชาวบ้ านก็ เ ลยเริ่ ม พั ฒ นาตัง้ แต่ ต อนนั น้ ม า” (2562, สั ม ภาษณ์ )
สอดคล้ องกับ สาตราวุฒิ คาสุข ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“ตอนแรก ๆ ชาวบ้ านก็ทอผ้ ากันไปยังไม่มีหวั คิดใหม่ ๆ เท่าไหร่ทากันมาแบบไหน
ก็ทากันไปแบบนัน้ แต่พอ จิม เข้ ามาเค้ ามาพร้ อมทุนกับอุปกรณ์สมัยใหม่หลายอย่าง แล้ ว
ก็มาจ้ างพวกคนบ้ านนี ้แหล่ะไปทางานด้ วย แบบอย่างในการทอประณีตเทคนิคก็เอามา
จาก จิม ก็ว่าได้ เพราะว่าชาวบ้ านก็เป็ นลูกจ้ างเขา” (สัมภาษณ์ , 2562) สอดคล้ องกับ
ศุภางค์ ต่างกลาง หัวหน้ ากลุม่ ไหมทองสุรนารี ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
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“สมัย นัน้ พวกเราชาวบ้ า นได้ ค วามรู้ จาก จิ ม มาประยุก ต์ ใ ช้ ม ากเหมื อ นกั น
โดยเฉพาะกี่ทอผ้ า วิธีการทอที่ประณีตขึ ้น ไปถึงการย้ อมก็เริ่ มย้ อมได้ ดีขึ ้น แม้ กระทังการ
้
สาวการม้ วนก็ได้ จากจิม” (สัมภาษณ์, 2562)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ผู้วิจัยได้ จัดทาตารางเปรี ยบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทอผ้ าไหม
มัดหมี่แบบ และแบบประยุกต์ไว้ ในตารางที่ 8 ดังนี ้
ตารางเปรี ยบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทอผ้ าไหมมัดหมี่แบบดังเดิ
้ ม และแบบประยุกต์
ตาราง 8 ตารางตารางเปรี ยบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทอผ้ าไหมมัดหมี่แบบดังเดิ
้ ม และแบบ
ประยุกต์
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ตาราง 8 (ต่อ)

จากตารางข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ หลาหรื อไนปั่นด้ าย และเครื่ องเหล่นหมี่หรื อโฮงค้ นหมี่
ได้ มีการพัฒนาจากการจากปั่ นด้ วยแรงงานมนุษย์โดยใช้ มือ มาเป็ นการปั่ นด้ วยการถีบ จนกระทัง่
บริ ษัทอุตสาหกรรมไหมไทยหรื อจิม ทอมป์ สัน (Jim Thompson) ได้ มาตังโรงงานผลิ
้
ตผ้ าไหม และ
ชักชวนให้ ชาวบ้ านในชุมชนไปทางานในโรงงานทอผ้ าไหม เมื่อไม่ได้ ทางานในบริ ษัทแล้ วชาวบ้ าน
จึงได้ องค์ความรู้ในด้ านอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ออกมาพัฒนาเป็ นการใช้ มอร์ เตอร์ พลังงานไฟฟ้าแทนเครื่ อง
ไม้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ แ รงงานคน เนื่ อ งจากคนในชุม ชนได้ เ ข้ าไปสัม ผัส การทอผ้ าไหมในระบบ
อุตสาหกรรม สตรี ที่ทอผ้ าเป็ นจึงได้ นามาบอกเล่าต่อบุรุษที่เป็ นช่างไม้ และได้ ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์
ดังกล่าว
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ในส่วนของหลักมัดหมี่ ได้ มีการพัฒนาจากการนัง่ มัดกับพื ้นในแนวตังเป็
้ นการสร้ าง
โครงไม้ ผ สมเหล็ ก (ส่ว นใหญ่ เ ป็ น อุป กรณ์ ที่ห าได้ ง่ ายๆ ในบริ เ วณ) โดยมี ข ารองรั บ หลักหมี่ ที่
สามารถปรับความลาดเอียงได้ รวมถึงเป็ นการต่อหลักให้ สูงขึ ้นทาให้ ง่ายต่อการมัดลายหมี่ และ
สามารถนัง่ ทางานได้ อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานโดยไม่มีความปวดเมื่อย รวมทังจากที
้
่แต่เดิมใช้
ปอกล้ วยหรื อเชือกกล้ วยมาปาดให้ บางแล้ วใช้ เป็ นอุปกรณ์สาหรับมัดลายหมี่ ปั จจุบนั ชาวบ้ านใน
ชุมชนเลือกใช้ ปอฟางหรื อเชือกพลาสติกมัดอีกด้ วย
นอกจากนี ้กี่ทอผ้ าแบบดังเดิ
้ มที่มีการผูกเครื อยาวไว้ ด้านบนของกี่ และทอด้ วยวิธีการ
สอดมือ ก็ได้ พฒ
ั นาเป็ นกี่ที่มีบริ เวณแขวนม้ วนด้ ายยืน ที่นอกจากจะช่วยให้ สามารถทาการทอได้
อย่างต่อเนื่อง เส้ นด้ ายเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ยังมีการปรับใส่รางกระสวยให้ เป็ นกี่กระตุกที่ทาให้
การทอผ้ ามีความรวดเร็วขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั
หลังจากวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2510 จิม ทอมป์ สัน ได้ หายตัวไปจากโรงแรม
แห่งหนึง่ ในประเทศมาเลเซีย ทาให้ แนวทางในการทาธุรกิจของบริ ษัทอุตสาหกรรมไหมไทย เปลี่ยน
เป้าหมายทางธุรกิจไปจากเดิมที่ผลิตผ้ าไหมสาหรับเครื่ องแต่งกายเป็ นเน้ นการผลิตผ้ าไหมสาหรับ
เคหะสิ่งทอมากขึ ้น ชาวบ้ านที่ได้ รับการจ้ างงานจากบริ ษัทก็คอ่ ย ๆ ทยอยกันออกมาประกอบธุรกิจ
กันด้ วยตนเองร่ วมกับคนในพื ้นที่ บางส่วนที่รับจ้ างทางานให้ บริ ษัทจากที่บ้าน ด้ วยความรู้ ความ
ช านาญที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝน และประสบการณ์ จ ริ ง จากการท างานกับ บริ ษั ท ผสมผสานกับ การ
สนับสนุนจากรัฐบาลในช่วงเวลาต่อมา
จากข้ อมูลข้ างต้ น พบว่า เหตุผลสาคัญที่ทาให้ คนในชุมชนมีพฒ
ั นาการในการทอผ้ า
มากขึ ้น เกิดจากการที่ จิม ทอมป์ สัน (Jim Thompson) มาตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมไหมไทยในพื ้นที่
ทัง้ ยัง มี จ ากจ้ างงานจากคนในชุม ชนให้ เ ข้ าไปท างานในโรงงานเป็ นจ านวนมาก จึง ก่อให้ เ กิ ด
พัฒนาการทางด้ านฝี มือ และองค์ความรู้ ติดตัวมาด้ วย อย่างไรก็ตามระบบการทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมักเป็ นการทางานตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายแยกเป็ น ฝ่ าย และแผนก โดยมักเป็ น
การแบ่งหน้ าที่ตามกระบวนการต่าง ๆ ได้ แก่ การเตรี ยมเส้ นด้ ายนันท
้ าให้ ลูกจ้ างในแผนกมี องค์
ความรู้ เฉพาะทางในด้ านการฟอก ลอกกาวของเส้ นไหม ส่วนในแผนกของการมัดและการย้ อม
ลูกจ้ างจะมีความเชี่ยวชาญในการขึน้ ลาหมี่ การมัดและการย้ อมเป็ นพิเศษ ในด้ านของการทอ
ลูกจ้ างจะมีความสามารถในการทอลวดลายได้ ตรงตามต้ องการรวมทังมี
้ ความรวดเร็ วมากกว่าคน
อื่ น ๆ เป็ นต้ น ดัง นัน้ ภายหลังจากการที่ ได้ เข้ าทางานกับ บริ ษัทอุตสาหกรรมไหมไทยแล้ วองค์
ความรู้ที่ตดิ ตัวคนในชุมชนจึงเป็ นองค์ความรู้เฉพาะด้ านตามหน้ าที่ที่ได้ รับ หรื อตามความถนัด ของ
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แต่ละบุคคล ไม่ได้ มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ ้ง และครอบคลุมอย่างรอบด้ านในทุกกระบวนการ
อีกต่อไป
จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2544 สมัยของนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัต โครงการหนึง่ ตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon, One Product) หรื อเรี ยกย่อว่า โอทอป (OTOP) ซึ่งเป็ นโครงการ
กระตุ้นธุรกิจประกอบการท้ องถิ่น ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด จาก One Village, One Product ของเมือง
โออิตะ ประเทศญี่ ปุ่น โดยมี หลักปรั ช ญาพื น้ ฐาน 3 ประการ คือ 1) ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นสู่สากล
(Local Yet Global) 2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้ างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 3) การสร้ าง
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ได้ กลายเป็ นโครงการหลักโครงการหนึง่ ของ
รัฐบาล โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลกั ษณะเฉพาะที่ผลิตและจาหน่าย
ในท้ องถิ่นแต่ละตาบล ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่น ส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ส่งเสริ มการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทาให้ เกิดการสร้ างงาน สร้ างรายได้ สร้ างความเข้ มแข็ง ทาให้ คนในชุมชน
สามารถคิดเอง ทาเองในด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมใน
ท้ องถิ่ น โดยเกิ ด เครื อข่ายบริ หารระบบการเชื่ อมโยงแหล่ง ผลิ ตให้ เกิ ดการพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
สอดคล้ องกับศักยภาพการผลิตตามห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain) สู่การตลาดในแต่ละระดับ จึงทา
ให้ การผลิตสินค้ าพื ้นถิ่นและการผ้ าไหมกลับมาคึกคักขึ ้นอีกครัง้
หลังจากนันในปี
้
พ.ศ. 2547 โครงการกรุงเทพเมืองแฟชัน่ ซึง่ เป็ นโครงการรณรงค์ทาง
ภาครัฐระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เป็ น การยกระดับ อุต สาหกรรมแฟชั่น ทัง้ ระบบไปในระดับ โลก เป็ น การกระตุ้น เศรฐกิ จ และ
อุตสาหกรรมด้ านสิ่งทอ และส่งเสริม ดีไซเนอร์ ไทยให้ เป็ นที่ร้ ูจกั เหมือนเป็ นการประชาสัมพันธ์ และ
การส่งเสริ มทางการตลาดให้ ตา่ งชาติเข้ ามาซื ้อสินค้ าแฟชัน่ และสิ่งทอจากประเทศไทยเพิ่มมากขึ ้น
หากประสบความส าเร็ จ ตามความคาดหวัง ของรั ฐบาลในยุคนัน้ ประเทศไทยก็ จะมี รายได้ จ าก
อุตสาหกรรมเหล่านี ้ และคาดว่าจะขยายวงกว้ างมายังผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยเฉพาะผ้ าทอของแต่
ละจังหวัดเพิ่มขึ ้น แต่โครงการก็ไม่ได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนชุดรัฐบาล
เสียก่อน
อย่างไรก็ตามแม้ ว่า ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลและหน่วยงานรัฐฯ ที่ทาให้
ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินนโยบาย แต่การทอผ้ าไหมในพืน้ ที่ ปักธงชัยยังมีการดาเนินการ
ต่อมาจนปั จจุบนั โดยได้ มีพฒ
ั นาการในส่วนของกระบวนการผลิต และองค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่
ดังนี ้
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กระบวนการผลิต และองค์ ประกอบผ้ าไหมผ้ าไหมมัดหมี่ปักธงชัย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้ างรายบุคคลกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทา
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก ในส่วนของกระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ โดยครอบคลุม
ในส่วนขององค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งหมายถึง เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่ง
สาเร็จ ดังนี ้
ในด้ านเส้ นใย ราไพ มาทวี ปราชญ์ ชาวบ้ านจากศูนย์การเรี ยนรู้ การมัดหมี่ บ้ านจะ
โปะ ได้ กล่าวไว้ วา่
“บ้ านนี ้มัดแต่ไหมอย่างเดียว ฝ้ายไม่ทา เพราะเรามัดให้ เค้ าอย่างเดียวเราก็ไม่ต้อง
ไปหาเส้ นด้ าย หาปอฟางสาหรับมัดมาจากไหน เค้ าหามาให้ หมด เส้ นด้ ายส่วนใหญ่ก็มีแค่
2 แหล่ ง คื อ จากจุ ล ไหมไทยกั บ ไหมบ้ านจากอ าเภอจั ก ราช ” (สั ม ภาษณ์ , 2562)
เช่นเดียวกับที่ สตราวุฒิ คาสุข ปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านดู่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“เส้ นไหมมีแหล่งที่มาหลายที่ แต่บ้านที่ทอมัดหมี่คณ
ุ ภาพดี ๆ ส่วนใหญ่แล้ วจะใช้
ไหมยื นเป็ น ไหมจุล และไหมพุ่งเป็ นไหมบ้ าน ถ้ าบ้ านไหนเป็ นผ้ าพื น้ อย่างเดียวก็ไหม
โรงงานหมด แถมทอเครื่ องอีกด้ วย” (สัมภาษณ์, 2562) ในขณะที่ ประภาพรรณ พาภักดี
กลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ ได้ เล่าของที่มาของวัตถุดบิ ว่า
“ไหมจุลเขามีขนาดให้ เราเลือก เขามีความหลากหลายและก็มนั ทาง่ายเส้ นไหม
มันลื่น มันสม่าเสมอจะมาฟอก มาย้ อม มากรอ คือมันง่ายไปหมด ถ้ าเป็ นของบริ ษัทอื่นจะ
มีปัญหา เส้ นบิ่น เส้ นขาด เส้ นแตก และเส้ นก็ไม่สม่าเสมอ จะมีปัญหาเยอะ แต่พอใช้ ของ
จุลก็ไม่เคยมีปัญหาเลย เราใช้ มดั หมี่ก็ใช้ ไหมหนัก 3 ขีด สามารถมัดและทอได้ 4 หลาหรื อ
4 เมตร” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้ องกันกับ พรทิพย์ ดวงสูงเนิน กลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอ
มือชุมชนธงชัย ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“ไหมเส้ นยืนเป็ นไหมจุลค่ะ ไหมพุ่งก็ไหมบ้ านจากจักราช เวลาไหมดิบเขามาก็ไป
จ้ างเขาทา จ้ างเขาฟอก ทาเองหมดไม่ไหว ที่ใช้ ไหมพุ่งเป็ นไหมบ้ านเพราะมันจะแน่น นุ่ง
ใส่ส บาย และระบายอากาศได้ ดี ก ว่ า ไหมโรงงาน ไหมโรงงานก็ จ ะไม่ ค่อ ยซับ เหงื่ อ ”
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(สัมภาษณ์ , 2562) เช่นเดียวกับ ศุภางค์ ต่างกลาง กลุ่มไหมทองสุรนารี ที่ได้ ให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับวัตถุดบิ ว่า
“เราใช้ ไหมบ้ านเฉพาะด้ ายพุ่งนะคะ ด้ ายยืนเราจะใช้ ไ หมของจุลไหมไทย มัน
แข็งแรงดี แต่ถ้าจะทอผ้ าแก้ วเราจะใช้ ไ หมจุลทัง้ เส้ นยืนและเส้ นพุ่ง แล้ วสลับด้ ายพุ่ง ที่
มัดหมี่จากไหมบ้ านของทางจักราชเป็ นการทอคัน่ กับส่วนที่เป็ นผ้ าแก้ ว ที่ต้องการไหมที่
เส้ นเล็กและเสมอกันมากกว่าปกติเวลาทอออกมาจะได้ บางใสตามต้ องการ” (สัมภาษณ์,
2562)
เนื่องจากคนในพื ้นที่ในปั จจุบนั จะไม่มีความชานาญในด้ านการปลูกหม่อน เลี ้ยงไหม
แล้ ว ความเหมาะสมของพื ้นที่ก็เป็ นอีกเหตุผลหนึง่ ที่ชมุ ชนทอผ้ าไหมในอาเภอปักธงชัย ไม่สามารถ
ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมได้ ด้วยตนเอง แต่มีการสัง่ ซื ้อเส้ นไหมจากทังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมและจากพื ้นที่
อาเภออื่นในตัวจังหวัดนครราชสีม าเป็ นการทดแทน เมื่อคนในพืน้ ที่มีแหล่งที่ม าที่แน่นอนของ
วัตถุดบิ ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ซึง่ ในปัจจุบนั สามารถสัง่ ซื ้อและให้ ทางโรงงานหรื อทางผู้ผลิตเส้ นใยส่ง
มาให้ ถึงพืน้ ที่ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปถึงที่เหมือนสมัยก่อน ขัน้ ตอนต่อไปคือการเตรี ยมเส้ นไหม
สาหรับการทอด้ วยวิธีการมัดย้ อมตามขันตอนต่
้
าง ๆ คือ การเตรี ยมไหมเส้ นยืน และไหมเส้ นพุง่ ซึง่
มีขนั ้ ตอนเบื ้องต้ นเหมือนกัน คือการนาไหมดิบที่มีลักษณะเป็ นไจไปฟอกลอกกาวออกเสียก่อน
แล้ วจึงนาเส้ นไหมไปตีเกลียวเพื่ อเพิ่มความแข็งแรง หลังจากนันในส่
้ วนของด้ ายยืน จะเป็ นการนา
เส้ นไหมที่ลอกกาวแล้ วมาเข้ ากงเพื่อกรอเข้ าอัก แล้ วนาเส้ นไหมที่กรอด้ วยอักนาเข้ าหลักฟื ม เพื่อค้ น
เส้ นยืนเตรี ยมการทอตามจานวนผืนผ้ าหรื อความยาวที่ผ้ ทู อต้ องการ ในส่วนของด้ ายพุง่ ซึง่ เป็ นการ
เตรี ยมเส้ นไหมสาหรับนาไปมัดหมี่ โดยนาเส้ นไหมมาค้ นเส้ นพุ่ง ให้ เป็ นลาด้ วยที่เหล่งหมี่ (แทนโฮง
หมี่ในสมัยก่อน) ซึ่งการค้ นเส้ นพุ่งแต่ละลายจะมีจานวนลาไม่เท่ากันขึ ้นอยู่กบั ลาย หลังจากนันจึ
้ ง
นาไปเข้ ากับหลักมัดหมี่ เพื่อมัดหมี่และย้ อมเส้ นไหมต่อไป ส่วนใหญ่แล้ วขันตอนก่
้
อนที่มดั ย้ อมเส้ น
ไหมข้ างต้ น กลุม่ ทอผ้ าในพื ้นที่ได้ ใช้ วิธีการจ้ างทาตามความถนัดของแต่ละคน ไม่ได้ ทาเองหมดทุก
ขันตอนโดย
้
พรทิพย์ ดวงสูงเนิน กลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย ได้ กล่าวไว้ วา่
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“การมัดหมี่นนเราจะต้
ั้
องเอาไหมสองเส้ นตีเกลียวกัน มันถึงจะทอง่ายและแข็งแรง
พอ ถ้ าไม่ตีเกลียวใช้ ไหมเส้ นเดียวมันจะบาง ไม่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการ ถ้ าเราจ้ างคนอื่น
มัดเค้ าก็ จ ะตีเ กลี ย วให้ เ ราด้ ว ย แต่ถ้าเรามัดเองเราก็ ตีเ กลี ยวเอง” (สัม ภาษณ์ , 2562)
เช่นเดียวกับ ประภาพรรณ พาภักดี กลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“คนมัดก็คนนึง คนเหล่งก็คนนึงนะเมื่อได้ เส้ นไหมมาก็ว่าจะส่งให้ บ้านที่เค้ าเหล่ง
หมี่กนั ในราคาขีดละ 15 บาท พอเสร็จแล้ วจึงส่งไปให้ คนมัด แล้ วถ้ าบางครัง้ เราอยากได้ ผ้า
บางลาเขาก็ มัดให้ ไ ด้ อ ยู่ถ้าเรามี ตัวอย่างลายไปให้ ” (สัม ภาษณ์ , 2562) สอดคล้ องกับ
ศุภางค์ ต่างกลาง กลุ่มไหมทองสุรนารี ที่ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับกระบวนการผลิตผ้ าไหม
มัดหมี่ไว้ วา่
“กลุ่มก็คือเราจ้ างเขาทาขันตอนอื
้
่นที่เราไม่ถนัด ถ้ าการผลิตก็คือตัวเราเป็ นหลัก
การตลาด และการออกแบบลายเป็ น ของเราเอง แต่เราใช้ แรงงานคนในหมู่ทาขันตอนต่
้
าง
ๆ ให้ เป็ นแบ่งงานกัน กระจายรายได้ ให้ ชุมชน เพราะการทาผ้ ามัดหมี่มีหลายขันตอนมั
้
น
ไม่เหมือนผ้ าไหมพื ้น ไหมพื ้นเนี ้ยแค่เอาไปย้ อมตามสีที่สงั่ แล้ วก็สาวมากรอใส่หลอดทอได้
เลย แต่ถ้างานมัดหมี่ก็ตงแต่
ั ้ กระบวนการคัดเส้ นไหม กระบวนการฟอกก็ฟอก อีกคนนึงก
ระบวนการกรอก็กรอ ไปเหล่งหมี่ (การค้ นลาหมี่) ขึ ้นลามา เอามาใส่หลักแล้ วก็มดั เมื่อมัด
เสร็ จอีกคนนึงก็ย้อม กรอแล้ วกลับมาย้ อมอีก ย้ อมอีกก็เอาไปมัดอีก มัดก็เอาไปฟอกย้ อม
อีกสองรอบสามรอบกว่าจะมาถึงกระบวนการทอ เป็ นอะไรที่กว่าจะได้ ผ้ามัดหมี่ ออกมา
ต้ องผ่านคนทาหลายคน ถ้ าเราทาหมดคนเดียวก็จะช้ าเราเอาส่วนที่เราไม่ถนัดมาทาด้ านที่
เราถนัดจะดีกว่า” (สัมภาษณ์, 2562)
จะเห็นได้ ว่ากระบวนการเตรี ยมเส้ นไหมก่อนการมัดและย้ อม กลุ่มประชากรมักจ้ าง
วานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในขันตอนต่
้
าง ๆ โดยเฉพาะ เพื่อเป็ นการประหยัดเวลาในการผลิต ทังยั
้ ง
เป็ นการกระจายรายได้ ไปสูช่ มุ ชนอีกด้ วย ในส่วนของสีและลวดลายที่ใช้ ในการมัดและย้ อม ประภา
พรรณ พาภักดี กลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ ได้ กล่าวไว้ วา่
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กลุ่มของเรานันเริ
้ ่ มการย้ อมสีธรรมชาติตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2544 มีคนเค้ าให้ ไปอบรม มันก็
ยาก ตอนแรกไปกันหลายกลุม่ แต่คนที่ทามาเรื่ อย ๆ สม่าเสมอก็จะมีแต่กลุม่ เรา ส่วนลายเนี่ยเรารับ
ออร์ เดอร์ เป็ นหลัก คนสัง่ อยากได้ อะไรเราก็ทาให้ เค้ าได้ หมด แต่ส่วนใหญ่เป็ นลายประยุกต์แล้ ว
บางครัง้ ก็มัดเอง บางครัง้ ก็จ้างมัด แต่ของเราเป็ นสีธรรมชาติเลยต้ องย้ อมเอง คนอื่นย้ อมไ ม่ได้
อย่างเรา” (สัมภาษณ์, 2562) แตกต่างจาก พรทิพย์ ดวงสูงเนิน กลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชน
ธงชัย ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“ของเราใช้ สีเคมีหมด เพราะว่ามันง่าย ได้ สีที่แน่นอน และเสร็จเร็ว เราจะเด่นด้ าน
การย้ อมมัดหมี่ได้ หลากหลายสี และทาได้ เป็ นจานวนมาก มัดหมี่ลายนึงนี ส้ ามารถผลิตได้
เป็ นพับ ๆ พับนึงก็มีความยาวประมาณ 30 – 50 เมตร ส่วนลายเนี่ยเราเป็ นลายประยุกต์ ก็
คิดกันเองจากของที่เห็น ๆ กันรอบตัว เช่น ขอรวมใจ โบว์ นกยูง ของเรามัดเองย้ อมเอง
เพราะเราถนัดทาได้ เร็ วไม่ต้องไปจ้ างคนอื่น ” (สัมภาษณ์, 2562) ในส่วนของการใช้ สี การ
มัดและการย้ อม ศุภางค์ ต่างกลาง กลุ่มไหมทองสุรนารี ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ สีของ
กลุม่ ฯ ไว้ อีกแบบหนึง่ คือ
“เราทาได้ ทงสี
ั ้ เคมีและสีธรรมชาติ แต่ต้องแยกกันเด็ดขาดนะ เดี๋ยวสีมนั จะกินกัน
เสียหายไปอีก ของธรรมชาติเราก็ใช้ ใบหูกวางบ้ าง สัง่ ครามมาจากสกลนครบ้ าง สีเคมีก็
ปกติ เหมือนที่เค้ าใช้ กันทั่วไป แต่พี่ก็ทงั ้ มัดทัง้ ย้ อมเอง ได้ หมดนะ ถ้ าว่าง” (สัมภาษณ์ ,
2562)
ในเรื่ องของชนิดของสี มีกลุ่มที่นิยมย้ อมด้ วยสีธรรมชาติอย่างจริ งจังเพียงกลุ่มเดียว
ซึ่งคือ กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ ซึ่งเกิดจากการได้ เข้ ารับการอบรมจากภาครัฐ ส่วนกลุ่มอื่น ๆ
นิยมใช้ สีเคมีในการมัดและย้ อมเนื่องจากต้ องการให้ กระบวนการผลิตมีความรวดเร็ วมากยิ่งขึน้
ตามกาหนดเวลาของ ออร์ เดอร์ ที่ได้ รับ นอกจากนี ้แล้ ววิธีการทอทัง้ 3 กลุม่ ต่างใช้ วิธีการมัดหมี่ และ
กี่กระตุกเหมือนกัน โดย ศุภางค์ ต่างกลาง กลุ่มไหมทองสุรนารี ได้ กล่าวถึงปริ มาณการทอที่ได้ ใน
แต่ละวันว่า
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“ถ้ ามาตรฐานที่เขาทอกันจริ ง ๆ ก็หลังจากเสร็ จงานบ้ านซักผ้ ากันเรี ยบร้ อยแล้ ว ก็
มาทอก็ได้ วนั ละสองเมตร ผ้ าผืนถ้ าสาว ๆ ก็ 40-50 ก็วนั ละ 4 เมตร แต่ถ้าคนอายุ 60 -70
เนี ้ย 2 เมตรก็ขอให้ ได้ เถอะ แต่วา่ แรงงานที่นี่ไม่ใช่วา่ ตื่นเช้ ามาก็เข้ ากี่เลยนะ คือเขาจะเสร็จ
จากงานบ้ านก่อนถึงจะมาทอผ้ า งานทอผ้ าเป็ นงานอดิเรก บางคนก็จะเป็ นอย่างนี ้ สามสี่
โมงก็เลิกทอคือเราไม่ได้ ว่าจ้ างเป็ นวันๆ มีคนตาย งานบวช งานแต่งก็หยุดงานกันวันสอง
วัน ค่า จ้ า งค่า แรงก็ ต ามแรงงานที่ คุณ ผลิ ต คื อ หลาละ 100 บาท” (สัม ภาษณ์ , 2562)
เช่นเดียวกันกับ ประภาพรรณ พาภักดี กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า
“มัดหมี่เราจะทาแค่สี่เมตร มัดแค่สี่เมตร เพราะถ้ าเรามัดเกินกว่านัน้ การซึมของสี
หรื อข้ อของสีมนั จะใหญ่ไปจะทาให้ ไม่สวย กาลังผลิตนะถ้ าคนทอเก่งๆ วันนึงนะมัดเฉพาะ
หมี่นะมีได้ วนั ละหนึง่ ผืนคือสองเมตร ที่นี่เรามีกี่ตงไว้
ั ้ ให้ ก็จะมีคนนัง่ ประจากี่ทอได้ เท่าไหร่ก็
ว่าไป” (สัมภาษณ์, 2562)
จากข้ อมูลข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ รวบรวมและจัดทาตารางแสดงองค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่
ของกลุ่มทอผ้ าในพื ้นที่ทัง้ 3 กลุ่ม ที่ไประกอบไปด้ วยข้ อมูลในด้ าน เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย
ดังเดิ
้ ม ลวดลายประยุกต์ และการตกแต่งสาเร็จ ดังนี ้
ตารางแสดงองค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ของแต่ละกลุม่ ทอผ้ าในพื ้นที่
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ตาราง 9 ตารางแสดงองค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ของแต่ละกลุม่ ทอผ้ าในพื ้นที่

ในส่วนขององค์ประกอบในการผลิตนัน้ มีการเลือกใช้ เส้ นใยไหมจากแหล่งเดียวกัน
โดยสัง่ ซื ้อด้ ายยืนจากบริ ษัทอุตสาหกรรมไหมไทย เนื่องจากด้ ายยืนนันต้
้ องการความแข็งแรง และ
เส้ นใยที่สม่าเสมอ มีขนาดที่เท่ากันตลอดทังเส้
้ นจึงต้ องการเส้ นใยไหมที่ผลิตจากเครื่ องจักรของ
โรงงาน ทังยั
้ งเป็ นการประหยัดเวลาและต้ นทุนในการเตรี ยมเส้ นด้ ายเป็ นอย่างดี ส่วนเส้ นพุ่งทาง
ชุมชนเห็นว่าสามารถใช้ เส้ นใยไหมพื ้นบ้ านได้ เพื่อความนุ่มนวล มันเงา มีคณ
ุ ภาพดี ทังยั
้ งเป็ นการ
กระจายรายได้ ให้ กบั ชุมชนอื่นในจังหวัดเดียวกันจึงสัง่ จากอาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
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การเลือกสีย้อมในชุมชนนันมี
้ กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่เพียงแห่งเดียวที่ใช้ สีย้อม
ธรรมชาติ ส่วนกลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัยนันใช้
้ สีเคมีเพียงอย่างเดียวเนื่องจากมีความ
เชี่ยวชาญในการผลิต และมีการสั่งซื ้อจากภายนอกเป็ นจานวนมากกว่ากลุ่มอื่นจึงเลือกใช้ สีเคมี
เพื่อเป็ นการประหยัดเวลาและต้ นทุน กลุม่ ไหมทองสุรนารี เลือกใช้ ทงสี
ั ้ ย้อมธรรมชาติและสีเคมีโดย
อิงจากการสัง่ ซื ้อของผู้บริโภคและฤดูกาลเนื่องจากใช้ สีย้อมธรรมชาติภายในพื ้นที่
วิธีการทอและลวดลายของแต่ละกลุ่มจะยื นพื ้นด้ วยวิธีการทอขัด โดยใช้ กี่กระตุก 2
ตะกอ เนื่องจากส่วนใหญ่จะผลิ ตเป็ นผ้ าไหมพืน้ และผ้ าไหมมัดหมี่ซึ่ง ลวดลายในผ้ ามัด หมี่ จ ะ
เกิดขึ ้นในกระบวนการมัดหมี่และย้ อมที่เกิดขึ ้นก่อนการทอ ลวกลายส่วนใหญ่แบ่งเป็ น 2 ประเภท
คือ ลายดังเดิ
้ มและลายประยุกต์ โดยมีพื ้นฐานมากจากรู ปทรงที่เห็นจากธรรมชาติ ได้ แก่ ต้ นไม้
ดอกไม้ เป็ นต้ น และรูปทรงเรขาคณิตที่เห็นจากข้ างของเครื่ องใช้ ได้ แก่ หม้ อ กุญแจ เป็ นต้ น มีเพียง
กลุ่ม หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่เ พี ยงแห่ง เดียวเท่านัน้ ที่ มี การใช้ กี่หลายตะกอ (แล้ วแต่ลวดลาย)
เนื่องจากเป็ นแห่งเดียวที่ใช้ เทคนิคการทอยกผสมผสานกับการมัดหมี่ด้วย โดยปั จจุบนั กี่ทอผ้ าได้
พัฒนาจากการทอด้ วยการสอดมือเป็ นการใช้ กี่กระตุก แต่ระยะเวลาในการทอกับจานวนที่ได้ รับจะ
ใกล้ เคียงกันคือ 1 วันทอได้ ประมาณ 2 หลาหรื อ 2 เมตร เนื่องจากคนทอในพื ้นที่ทาการทอผ้ าเป็ น
รายได้ เ สริ ม หลัง จากจัดการธุ ระส่วนตัวในแต่ละวันให้ เสร็ จ สิ น้ ก่อนที่ จ ะเริ่ ม ทอ ไม่ไ ด้ ทอผ้ าใน
ลักษณะของโรงงานที่มีเวลาเริ่ มและเลิกงานที่แน่นอน โดยเป็ นการเดินทางมาทอผ้ าที่กลุม่ ไม่ได้ มีกี่
ทอผ้ าของตนเอง
การตกแต่งสาเร็ จที่นิยมสาหรับผ้ าไหมคือ การอาบน ้ายาเพื่อเป็ นการดูแลรักษาผ้ า
ไหมก่อนนาไปใช้ โดยนาผ้ าไหมไปแช่น ้า และอาบน ้ายาเคลือบเส้ นใย ต้ องอาบด้ วยน ้ายาชนิดที่ทา
ให้ เส้ นใยแข็งเพื่อให้ เนื ้ออยู่ตวั ไม่หด ง่ายต่อการตัดเย็บ แต่ห้ามขยาขยี ้โดยเด็ดขาดเนื่องจากจะทา
ให้ เส้ ยใยไหมหักได้ ง่าย เมื่ออาบน ้ายาเคลือบเส้ นใยแล้ วให้ สลัดผ้ าแล้ วนาไปตากในที่ร่ม ไม่ควร
ตากแดดจะทาให้ สีซีดเร็ ว จัดผ้ าที่ตากให้ เรี ยบที่สุดเท่าที่จะทาได้ แล้ วจึงนาไปรี ดโดยต้ องพรม
น ้ายาชนิดเคลือบเงาและใช้ ไฟในการรี ดค่อนข้ างแรง เพื่อให้ ง่ายต่อการรี ด ไม่เป็ นรอยด่าง รี ดได้
รวดเร็ ว การอาบนา้ ยาผ้ าไหมนัน้ จะทาให้ ผ้ามีคุณสมบัติพิเศษ ทาให้ เส้ นใยแข็งตัว คงทน เพิ่ม
ความเงา ง่ายต่อการรี ด ป้องกันการเคลื่อนตัวของเส้ นไหม ขันตอนนี
้
้มีความสาคัญมาก ถ้ าไม่อาบ
เคลือบนายาก่อนจะทาให้ รีดไม่เรี ยบ อย่างไรก็ตามในขันตอนการอาบน
้
้ายาของกลุ่มทอผ้ าชุมชน
นิยมส่งโรงงานอาบน ้ายาที่อยูใ่ นพื ้นที่ เนื่องจากต้ องการความชานาญในการอาบน ้ายาและรี ด โดย
เสียค่าใช้ จา่ ยหลาละ 10 บาท
ตารางแสดงรายละเอียดด้ านการตลาดผ้ าไหมมัดหมี่ของแต่ละกลุม่ ทอผ้ าในพื ้นที่
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ตาราง 10 ตารางแสดงรายละเอียดด้ านการตลาดผ้ าไหมมัดหมี่ของแต่ละกลุม่ ทอผ้ าในพื ้นที่
การตลาดผ้ า
ไหมมัดหมี่
รูปแบบและขนาด
ผลิตภัณฑ์

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

กลุ่มเป้ าหมาย

กลุ่มหัตถกรรมผ้ า
กลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอ
ไหมบ้ านดู่
มือชุมชนธงชัย
- ทอแยกเป็ นผ้ าพื ้น และ - ทอแยกเป็ นผ้ าพื ้น และ
ผ้ าลาย ความยาวไม่
ผ้ าลาย ความยาวไม่จากัด
จากัด (ผ้ าพับ) แต่ไม่ทอ (ผ้ าพับ) และทอผ้ าพื ้นกับ
ผ้ าพื ้นและลายในผืน
ผ้ าลายในผืนเดียวกัน (ผ้ า
เดียวกัน (ผ้ าชุด)
ชุด)
- ทอผ้ าชุดจะใช้ เทคนิค
- มาตรฐานหน้ าผ้ าคือ หน้ า
การทอยกตรงบริ เวณ
กว้ าง 100 – 103 เซนติเมตร
ลวดลาย
- มาตรฐานหน้ าผ้ าคือ
หน้ ากว้ าง 100 – 103
เซนติเมตร
- ได้ โอทอปคั ด สรรใ น - ได้ โอทอปคัดสรรในระดับ 3
ระดับ 5 ดาว
และ 5 ดาว
- ได้ รับใบรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทยชนิด Classic
Thai Silk เป็ นตรา
เครื่ องหมาย นกยูงสีน ้า
เงิน และนกยูงสีเขียว
สตรี กลางคนที่ มี อ า ยุ ส ต รี ก ล า ง ค น ที่ มี อ า ยุ
ประมาณ 45 ปี ขึ ้นไป เพื่อ ประมาณ 45 ปี ขึ น้ ไป เพื่ อ
น า ไปใ ช้ เ อ ง หรื อ เ ป็ น น า ไ ป ใ ช้ เ อ ง ห รื อ เ ป็ น
ของขวัญของฝาก
ของขวัญของฝาก

กลุ่มไหมทองสุร
นารี
- ทอแยกเป็ นผ้ าพื ้น
และผ้ าลาย ความยาว
ไม่จากัด (ผ้ าพับ) และ
ทอผ้ าพื ้นกับผ้ าลายใน
ผืนเดียวกัน (ผ้ าชุด)
- มาตรฐานหน้ าผ้ าคือ
หน้ ากว้ าง 100 – 103
เซนติเมตร

- ได้ โอทอปคั ด สรรใน
ระดับ 4 ดาว
- ได้ รับใบรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทยชนิด Classic
Thai Silk เป็ นตรา
เครื่ องหมาย นกยูงสีเงิน
และนกยูงสีน ้าเงิน
สตรี กลางคนที่ มี อ ายุ
ประมาณ 45 ปี ขึ น้ ไป
เพื่อนาไปใช้ เองหรื อเป็ น
ของขวัญของฝาก
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ตาราง 10 (ต่อ)
การตลาด
ผ้ าไหม
มัดหมี่
แ ห ล่ ง
จาหน่ าย
เ อ ก ลั ก ษ ณ์
เฉพาะกลุ่ม

กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหม
บ้ านดู่

กลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอ
มือชุมชนธงชัย

- มีการออกงาน OTOP ต่างๆ
- มีคนสัง่

- มีการออกงาน OTOP
ต่างๆ
- มีคนสัง่
- ทอได้ เรี ยบสวย จานวน
มากอย่างรวดเร็ ว ตามเวลา
ที่กาหนด

- มีการผสมผสานเส้ นใย
ธรรมชาติอื่น เช่น ฝ้าย ใย
สับปะรด
- มีการผสมผสานเทคนิคการ
ทอในผืนเดียว เช่น ลวดลาย
มัดหมี่ ผสมผสานกับหาง
กระรอก และการทอแบบยก
- ผ้ าที่ทอสามารถใช้ ได้ ทงั ้ 2
ด้ าน

กลุ่มไหมทองสุรนารี

- มีการออกงาน OTOP
ต่างๆ
- มีคนสัง่
- ทอผ้ าไหมแก้ ว (ชุด) ได้

ตั ว อ ย่ างผ้ า
ไหมมั ด หมี่ ท่ ี
แ ส ด ง ถึ ง
เ อ ก ลั ก ษ ณ์
เฉพาะกลุ่ม

การดารงอยู่

ผ้ าไหมมัดหมี่สอดหางกระรอก
ผสมกับการทอยกลายลูกแก้ ว
มีผ้ สู ืบทอด เป็ นลูกหลานของ
สมาชิกในกลุม่

ผ้ าไหมมัดหมี่ลายดาว 5
สาย และเข็มขัด
ไม่ แ น่ ใ จว่ า จะมี ผ้ ู สื บ ทอด
หรื อไม่

ผ้ ามัดหมี่ไหมแก้ วไร้ เชิง
ลายดอกซากุระ
ไม่แน่ใจว่าจะมีผ้ สู บื ทอด
หรื อไม่
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รู ป แบบและขนาดของผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ไหมมัด หมี่ ใ นพื น้ ที่ นัน้ กลุ่ม ทอผ้ า ในชุม ชน
สามารถทอทังผ้
้ าพื ้นและผ้ าลายที่มีหน้ ากว้ างมาตรฐานคือ หน้ ากว้ าง 100 - 103 เซนติเมตรจาก
เดิมที่ทอหน้ ากว้ างเพียง 90 – 93 เซนติเมตรเนื่องจากมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ ตดั เสื ้อผ้ า
มากขึ ้น โดยสามารถทอความยาวไม่จากัด แต่มกั ไม่เกิน 30 – 50 เมตรขึ ้นอยู่กับลวดลาย มีบาง
กลุม่ ไม่ทอผ้ าพื ้นและลายในผืนเดียวกัน (ผ้ าชุด) แต่บางกลุม่ ทอผ้ าชุดได้
กลุม่ ตัวอย่างผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ โอ
ทอปคัดสรรในระดับ 4 - 5 ดาว แต่เป็ นบางกลุ่มที่ได้ รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย
ตรานกยูงพระราชทาน เนื่องจากมีขนตอนที
ั้
่ใช้ เวลานานไม่สามารถเก็บผ้ าตัวอย่างไว้ ให้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องมารับไปตรวจสอบมาตรฐานได้ และการทอผ้ าไหมมีต้นทุนสูงจึงจาต้ องนาออกจาหน่าย
เพื่อให้ เกิดเงินหมุนเวียนในกลุม่ เสียก่อน
กลุ่มเป้าหมายนัน้ มักเป็ นสตรี อายุประมาณ 45 ปี ขึน้ ไป โดยมีวัตถุประสงค์การใช้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ไหมมัด หมี่ เ พื่ อ น าไปตัด เครื่ อ งแต่ง กายไว้ ส วมใส่ไ ปท างาน และงานสัง สรรค์
นอกจากนัน้ ยังรวมไปถึงนาไปเป็ นของขวัญของฝากเนื่ อ งจากผ้ าไหมมัดหมี่มีภ าพลักษณ์ ข อง
ผลิตภัณฑ์สงู ค่า มีราคา เป็ นการให้ เกียรติแก่ผ้ รู ับ
แหล่งจาหน่ายกลุม่ ทอผ้ ามักใช้ วิธีจบั ฉลากกับกรมพัฒนาชุมชนของตัวจังหวัดเพื่อไป
ออกงานจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการย่อยของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งานโอทอป หรื องานผ้ า
ไหมปั กธงชัยและของดีเมืองโคราช ที่จดั เป็ นประจาบริ เวณหน้ าที่ว่าการอาเภอปั กธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็ นการร่ วมมือระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด นครราชสี ม า และหน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยการสนับ สนุ น การ
ประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานนครราชสีมา
เอกลักษณ์ เฉพาะกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างนัน้ มี ดังนี ้ กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ มี
เอกลักษณ์ ในการผสมผสานเส้ นใยธรรมชาติอื่น เช่น ฝ้าย ใยสับปะรด รวมทัง้ มีการผสมผสาน
เทคนิคการทอในผืนเดียว เช่น ลวดลายมัดหมี่ ผสมผสานกับหางกระรอก และการทอแบบยก
นอกจากนันผ้
้ าที่ทอสามารถใช้ ได้ ทงั ้ 2 ด้ านอีกด้ วย ส่วนกลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัยทอมี
เอกลักษณ์ในด้ านของเวลาและจานวนที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะมีความเรี ยบสวย ผลิตได้ เป็ น
จานวนมากตามเวลาที่กาหนด สุดท้ ายกลุม่ ไหมทองสุรนารี ยงั คงสามารถผลิตทอผ้ าไหมแก้ วมัดหมี่
จึงโดดเด่นในแง่ของรูปแบบ เนื่องจากปัจจุบนั ไม่คอ่ ยมีกลุม่ ไหนผลิตอีกแล้ ว
ส่วนในด้ านของการดารงนันปั
้ จจุบนั สามารถดารงอยู่ได้ จากภูมิปัญญาที่ได้ มาจาก
รุ่นพ่อแม่ตายาย หากแต่อายุของสมาชิกในกลุม่ ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายนัน้ มีอายุประมาณ 40 ปี ขึ ้น
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ไป บางกลุ่มมีผ้ สู ืบทอด แต่บางกลุ่มไม่มี เนื่องจากเรื่ องของสวัสดิการ ทังการทอผ้
้
าคนรุ่นใหม่เห็น
ว่าเป็ นงานจาเจไม่คอ่ ยเห็นคุณค่าเรื่ องของภูมิปัญญา เลยไม่คอ่ ยซึมซับ หากไม่ได้ มีใจรักชอบส่วน
ใหญ่จะทางานโรงงานกันหมดเพราะรายได้ เป็ นตัวแปร คนที่ทาในปั จจุบนั มั กเป็ นการรับจ้ างที่จะ
พอมีรายได้ อยูแ่ ล้ วระดับหนึง่ จึงรับเป็ นงานพิเศษ
ปั จจุบนั พื ้นที่อาเภอปั กธงชัยยังคงผลิตผ้ าไหมพื ้นและผ้ าไหมมัดหมี่ ด้ วยการเริ่ มต้ น
จากภูมิปัญญา วิถีชีวิต ประเพณี และได้ รับการพัฒนาต่อยอดทางด้ านเทคนิควิธีการมากยิ่งขึน้
โดยเฉพาะการบริ หารจัดการภายในกลุ่ม ที่ แบ่งหน้ าที่ ตามถนัดของแต่ละคน นอกจากนี ค้ วาม
สะดวกสบายในการคมนาคมสาหรับติดต่อซื ้อของผลิตภัณฑ์กับกรุงเทพมหานครฯ ที่ได้ ชื่อว่าเป็ น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแฟชัน่ ของประเทศไทย แต่อาจยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ าง ยังคงต้ องการ
เอกลักษณ์ (Identity) ซึ่งหมายถึง ลักษณะเฉพาะที่ไม่มีใครเหมือน ทาให้ เป็ นจุดเด่น เป็ นที่ ร้ ู จัก
และจดจาได้ หรื อขาดตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในพื ้นที่ที่นบั ได้ ว่าเป็ นผู้ผลิตที่ อยู่
กลางนา้ กับนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่เป็ นผู้ผลิตสินค้ าแปรรู ปจากผ้ าไหมมัดหมี่ที่อยู่
ปลายน ้า ผู้วิจยั พบว่าการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมานัน้ ด้ วย
เอกลักษณ์เฉพาะกลุม่ ของกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ คือ
1) กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ มีเอกลักษณ์ ย้อมสีธรรมชาติ การผสมผสานเส้ น
ใยอื่นในการทอ รวมทังมี
้ การผสมผสานเทคนิคการทอในผืนเดียว เช่น ลวดลายมั ดหมี่ ผสมผสาน
กับหางกระรอก และการทอแบบยก นอกจากนันผ้
้ าที่ทอสามารถใช้ ได้ ทงั ้ 2 ด้ าน
2) กลุ่ม ผ้ าไหมมัดหมี่ ทอมื อชุม ชนธงชัยทอมี เอกลักษณ์ ในด้ านของเวลาและ
จานวนที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ จะมีความเรี ยบสวย ผลิตได้ เป็ นจานวนมากตามเวลาที่กาหนด
3) กลุ่มไหมทองสุรนารี ยงั คงสามารถผลิตทอผ้ าไหมแก้ วมัดหมี่จึงโดดเด่นในแง่
ของรูปแบบ เนื่องจากปัจจุบนั ไม่คอ่ ยมีกลุม่ ไหนผลิตอีกแล้ ว
ดังนันจากข้
้
อมูลที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ นผู้วิจยั จึงเห็นว่า ชุมชนทอผ้ าไหมมัดหมี่อาเภอปั ก
ธงชัย จัง หวัด นครราชสี ม าเริ่ ม มี ค วามคุ้น เคยกั บ ระบบกา รท างานแบบอุ ต สาหกรรมจาก
ประสบการณ์ที่ได้ รับทังระหว่
้
าง และหลังการทางานกับโรงงานอุตสาหกรรมไหมไทย แม้ ว่าจะอยู่
แค่ในระดับหัตถอุตสาหกรรม แต่ความสามารถในการปรับตัวทังพื
้ ้นเพทาให้ ผ้าไหมมัดหมี่ ในพื ้นที่
น่าจะมีโอกาสในการพัฒนาเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมแฟชัน่ ของไทยได้ ด้ วยการให้ ความสนับสนุนเพิ่มเติม
ทางด้ านความคิดสร้ างสรรค์ การพัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุ งให้ ทันสมัย และสร้ างมูลค่าเพิ่ม แก่
ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ จากนักออกแบบชันน
้ าของเมืองไทยได้
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อพัฒนารู ปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ในพืน้ ที่อาเภอปั ก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รู ปแบบของผ้ า 18 แบบ และผ้ าไหมมัดหมี่
ต้ นแบบ 3 ผืน แบ่ งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี ้
2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านการพัฒนารู ปแบบของผ้ า
การพัฒนาผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จัดว่าเป็ นการ
พัฒนาในช่วงห่วงโซ่อุปทานกลางน ้า เพื่อตอบสนองความต้ องการของอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยที่
หมายถึง อุตสาหกรรมปลายนา้ โดยเน้ นความต้ องการของตลาดเป็ นหลัก ซึ่ง ประกอบไปด้ วย
หลักการต่าง ๆ ดังนี ้
แนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) เป็ นแนวคิดแบบมุ่งเน้ นผู้บริ โภค ซึ่งจะ
ซื อ้ สิ นค้ าด้ วยความพึง พอใจนอกเหนื อจากคุณภาพของสิน ค้ า จึง ต้ องทาการวิจัย ตลาด วิจัย
พฤติกรรมของผู้บริ โภค แล้ วนาข้ อมูลมาผลิตเป็ นสินค้ าหรื อปรับปรุงสินค้ าให้ มีประสิทธิภาพและ
ตรงกับความต้ องการ เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กับผู้บริ โภคซึ่งมีความแตกต่างกับแนวความคิด
ทางการขายด้ านต่าง ๆ
แนวคิดทางกระบวนการออกแบบแฟชั่น ที่ แบ่ ง ตามประเภทของผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ ว ย
วิธีการการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยการแบ่งหรื อแยกลูกค้ าออกเป็ นกลุ่มย่อย
ๆ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ที่ มี ลั ก ษณะความต้ องการคล้ ายคลึ ง กั น มาอยู่ ใ นกลุ่ ม เดี ย วกั น ท าให้ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพในการเข้ าถึง กลุ่ม เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่ม ผู้บริ โภคที่ มี ความ
ต้ องการแตกต่างกันเพื่อความชัดเจนในด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมที่สุด ซึ่งในการ
วิจัยในครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยเลื อกกลุ่มเป้าหมายปลายนา้ ซึ่ง คือ ประชากรกลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้ า นการ
ออกแบบเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่ วมสมัย
จานวน 5 ท่าน ได้ แก่ 1) นาย ชาตรี เท่งฮะ นักออกแบบแบรนด์เสือ้ ผ้ าแฟชัน่ ชากะ (Shaka) 2)
นาย พลัฏฐ์ พลาฎิ นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์เสื ้อผ้ าแฟชัน่ เรี ยลลิสติก ซิทเู อชัน่ (Realistic
Situation) 3) นาง ลภาภิดา จาดชลบท นักออกแบบแบรนด์เสื ้อผ้ าและกระเป๋ าแฟชัน่ ฟลาย นาว
(FLY NOW) 4) นาย เอก ทองประเสริ ฐ นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์เสื อ้ ผ้ าแฟชั่น คูเรเต็ด
บาย เอกทองประเสริ ฐ (Curated by Ek Thongprasert) และ 5) นาย ทเนศ บุ ญ ประสาน
นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์เสือ้ ผ้ าแฟชั่น โอเธนติก (Othentic) ที่ให้ ความสาคัญกับ เสือ้ ผ้ า
สาเร็จรูป ที่มีราคาสูงปานกลางจัดเป็ นกลุม่ ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเสื ้อผ้ าชันสู
้ งและเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป
ที่ผลิตเป็ นจานวนมาก เพื่อผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปขายเป็ นคอลเลกชันให้ กบั ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านบูติก
ที่ต้องการ หรื อมีร้านค้ าปลีกเป็ นของทางแบรนด์เองเพื่อทาการจาหน่ายตรงให้ กบั ผู้บริโภค
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ภาพประกอบ 10 จากซ้ ายมาขวา นายชาตรี เท่งฮะ นายพลัฏฐ์ พลาฎิ นางลภาภิดา จาดชลบท
นายเอก ทองประเสริฐ และนายทเนศ บุญประสาน
หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการพัฒนารูปแบบผ้ าไหมมัดหมี่ ตามหลักการออกแบบด้ วย
โจทย์ทางการออกแบบ (Design Brief) ที่เหมาะสมกับขีดความสามารถ และเอกลักษณ์ เฉพาะ
กลุม่ ของประชากรกลุม่ ที่ 2 กลุม่ ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่ ด้ วยวิธีการผสมผสาน
ระหว่างแรงบันดาลใจจากท้ องถิ่นจากธรรมชาติที่พบเห็นได้ ในจังหวัดนครราชสีมา หรื อลวดลายที่
ประยุกต์มาจากลวดลายดังเดิ
้ มที่ทางกลุ่มผู้ผลิตและจัดจาหน่ายมีความเชี่ยวชาญในการผลิตอยู่
เดิม เช่น ดอกพิกลุ นกยูง ปลาม้ า ผีเสื ้อ น ้าไหลในเขื่อนลาพระเพลิง หรื อต้ นและดอกสาธรที่เป็ น
ต้ น ไม้ ป ระจ าจัง หวัด นครราชสี ม า เป็ น ต้ น รวมทัง้ เลื อ กศึก ษาเทรนด์ แ ฟชั่น (Fashion Trend)
จากบริ ษัท WGSN (World Global Style Network) ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ผลิตฐานข้ อมูลทางแฟชัน่ ของ
ประเทศอังกฤษ ที่ทาการวิจยั วิเคราะห์ รวมทังสั
้ งเคราะห์ เทรนด์และแนวโน้ มต่าง ๆ ในเรื่ องของ
ผู้บริ โภค การตลาด ธุรกิจ Retail ไปจนถึงแนวโน้ มของนวัตกรรมโลก โดยเลือกใช้ WGSN2020
แนวโน้ ม แฟชั่น ส าหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ฟชั่น ในฤดูร้ อนในปี ค.ศ. 2020 ที่ เ หมาะสมและสนับสนุน
เอกลัก ษณ์ เ ฉพาะกลุ่ม ของประชากรกลุ่ม ที่ 2 ให้ โ ดดเด่น ยิ่ ง ขึน้ เข้ า กัน กับ ความต้ อ งการของ
ประชากรกลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบเสื ้อผ้ าแฟชั่นที่มี
ประสบการณ์ ใช้ ผ้ าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ แฟชั่นร่ วมสมัย เพื่ อที่ จ ะได้ นาไปเป็ น
ตัวอย่างต้ นแบบเบื ้องต้ นด้ วยการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้ า ในการนาเสนอให้ กบั ประชากรกลุ่มที่
3 กลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้า
ไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่ วมสมัย จานวน 5 ท่าน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งแนวทางของ
รูปแบบผ้ าไหมมัดหมี่ที่กลุม่ นักออกแบบทดลองผลิตผ้ าต้ นแบบต่อไป ดังนี ้
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1) กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ มีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นคือการย้ อมสีธรรมชาติ
การผสมผสานเส้ นใยอื่นในการทอ รวมทังมี
้ การผสมผสานเทคนิคการทอในผืนเดียว เช่น การทอ
แทรกเส้ นไหมหางกระรอก การทอยก

ภาพประกอบ 11 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่
แรงบันดาลใจ (Inspiration) มาจากลวดลายธรรมชาติที่พบเห็นได้ ในพื ้นถิ่น และ
ลวดลายที่มีความถนัดในการผลิตเป็ นพิเศษ ซึ่งคือ ดอกพิกุล และลายนา้ ไหลจากเขื่อนลาพระ
เพลิง

ภาพประกอบ 12 แรงบันดาลใจ (Inspiration) จากดอกพิกลุ และลายน ้าไหล
จากเขื่อนลาพระเพลิง
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แนวโน้ มแฟชัน่ (Fashion Trend) ผู้วิจยั ได้ นาแนวโน้ มแฟชัน่ จากบริ ษัท WGSN
2020 ใน Theme: Code Create 2020 ที่มีแนวทางในการสนับสนุนเอกลักษณ์ของกลุม่ ให้ โดดเด่น
ยิ่งขึ ้น โดยมีอารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ (Mood & Concept) เป็ นเรื่ องของเส้ น
และรูปทรงที่เป็ นธรรมชาติ เน้ นลวดลายที่ให้ ความรู้สกึ ถึงการกัดกร่อน และความเหนือจริงด้ วยการ
ขยายลวดลายจากขนาดที่เคยผลิตในแบบปกติให้ มีขนาดที่ใหญ่ขึ ้นแต่ยงั คงมีรูปทรงคล้ ายเดิม

ภาพประกอบ 13 แนวโน้ มแฟชัน่ (Fashion Trend) อารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ
(Mood & Concept) ของกลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่
สี (Colors) สีจาก Theme: Code Create กล่าวถึงการผสมผสานระหว่างความ
เป็ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เข้ ากับธรรมชาติ ทาให้ เกิดความเปรี ยบต่างและความหลากหลายด้ วย
สีที่อยู่ในธรรมชาติและสีอื่น ๆ ที่ให้ ความรู้สึก ถึงความเป็ นดิจิตอลด้ วยความอิ่มตัวของสี เช่น สีฟ้า
ของน ้า สีเขียว และ สีกหุ ลาบอมส้ มของสีแดงดิน และใช้ แนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
เมื่อการบริ โภคนิยมเพิ่มขึ ้น ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเน้ นความสาคัญของโทนสีจากธรรมชาติที่กลุ่มผู้ผลิตมี
ความถนัด และได้ ใ ช้ เ ป็ น ประจ าอยู่แ ล้ ว คื อ โทนเหลื อ งจากแก่ น ขนุน หรื อ เข แดงส้ ม จากครั่ ง
ผสมผสานกับโทนน ้าเงินหรื อฟ้าจากครามและอัญชัน
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ภาพประกอบ 14 สี (Colors) ของกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่
วัสดุและพื ้นผิว (Materials & Textures) จาก Theme: Code Create นันกล่
้ าวถึง
การใช้ ประโยชน์จากศักยภาพของสิ่งที่ดเู หมือนมีมลพิษ มีการสลายตัว มีการปนเปื อ้ น ผุ สึกกร่อน
การกัดเซาะบนพื ้นผิวและรูปแบบ ก่อให้ เกิดความแตกต่างของลวดลายที่ไม่ชดั เจน ต่างจากการทอ
ผ้ าไหมมัดหมี่ ที่มี ล วดลายคมชัดแบบที่ เป็ นอยู่ เพื่ อให้ เป็ นทางเลื อกที่ น่าดึง ดูดใจ ให้ ธ รรมชาติ
กาหนดรู ปแบบ สร้ างพืน้ ผิวที่ประณี ตแต่เต็มไปด้ วยผิวสัมผัสและร่ อง แต่ยังดูมีนา้ หนักเบาอยู่
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเลือกใช้ เส้ นยืนเป็ นเส้ นไหมโรงงานจากจุลไหมไทย เส้ นพุ่งเป็ นการผสมผสานเส้ น
ไหมบ้ าน 100 % จากอาเภอจักราช และเส้ นไหมโรงงานที่เป็ นไหม 50% กับฝ้าย 50% เพื่อเป็ นการ
สร้ างพื ้นผิวตามต้ องการ
แบบร่ างสาหรับกลุ่ม หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่นนั ้ ได้ มีการลดทอนลวดลายจาก
ดอกพิกุล และนามาผสมผสานกับลายน ้าไหลจากเขื่อนลาพระเพลิง แล้ วจึงมีการปรับขนาดของ
ลวดลายใหญ่มีความใหญ่กว่าปกติ โดยใช้ สีโทนธรรมชาติ เช่น สีจากเข ใบหูกวาง คราม และครั่ง
เป็ นต้ น การเลือกใช้ วสั ดุจะเป็ นการผสมผสานระหว่างเส้ นไหมโรงงาน เส้ นไหมบ้ าน และเส้ นใย
ไหมผสมเส้ นใยฝ้าย ทอสลับกับเส้ นพุง่ ที่ทาการมัดหมี่ไว้ แล้ ว
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แบบร่าง (Sketch Designs)

ภาพประกอบ 15 แบบร่าง (Sketch Designs) สาหรับกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่
หลังจากได้ แบบร่ างทัง้ 10 แบบแล้ ว ผู้วิจยั จึงนาลวดลายไปนาเสนอให้ กับทาง
กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ โดยทาการอธิบายที่มาที่ไปของลวดลาย แนวโน้ มแฟชัน่ และความ
ต้ องการของนักออกแบบในเบือ้ งต้ น พบว่า กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ ให้ ความสนใจในการ
ทดลองผลิ ต ต้ น แบบในครั ง้ นี เ้ ป็ น อย่า งมาก อย่า งไรก็ ต ามกลุ่ม หัต ถกรรมผ้ า ไหมบ้ า นดู่นัน้ มี
ประสบการณ์ในการทางานตามสัง่ จากต่างประเทศมาบ้ าง เช่น สวิสเซอร์ แลนด์ หรื อ ญี่ปนุ่ เป็ นต้ น
ทังยั
้ งมีความเข้ าใจในแนวโน้ มแฟชัน่ พอควร เนื่องจากเคยได้ รับการอบเรื่ องเรื่ องแนวโน้ มแฟชั่น
จากภาครัฐ ก็มีความสนใจที่จะทดลองผลิต แม้ ว่าจะมีความกังวลเรื่ องการใช้ สีให้ เหมือนต้ นแบบ
อยูบ่ ้ างเพราะเป็ นการใช้ สีจากธรรมชาติที่มีข้อจากัดและซับซ้ อนมากกว่าสีเคมี แต่ทางกลุม่ ฯ ได้ ทา
การตกลงที่จะทาการผลิตต้ นแบบให้
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2) กลุ่ม ผ้ าไหมมัดหมี่ ทอมื อชุม ชนธงชัยทอมี เอกลักษณ์ ในด้ านของเวลาและ
จานวนที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะมีความเรี ยบสวย ผลิตได้ เป็ นจานวนมากตามเวลาที่กาหนด
เนื่ อ งจากนิ ย มใช้ สี เ คมี ที่ ล ดทอนกระบวนการมัด ย้ อ มลงได้ ม ากกว่า การย้ อ มด้ ว ยสี ธ รรมชาติ
นอกจากนันทางกลุ
้
ม่ ยังสามารถทาการมัดและย้ อมได้ ด้วยสมาชิกภายในเอง ไม่จาเป็ นต้ องรอเวลา
ในการจ้ างแรงงานอื่น

ภาพประกอบ 16 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย
แรงบันดาลใจ (Inspiration) จากลวดลายธรรมชาติที่ประยุกต์สืบทอดกันมา ทาง
กลุม่ เคยผลิตและจาหน่ายได้ เป็ นจานวนมาก ซึง่ คือ นกยูง ดอกสาธร และผีเสื ้อ

ภาพประกอบ 17 แรงบันดาลใจ (Inspiration) จากนกยูง ดอกสาธร และผีเสื ้อ
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แนวโน้ มแฟชัน่ (Fashion Trend) ผู้วิจยั ได้ นาแนวโน้ มแฟชัน่ จากบริ ษัท WGSN
2020 ใน Theme: Empower Up 2020 ที่มีแนวทางในการสนับสนุนเอกลักษณ์ของกลุม่ โดยเฉพาะ
การใช้ สีสนั ที่หลากหลายเนื่องจากเป็ นการใช้ สีเคมีให้ โดดเด่นยิ่งขึ ้นอารมณ์รวมและแนวความคิด
ในการออกแบบ (Mood & Concept) เป็ น เรื่ อ งของลวดลายที่ เ ป็ นเรขาคณิ ต ที่ เ หนื อ จริ ง ให้
ความรู้ สึกหลอกตาหรื อมีความเคลิบเคลิ ้ม และเหมือนกาลังอยู่ในระหว่างการท่องเที่ยวพักผ่อน
ด้ วยความสดชื่นและสดใส

ภาพประกอบ 18 แนวโน้ มแฟชัน่ (Fashion Trend) อารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ
(Mood & Concept) ของกลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย
สี (Colors) สีจาก Theme: Empower Up กล่าวถึงคนรุ่นใหม่ และประเทศเศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ ้นใหม่ ให้ ความรู้สึกสดชื่นสดใสของความเยาว์วยั เป็ นแรงบันดาลใจให้ ใช้ สีในช่วงฤดูร้อนที่
ชัดเจนที่สดุ โดยเป็ นสีจากสิ่งต่าง ๆ ที่โดนแสงแดด สีที่มาจากผลไม้ หน้ าร้ อน เพื่อให้ ความรู้สึกถึง
ความเท่ เปรี ย้ วจากธรรมชาติในหน้ าร้ อนแบบโลกอนาคตเล็กน้ อย เพื่อให้ เกิดความสดใหม่ เป็ นสี
หลัก ที่ให้ ความรู้สกึ ถึงความกระฉับกระเฉง และทะมัดทะแมงที่ทนั สมัย ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเลือกใช้ เป็ น
สีเคมีที่ใช้ วิธีการจับคู่สีจากสีค่ปู ระกอบที่อยู่ตรงข้ ามกันในวงจรสี เพื่อให้ ความรู้ สึกฉูดฉาด เหนือ
จริ ง คล้ า ยจะขัด แย้ ง กัน แต่ก ลับ สนับ สนุน ซึ่ง กัน และกัน โดยอาจปรั บ สี ใ ห้ อ่อ นลงหรื อ เข้ ม ขึน้
เล็กน้ อย
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ภาพประกอบ 19 สี (Colors) ของกลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย
วัส ดุและพื น้ ผิ ว (Materials & Textures) จาก Theme: Empower Up กล่าวถึ ง
ความเยาว์วยั ความสดใส สดชื่น และเศรษฐกิจใหม่เริ่ มเข้ ามา พื ้นผิวมีความกระตือรื อร้ น ขี ้เล่น
และมีสีสดใสโดยลดทอนรายละเอียดลงให้ มีความเป็ น กราฟิ กภายในองค์ประกอบของลวดลายที่
มากกว่า ธีม (Theme) อื่น ๆ เป็ นรูปแบบที่มีชีวิตชีวามากขึ ้น ด้ วยการปะทะกันของสี เช่น นาสีของ
น ้ามะนาวที่คนออกมาสด
ั้
ๆ มาผสมผสานกับสีของกลีบกุหลาบสีชมพูที่มีความเข้ มกว่าปกติ เพื่อ
สร้ างมิติให้ กับลวดลาย อย่างไรก็ตามการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ของกลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชน
ธงชัยมีเงื่อนไขและข้ อจากัดบางอย่างในการผลิต เนื่องจากทางกลุ่มฯ นิยมผลิตผ้ าที่มีผิวสัมผัส
เรี ยบเนียน ไม่นิยมผสมผสานเส้ นใยอื่นเข้ าไปในเนือ้ ผ้ า เพราะไม่มีความชานาญและเห็นว่าไม่
สวยงาม อีกทังมี
้ ความถนัดในการใช้ สีสนั หลากหลายด้ วยสีเคมี เพื่อการผลิตได้ อย่างรวดเร็ วกว่า
กลุม่ อื่น ๆ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงกาหนดให้ เส้ นยืนเป็ นเส้ นไหมจากโรงงานจุลไหมไทย ส่วนเส้ นพุง่ เป็ นเส้ น
ไหมบ้ านจากอาเภอจักราช โดยปรับลดรายละเอียดของผิวสัมผัสลง แต่ใช้ สีสนั ในการย้ อมในแบบ
ของความเปรี ยบต่างของสีค่ปู ระกอบ ซึ่งเป็ นการจับคูส่ ีที่มีตาแหน่งตรงข้ ามกันในวงจรสี เป็ นการ
ขับเน้ นอารมณ์และความรู้สกึ ที่ให้ ความเยาว์วยั ความสดชื่นด้ วยคูท่ ดแทนผิวสัมผัส
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แบบร่างสาหรับกลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัยนัน้ ได้ มีการลดทอนลวดลาย
จาก นกยูง ดอกสาธร และผีเสื ้อ แล้ วจึงมีการปรับขนาดของลวดลายใหญ่มีความใหญ่กว่าปกติ
โดยใช้ โทนสีตดั กัน การเลือกใช้ วสั ดุจะเป็ นการผสมผสานระหว่างเส้ นไหมโรงงาน เส้ นไหมบ้ าน
แบบร่าง (Sketch Designs)

ภาพประกอบ 20 แบบร่าง (Sketch Designs) สาหรับกลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย
หลังจากได้ แบบร่ างทัง้ 10 แบบแล้ ว ผู้วิจยั จึงนาลวดลายไปนาเสนอให้ กับทาง
กลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย โดยทาการอธิบายที่มาที่ไปของลวดลาย แนวโน้ มแฟชัน่ และ
ความต้ องการของนักออกแบบในเบื ้องต้ น พบว่า กลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย ให้ ความ
สนใจในการทดลองผลิตต้ นแบบในครัง้ นี ้ ด้ วยมีความสามารถในการทางานเองได้ ทุกขันตอน
้
ทัง้
ยังมีความเข้ าใจในแนวโน้ มแฟชัน่ พอควรเนื่องจากได้ มีการผ่านการอบรมจากโครงการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐ แม้ ว่าจะมีความกังวลเรื่ องการใช้ สีที่มีความหลากหลายในผืนเดียวกันแต่ทางกลุ่มฯ ได้ ทา
การตกลงที่จะทาการผลิตต้ นแบบให้
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3) กลุ่มไหมทองสุรนารี ยังคงสามารถผลิตทอผ้ าไหมแก้ วมัดหมี่ ซึ่งเป็ นการทอ
สลับระหว่างเส้ นไหมที่ทาการมัดหมี่กับเส้ นไหมแก้ วที่ให้ ผลเป็ นผ้ าไหมที่มีความโปร่ งบางกว่าผ้ า
ไหมทัว่ ไป จึงโดดเด่นในแง่ของรูปแบบ เนื่องจากปัจจุบนั ไม่คอ่ ยมีกลุม่ ไหนผลิตอีกแล้ ว

ภาพประกอบ 21 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไหมทองสุรนารี
แรงบันดาลใจ (Inspiration) จากธรรมชาติที่พบเห็นได้ รอบตัวในท้ องถิ่น และสิ่ง
ที่ มี สัญ ญะของจัง หวัด นครราชสี ม า ซึ่ง คื อ ดอกสาธรที่ ม าจากต้ น สาธร ต้ น ไม้ ป ระจ าจัง หวัด
นครราชสีมา และปลาม้ าที่เป็ นปลาที่มีในพื ้นที่ อาศัยอยูใ่ นเขื่อนลาพระเพลิง

ภาพประกอบ 22 แรงบันดาลใจ (Inspiration) จากพุม่ ดอกสาธร และปลาม้ า
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แนวโน้ มแฟชัน่ (Fashion Trend) ผู้วิจยั ได้ นาแนวโน้ มแฟชัน่ จากบริ ษัท WGSN
2020 ใน Theme: Designing Emotion 2020 ที่ มี แนวทางในการสนับสนุน เอกลัก ษณ์ ของกลุ่ม
โดยเฉพาะ เนื่องจากแนวโน้ มแฟชัน่ นี ้ให้ อารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ (Mood &
Concept) เป็ นเรื่ องของความอ่อนหวาน มีความเลอะเลือนที่ดเู หมือนผ่านกาลเวลามาระยะหนึ่ง
เหมาะกับชนิดของผ้ าไหมแก้ วที่เป็ นเอกลักษณ์ของกลุม่

ภาพประกอบ 23 แนวโน้ มแฟชัน่ (Fashion Trend) อารมณ์รวมและแนวความคิดในการออกแบบ
(Mood & Concept) ของกลุ่มไหมทองสุรนารี
สี (Colors) สีจาก Theme: Designing Emotion เป็ นสีที่ให้ ความรู้ สึกดีที่มีความ
อ่อนลงจากโทนปกติ อ่อนลงด้ วยการเจือจางของสีให้ ร้ ู สึกถึงความใส ความสะอาด และใช้ โทน
กลางที่มีความกลมกลืนกัน เช่น สีเหลืองกับส้ ม สีฟ้ากับสีน ้าเงิน เป็ นการใช้ สีที่ให้ ความรู้สึกโปร่ ง
ใส บาง ด้ วยกลุ่มไหมทอง สุรนารี มีความสามารถในการใช้ สีทงจากธรรมชาติ
ั้
และสีเคมี ดังนัน้
ผู้วิจัยจึง เลื อกให้ ทางกลุ่มฯ ใช้ สี เ คมี เนื่ องจากสี เคมี สะดวกในการควบคุม โทนสี ให้ เป็ นไปตาม
ต้ องการได้ ง่ายกว่าสีธรรมชาติ โดยเป็ นการปรับการใช้ งานให้ ออ่ นจาง อ่อนหวาน
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ภาพประกอบ 24 สี (Colors) ของกลุ่มไหมทองสุรนารี
วัส ดุแ ละพื น้ ผิ ว (Materials & Textures) จาก Theme: Designing Emotion มี
การกล่าวถึงวัสดุในแง่ของการผสมผสานระหว่างงานฝี มือของมนุษย์เข้ ากับธรรมชาติ โดยเน้ นที่
ความกลมกลืนของสี ที่ก่อให้ เกิดโครงสร้ างที่ซบั ซ้ อน เกิดการสัมผัสที่ผ่อนปรน บางเบาในช่วงฤดู
ร้ อนแบบดังเดิ
้ ม เช่น ทาให้ เกิดความรู้สกึ เป็ นสนิมในเส้ นด้ ายที่โปร่งบางอย่างเป็ นธรรมชาติ หรื อใช้
เส้ นใยที่ไม่ได้ ย้อมในบางช่วง พื ้นผิวที่ให้ ความรู้ สึกของการทอแบบทอยกลายแบบไม่ชัดเจนนัก
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเลือกให้ ทางกลุ่มไหมทองสุรนารี ใช้ เส้ นยืนเป็ นเส้ นไหมโรงงานจากจุลไหมไทย เส้ น
พุง่ มัดหมี่เป็ นเส้ นไหมบ้ านจากอาเภอ จักราช และเส้ นพุง่ ไหมแก้ วเป็ นเส้ นไหมโรงงานจากจุลไหม
ไทยเช่นกัน เนื่องจากผ้ าแก้ วต้ องประกอบขึ ้นจากเส้ นไหมที่มีความใส โปร่ง และเล็กกว่าปกติ
แบบร่างสาหรับกลุ่มไหมทองสุรนารี นนั ้ ได้ มีการลดทอนลวดลายจาก พุม่ ดอกสา
ธร และปลาม้ าแล้ วจึงมีการปรับขนาดของลวดลายใหญ่มีความใหญ่กว่าปกติ โดยใช้ โทนสีอ่อน
จางให้ ความนุ่มนวล การเลือกใช้ วสั ดุจะเป็ นการผสมผสานระหว่างเส้ นไหมโรงงาน เส้ นไหมบ้ าน
(เส้ นไหมดิบ) เพื่อสร้ างความโปร่งใสให้ กบั เนื ้อผ้ า

120
แบบร่าง (Sketch Designs)

ภาพประกอบ 25 แบบร่าง (Sketch Designs) สาหรับกลุม่ ไหมทองสุรนารี
หลังจากได้ แบบร่ างทัง้ 10 แบบแล้ ว ผู้วิจยั จึงนาลวดลายไปนาเสนอให้ กับทางกลุ่ม
กลุ่มไหมทองสุรนารี โดยทาการอธิบายที่มาที่ไปของลวดลาย แนวโน้ มแฟชัน่ และความต้ องการ
ของนักออกแบบในเบื ้องต้ น พบว่า กลุ่มไหมทองสุรนารี ให้ ความสนใจในการทดลองผลิตต้ นแบบ
ในครัง้ นี ้พอสมควร มีความสนใจในโทนสีที่ดมู ีความอ่อนหวาน ลวดลายมีความเป็ นธรรมชาติ มี
ความเหมาะสมกับเอกลักษณ์ของทางกลุ่มฯ ที่ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผ้ าไหมแก้ วเนื ้อความ
โปร่ งบางเป็ นพิเศษ ทังยั
้ งมีความเข้ าใจในแนวโน้ มแฟชัน่ พอควรจากการเข้ าอบรมจากโครงการ
ต่าง ๆ จากภาครัฐ แต่เนื่องจากเส้ นใยของไหมแก้ วนันหากย้
้
อมด้ วยสีธรรมชาติแล้ วอาจได้ สีที่ไม่
เหมือนกับแบบ ทางกลุ่มฯ จึง มีการปรับเปลี่ยนจากการใช้ สีธรรมชาติ (คราม) มาเป็ นสีเคมีเพื่อ
ความสะดวกและแม่นยาในการย้ อม แม้ จะมีความไม่แน่ใจและติดขัดบ้ างในเรื่ องของระยะเวลาใน
การผลิตแต่ทางกลุม่ ฯ ได้ ทาการตกลงที่จะทาการผลิตต้ นแบบให้
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2.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม
จากการสนทนากลุ่มด้ วยแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบมีโครงสร้ างรายบุคคลกับผู้ให้
ข้ อมูลหลัก เพื่อให้ สอดคล้ องกับ วิวัฒนาการแนวความคิดทางการตลาด ในด้ านแนวความคิด
เกี่ยวกับการตลาด (ต้ องทราบความต้ องการแท้ จริงของตลาดเป้าหมาย และสามารถจัดผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้ องการ เช่น จะต้ องมีการทาวิจยั การตลาด เพื่อพัฒนาส่วนประสมทางตลาด
ให้ เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย) (Marketing Concept) เป็ นแนวความคิดที่กิจการให้ ความสาคัญ
ต่อผู้บริ โภคมากขึ ้น โดยเริ่ มมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงความต้ องการของผู้บริ โภคเป็ นอันดับแรกและ
สร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูบริ โภค แล้ วจึงนาข้ อมูลที่ได้ ไปผลิตเป็ นสินค้ าขึน้ มา เพื่อให้ ตรงกับ
ความต้ องการของผู้บริ โภคมากที่สดุ ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนแนวความคิดแบบเดิมที่ม่งุ เน้ นแต่ทางด้ าน
การผลิ ต เมื่ อ มี สิ น ค้ า จ านวนมากแล้ ว ก็ น าออกขายแก่ ผ้ ูบ ริ โ ภค และเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ทัศ นคติ
พฤติกรรมผู้บริ โภค ความต้ องการ รสนิยม การใช้ สอย และมุมมองที่มีตอ่ ผ้ าไหมมัดหมี่ที่ต้องการ
น าไปใช้ เ ป็ น วัต ถุดิบ ในการสร้ างสรรค์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ฟชั่น ของประชากรกลุ่ม ที่ 3 กลุ่ม ผู้บ ริ โ ภค
เป้าหมาย ซึ่งหมายถึงนักออกแบบแฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ในการใช้ ผ้า ไหมสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
แฟชั่น ร่ ว มสมัย จ านวน 5 ท่า น โดยมี เ กณฑ์ คัด เลื อ กคื อ เป็ น ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลงานแฟชัน่ ร่วมสมัย เป็ นบุคคล
ที่มีชื่อเสียงในวงการแฟชัน่ ในประเทศที่ เป็ นเจ้ าของธุรกิจแบรนด์สินค้ าแฟชัน่ หรื อทางานในธุรกิจ
เครื่ องแต่งกายแฟชัน่ มาเป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 10 ปี และมีสถานที่จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อร้ านค้ า
ของแบรนด์ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณศูนย์ กลางแฟชั่นของประเทศไทย ได้ แก่ ศูนย์การค้ าสยาม พารากอน
ศูนย์การค้ าสยาม เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้ าสยาม ดิสคัฟเวอรี่ และในพื ้นที่สยามสแควร์ ดังนี ้
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ภาพประกอบ 27 การสนทนากลุ่มครัง้ ที่ 1
จากมุมมองของนักออกแบบการเลือกใช้ ผ้าไหมในการสร้ างสรรค์ผลงานแฟชั่น มัก
แบ่งไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์และประโยชน์ใช้ สอย ดังเช่น ชาตรี เท่งฮะ นักออกแบบแบรนด์
Shaka ได้ กล่าวไว้ วา่
“ผ้าไหมใช้ในแบรนด์ Shaka Saku ในชุดราตรีกลุ่มเสือ้ ผ้าสาเร็จ รูป (Ready to
wear) เลือ กเพื่อ ให้ล งตัว กับงานออกแบบ โดยตามปกติมกั เลือ กใช้ผ้า ไหมจาก Jim
Thomson เนื่องจากคุณสมบัตผิ า้ ทีม่ เี นื้อทอแน่ นและมีลวดลายเป็ น กราฟิ ก (Graphic) ที่
มีความร่วมสมัย และในแง่ของคุณค่าของผ้าไหมสร้างให้เกิดความดึงดูดกับเครื่องแต่ง
กายประเภทสาเร็จรูป ของแบรนด์ เนื่องจากผ้าไหมสร้างมูลค่าทางสินค้าได้ง่ายไม่ต้อง
แต่งแต้มประดับผิวผ้าเพิม่ เติม โดยคัดเลือกผ้าไหมทีม่ ลี วดลายสวย ไม่ตอ้ งเติมแต่งมาก
และตรงกับ แบบร่างของงานออกแบบ” (สัมภาษณ์ , 2562) สอดคล้อ งกับ ทเนศ บุญ
ประสาน นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Othentic ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า
“ใช้ผสมผสานในแบรนด์ Olanor เพื่อเพิม่ ความน่ าสนใจ เกิดทางเลือกใหม่ใน
งานออกแบบ โดยมักใช้ไหมพื้นและผ้าลายน้ าไหล จากแหล่งผ้าไทยที่ ดิ โอลด์ สยาม
(The Old Siam) ผ้าไหมปั กธงชัย ผ้าไหมสุรนิ ทร์ ด้วยความผูกพันกับวิถชี ุมชนมาตัง้ แต่
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ก าเนิด (จังหวัดเลย) จึงเห็นคุ ณค่ าและต้อ งการสนับสนุ นผลิตภัณฑ์ใ นท้อ งถิ่น และ
นามาใช้ในงานออกแบบเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ๆ จากวัสดุท่มี คี ุณค่าในการนามาสร้าง
ผลงาน” (สัมภาษณ์ , 2562) สอดคล้องกับ พลัฏฐ์ พลาฎิ นักออกแบบและเจ้าของแบ
รนด์ Realistic Situation และ Mesh Museum ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า
“ใช้ ใ นงานออกแบบคอลเลคชัน่ (Collection) ที่เ คยร่ ว มงานกับ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยแบรนด์ Realistic Situation เลือกใช้ผ้าไหมจากวัชราไหมไทยจาก ดิ
โอลด์ สยาม (The Old Siam) และแบรนด์ Mesh Museum ใช้ ผ้ า ไหมจาก Jim
Thomson โดยเลือกใช้เพราะคุณสมบัติความแน่ นของเนื้อผ้าเหมาะกับงานออกแบบ
และเห็นว่าเพราะมีความต้องการในตลาด ลูกค้าต้องการสวมใส่ผา้ ไหมแต่ยงั คงหาซือ้ สิง่
ทีต่ อ้ งการ (แบบเสือ้ ) ไม่ได้ ส่วนตัวเห็นว่าถ้าสามารถใช้ผา้ ไหมมาผสมกับรูปแบบแฟชัน่
ที่ลูก ค้าต้อ งการ จะได้รบั การตอบรับที่ดี และที่แบรนด์เ ลือ กใช้ผ้าไหมมัดหมี่ใ นการ
ออกแบบเพราะเห็ น ว่ า ผ้ า มัด หมี่ม ีค วามร่ ว มสมัย มากที่สุ ด ” (สัม ภาษณ์ , 2562)
นอกจากนี้ ลภาภิดา จาดชลบท นักออกแบบแบรนด์ Fly Now ยังได้กล่าวไว้ว่า
“เลือกใช้ในงานออกแบบของกลุ่ม High End Product เนื่องจากผ้าไหมทาให้
มูลค่าของสินค้าเพิม่ ขึน้ โดยจะนาผ้าทีม่ ลี วดลายผสมในงานออกแบบ วางในซับในของ
กระเป๋ า ในกลุ่มของเสื้อผ้าเลือกผ้าไหมที่เหมาะกับ งานออกแบบ โดยเลือกใช้ผ้าไหม
จาก Jim Thomson และ Passaya เพราะคุ ณสมบัติผ้าที่แน่ น ลวดลายสวยร่ว มสมัย
เมือ่ มีการทดลองผสมผสานกับวัสดุอ่นื ๆ เป็ นการสนับสนุ นวัตถุดบิ ภายในประเทศ โดย
คานึงถึงปริมาณในการผลิต เวลาในการผลิตเป็ นสาคัญ ” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้อง
กับ เอก ทองประเสริฐ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ Curated by Ek Thongprasert
ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า
“วัตถุประสงค์ทเ่ี ลือกใช้เพื่อทาการแข่งขันกับตลาดสากล โดยมองว่างานผ้าไหม
มัด หมี่นั ้น เป็ น ศิล ปะทางวัฒ นธรรมประเภทงานฝี ม ือ (Craft) มีค วามโดดเด่ น เป็ น
เอกลักษณ์ (Uniqueness) ถือเป็ นจุดแข็ง และเห็นว่าสามารถพัฒนาผูผ้ ลิตในท้องถิน่ ให้
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมเกิดความร่วมสมัยได้” (สัมภาษณ์, 2562)
จากทีน่ ักออกแบบได้กล่าวไว้ขา้ งต้น จะเห็นได้ว่า นักออกแบบทุกท่านมีความสนใจใน
การนาผ้าไหมมัดหมีไ่ ปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์แฟชันในแบรนด์
่
ของ
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ตนเอง ทัง้ ยังเห็นพ้องกันว่าผ้าไหมมัดหมี่ในพื้นที่สามารถนาไปพัฒนาให้น่าสนใจเพิม่ ขึ้นได้
อย่างไรก็ต ามถึงแม้ว่า ผ้าไหมมัดหมี่จะมีค วามงาม และยังสามารถนาไปพัฒนาลวดลายให้
เหมาะสมกับกลุ่มผูบ้ ริโภคได้ ก็ยงั มีขอ้ เสียในการนาไปใช้สร้างสรรค์ผลงานอยู่บ้าง โดย ชาตรี
เท่งฮะ นักออกแบบแบรนด์ Shaka ได้กล่าวไว้ว่า
“ขนาดความกว้ างของหน้ าผ้ าที่มีความแคบ และส่งผลถึงการทางาน การวางผ้ า
ตัดต่อลาย และปั ญหาด้ านเพดานราคาสินค้ า เนื่องจากผ้ าไหมมีต้นทุนที่สูง อีกทังยั
้ งคง
ต้ องสร้ างความเข้ าใจระหว่างผู้ผลิตผ้ า และนักออกแบบที่นาผ้ าไปแปรรูป ชาวบ้ านยังไม่
เข้ าใจถึงความต้ องการของนักออกแบบ หากพัฒนาร่วมกันก็จะทาให้ เกิดการต่อยอดได้ ”
(สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้ องกับ พลัฏฐ์ พลาฎิ นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์ Realistic
Situation และ Mesh Museum ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“ลวดลายที่มีโครงสร้ างเฉพาะทาให้ มีข้อจากัดในงานออกแบบ นักออกแบบจึง
ต้ อ งแก้ ปั ญ หา เช่น การตัด ต่อ ชนลวดลายในงานออกแบบ นอกจากนี ย้ ัง รวมถึ ง การ
เลื อกใช้ ให้ ถูก กับแบบอี กด้ วย” (สัม ภาษณ์ , 2562) นอกจากนี ้ ทเนศ บุญประสาน นัก
ออกแบบและเจ้ าของแบรนด์ Othentic ได้ กล่าวเสริมไว้ วา่
“ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ าไหมสามารถใส่ได้ จาเพาะในบางโอกาสด้ วยรูปลักษณ์ที่
ดูเป็ นทางการ ปั ญหาที่เคยเจอคือจานวนในการสัง่ ซื ้อ สีไม่เหมือนเดิมเมื่อสัง่ ซ ้า สีไม่ส่า
เสมอ และการเก็บรักษาผ้ าไหมเมื่อเก็บไว้ จะกินตัวเอง ถ้ าสามารถทาลวดลายให้ เข้ ากับ
ตลาดได้ ม ากขึ น้ และปรั บ ราคาต้ น ทุ น ให้ ลดลงได้ จ ะดี ขึ น้ มาก” (สัม ภาษณ์ , 2562)
สอดคล้ อ งกั บ เอก ทองประเสริ ฐ นัก ออกแบบและเจ้ า ของแบรนด์ Curated by Ek
Thongprasert ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“ผ้ า ไหมมัด หมี่ มี โ ครงสร้ างเดี ย วลวดลายที่ ดูแ ข็ ง และไม่ส ามารถหาซื อ้ ผ้ า ที่
ต้ องการซา้ ได้ หรื อต้ องการจานวนเพิ่ม ผู้ผลิตยังขาดองค์ความรู้ ด้ านการพัฒนาเส้ นใย
และผู้สืบทอดซึง่ จะทาให้ ภมู ิปัญญานี ้จะเลือนหายไปในไม่ช้า แต่ยงั พัฒนาได้ หากเน้ นเรื่ อง
ความคงทนของเส้ นใย เช่น การผสมใยผ้ าธรรมชาติ ไหมแกมฝ้าย ทาให้ ดแู ลเสื ้อง่ายขึ ้น”
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(สัมภาษณ์ , 2562) นอกจากนี ้ ลภาภิดา จาดชลบท นักออกแบบแบรนด์ Fly Now ยังได้
กล่าวไว้ วา่
“เวลาใช้ ผ้าไหมมัดหมี่จะมีปัญหาเรื่ องการประกอบงาน การวางลายผ้ า ให้ เข้ ากับ
รูปทรงของผลิตภัณฑ์ ทาให้ ต้องทดลองขึ ้นโครงสร้ างใหม่ทาให้ เกิดการเสียเวลา แต่เห็นว่า
ยังสามารถพัฒนาได้ จากความร่ วมมือระหว่างชุมชน และผู้ออกแบบลายผ้ าให้ เกิ ดองค์
ความรู้จากการแลกเปลี่ยนมุมมองซึง่ กันและกัน” (สัมภาษณ์, 2562)
จึงเห็นได้ ว่า ด้ วยข้ อจากัดบางอย่าง โดยเฉพาะความกว้ างของหน้ าผ้ า สีสันและ
ลวดลาย การผลิตขึ ้นซ ้า ที่เกิดขึ ้นจากวิธีการมัดหมี่นนสร้
ั ้ างข้ อจากัดในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
แฟชั่นด้ วยเช่นกัน นอกจากนี น้ ักออกแบบทุกท่านได้ ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนา
รูปแบบผ้ าไหมมัดหมี่จากการตลาดด้ วยการใช้ แนวโน้ มแฟชัน่ (Fashion Trend) เพื่อการพัฒนาผ้ า
ไหมมัดหมี่เข้ าสู่อุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทย โดย ชาตรี เท่งฮะ นักออกแบบแบรนด์ Shaka ได้ แนะนา
ถึงการใช้ แนวโน้ มแฟชัน่ ไว้ วา่
“แนวโน้ มแฟชัน่ สามารถนามาใช้ ในการปรับประยุกต์ลวดลายผ้ าให้ มีความร่ วม
สมัยได้ ” (สัมภาษณ์, 2562) สอดคล้ องกับ พลัฏฐ์ พลาฎิ นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์
Realistic Situation และ Mesh Museum ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“แนวโน้ มแฟชัน่ สามารถนามาใช้ ในการปรับลวดลาย และสีให้ มีความร่วมสมัย ”
(สัม ภาษณ์ , 2562) นอกจากนี ้ เอก ทองประเสริ ฐ นัก ออกแบบและเจ้ า ของแบรนด์
Curated by Ek Thongprasert ยังได้ กล่าวเสริมถึงแนวโน้ มแฟชัน่ ไว้ วา่
“ถ้ าจ ากัดไว้ แค่แนวโน้ ม แฟชั่น Fashion Trend อาจไม่เพี ยงพอต่อการพัฒ นา
ธุรกิจทอผ้ าไหม เนื่องจากระยะเวลาการผลิตไม่สอดคล้ องกระกระแสฤดูกาลแฟชัน่ แต่ถ้า
เป็ น Mega Trend ซึ่ ง เป็ นกระแสภิ วั ฒ น์ ใ นวงกว้ างอาจจะก่ อ ให้ เกิ ด กระแสความ
เปลี่ยนแปลงในการผลิตและการทอได้ ดีกว่า” (สัมภาษณ์, 2562)
นัก ออกแบบส่ว นใหญ่ มัก ท างานโดยการศึก ษาแนวโน้ ม แฟชั่น ควบคู่แ ละน าไป
สนับสนุนในการทางานออกแบบในแต่ละฤดูกาลเป็ นปกติ ดังนันแนวโน้
้
มแฟชัน่ จึงมีความสาคัญ
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กับการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ จากการนาไปประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมแฟชัน่ ตังแต่
้ ต้นน ้าจนถึง
ปลายนา้ อย่างไรก็ ตามนักออกแบบบางท่านให้ ความเห็นไว้ ว่าด้ วยระยะเวลาการใช้ งานของ
แนวโน้ มแฟชัน่ มีระยะที่สนจนเกิ
ั้
นไปสาหรับประชากรกลุม่ ที่ 2 ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่
ในพื ้นที่ เนื่องจากยังคงทางานในแบบหัตถอุตสาหกรรมที่มีการใช้ เวลาในการทางานพอสมควร
ดัง นัน้ แนวโน้ ม แฟชั่นโดยตรงอาจไม่เหมาะกับการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ ชุม ชนที่ มักมี เงื่ อ นไขและ
ข้ อ จ ากัด ในด้ า นระยะเวลาในการผลิต แต่ก ลับ เห็ น ว่า การใช้ เมก้ า เทรนด์ ( Mega Trend ซึ่ง
หมายถึง แรงผลักดันการพัฒนาเศรษฐศาสตร์ มหภาคในระดับโลก ที่จะทาให้ เกิดผลกระทบต่อ
ธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการดารงชีวิตของมนุษย์ ให้ เป็ นไปตามแรงขับเคลื่อนที่
เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และความเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ จะเกิดขึ ้นในลักษณะที่ผนั ผวนและ
มีแนวโน้ มที่จ ะเกิ ดขึน้ ได้ ในช่วงเวลาที่ สนั ้ ลงเรื่ อย ๆ) เช่น เทรนด์ผ้ ูสูง วัย ที่สอดคล้ องกับ ความ
ต้ องการเฉพาะทางของผู้บริ โภคสูงวัยในปั จจุบนั เทรนด์ที่มีความเกี่ยวข้ องทางด้ านเทคโนโลยี เท
รนด์รักษ์โลกร้ อน หรื อเทรนด์ที่เกี่ยวข้ องกับความเท่าเทียมในสังคม อาจเหมาะสมในการพัฒนาใน
ระดับกลางน ้ามากกว่า นักออกแบบยังให้ ความเห็นถึงการใช้ สอยของผลิตภัณฑ์จากผ้ าไหมมัดหมี่
ในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยปั จ จุบัน เพิ่ม เติม โดย ชาตรี เท่ง ฮะ นักออกแบบแบรนด์ Shaka ได้
กล่าวถึงกลุม่ ผู้บริโภคที่ใช้ ผลิตภัณฑ์จากผ้ ามัดหมี่ไว้ วา่
“เริ่มเห็นการหยิบใช้ เพิ่มขึ ้น แต่ยงั คงเห็นว่าลูกค้ ายังคงเลือกผ้ าที่สวมใส่สบายเป็ น
หลัก” (สัมภาษณ์ , 2562) ส่วน ทเนศ บุญประสาน ทเนศ บุญประสาน นักออกแบบและ
เจ้ าของแบรนด์ Othentic ได้ กล่าวเสริมไว้ วา่
“เริ่มเห็นการใช้ บอ่ ยขึ ้น น่าจะเกิดขึ ้นจากกระแสของโครงการที่ได้ รับการสนับสนุน
ของรัฐบาล และการนาเสนองานของนัก ออกแบบที่ใช้ ผ้าไหมมากขึ ้น” (สัมภาษณ์, 2562)
สอดคล้ องกับ พลัฏฐ์ พลาฎิ นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์ Realistic Situation และ
Mesh Museum ได้ กล่าวไว้ วา่
“พึ่งทา Collection ล่าสุดออกไป มีความเป็ นไปได้ ว่าจะดีในตลาดแฟชัน่ เพราะ
ทาง แบรนด์ไ ด้ รับการตอบรั บที่ ดี แต่ต้อ งการดูผลตอบรั บในระยะยาว” (สัม ภาษณ์ ,
2562) ส่วนแฟชั่น Ready to Wear ยังไม่พบในตลาดมากนัก ” ลภาภิดา จาดชลบท นัก
ออกแบบแบรนด์ Fly Now ยังได้ ให้ ความเห็นไว้ วา่
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“มีกระแสของกลุ่ม Celebrities ที่เริ่ มใช้ ผ้าไหม และทาแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากผ้ า
ไหม ท าให้ เ กิ ด กระแสนิ ย มมากขึ น้ ” (สัม ภาษณ์ , 2562) ส่ ว น เอก ทองประเสริ ฐ นัก
ออกแบบและเจ้ าของแบรนด์ Curated by Ek Thongprasert ได้ กล่าวไว้ วา่
“โดยส่วนตัวเริ่ ม มี การใช้ ผ้าไหมมัดหมี่ ในงานออกแบบมาพักหนึ่ง แล้ ว เพราะ
อยากนาเสนอวัฒนธรรมไทยผ่านทางผ้ า งานล่าสุดที่ใช้ คือไปออกงานแฟร์ ที่ฝรั่งเศสต้ นปี ที่
ผ่านมา ได้ ผลตอบรับเป็ นอย่างดี” (สัมภาษณ์, 2562)
จากข้ อมูลสัมภาษณ์ในด้ านประสบการ์ ของนักออกแบบที่มีต่อผ้ าไหมมัดหมี่กับแบ
รนด์ข้างต้ น ผู้วิจยั จึงได้ ทาตารางสรุปมุมมองการเลือกใช้ ผ้าไหมในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่
ของนักออกแบบ เพื่อเป็ นการรวบรวมข้ อมูลสาคัญจากนักออกแบบ ดังนี ้
ตาราง 11 ตารางสรุปมุมมองการเลือกใช้ ผ้าไหมในการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ของนัก
ออกแบบ
ประเภทผลิตภัณฑ์ ท่ มี ีการใช้ ผ้าไหมในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
มีการนาไปใช้ ทงในกลุ
ั้
่มชุดราตรี และกลุ่มเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป หรื อชิ ้นงานที่มีการซักและ
ดูแลไม่บ่อยเนื่ องจากภาพลักษณ์ ในด้ านการดูแลรั กษาของผ้ าไหมในสายตาของ
ผู้บ ริ โ ภคยัง คงมี ค วามยาก รวมทัง้ ใช้ ผ สมผสานกับ วัส ดุอื่ น โดยเลื อ กใช้ เ พราะ
คุณสมบัตคิ วามแน่นของเนื ้อผ้ า และเพื่อลดต้ นทุนและให้ ลงตัวกับงานออกแบบ
วัตถุประสงค์ ในการเลือกใช้ ผ้าไหมในการผลิตสินค้ าของแบรนด์
เนื่องจากปั จจุบนั ยังมีความต้ องการในตลาดอยู่ รวมทังเลื
้ อกใช้ เพื่อทาการแข่งขันกับ
ตลาดสากล ด้ วยผ้ าไหมมัดหมี่มีคุณค่าทางศิลปะทางวัฒนธรรมประเภทงานฝี มื อ
(Crafting) อย่างเห็นได้ ชดั ทังยั
้ งมีความร่ วมสมัยมากที่สุดในบรรดาผ้ าไหมทัง้ หมด
ถือเป็ นจุดแข็งและเป็ นเอกลักษณ์ ของไหมไทย สร้ างมูลค่าทางสินค้ าได้ ง่ายไม่ต้อง
แต่งแต้ มการปรับผิวผ้ าเพิ่มเติม รวมทังเป็
้ นการสนับสนุนวัตถุดบิ ภายในประเทศ
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ตาราง 11 (ต่อ)
ข้ อจากัดในการนาผ้ าไหมมัดหมี่ไปเป็ นวัตถุดบิ ของแบรนด์
มีขนาดความกว้ างของหน้ าผ้ าที่แคบ ยากต่อการวางผ้ าตัดต่อลาย ก่อให้ เกิดข้ อเสีย
ระหว่างการประกอบสร้ างผลิตภัณฑ์ และมีข้อจากัดในงานออกแบบ ทังยั
้ งขาดองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาเส้ นใย ทาให้ มีรูปลักษณ์เป็ นทางการมีข้อจากัดในการนาไปใช้
งานตามโอกาสใช้ สอย นอกจากนี ้พบว่าผ้ าไหมทาให้ ผลิตภัณฑ์มีต้นทุนที่สงู ขึ ้น และ
บากครัง้ มีปัญหาด้ านจานวนในการสัง่ ซื ้อ สีไม่เหมือนเดิมเมื่อสัง่ ซ ้า สีไม่สม่าเสมอ
การนาเทรนด์ แฟชั่นมาเป็ นส่ วนประกอบในการพัฒนารู ปแบบผ้ าไหมมัดหมี่
การใช้ เทรนด์แฟชัน่ มีผลต่อการพัฒนาผ้ าไหมมัดหมี่เข้ าสู่อตุ สาหกรรมแฟชัน่ ด้ วยการ
ช่วยให้ ผ้ ูประกอบการมีตวั อย่างในการปรับลวดลายและสีให้ มีความร่ วมสมัย และ
หากใช้ Mega Trend ซึ่งเป็ นกระแสภิวฒ
ั น์ในวงกว้ างอาจจะก่อให้ เกิดกระแสความ
เปลี่ยนแปลงในการผลิตและการทอได้ มากกว่าเดิม
ผลตอบรั บในการใช้ ผ้าไหมมัดหมี่เป็ นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ จากผู้บริ โภคของ
แบรนด์
ผลตอบรั บในการใช้ ผ้าไหมมัด หมี่เป็ นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ จากผู้บริ โภคของ
แบรนด์
เริ่มเห็นการบริโภคเพิ่มมากขึ ้น ขึ ้นอยูก่ บั ลวดลายและสีสนั โดยเห็นว่าเป็ นการเลือกผ้ า
ที่สวมใส่สบาย ด้ วยกระแสจากโครงการสนับสนุนของรัฐ การนาเสนองานของนัก
ออกแบบ รวมทังมี
้ กระแสการใช้ ผ้าไหมของกลุ่มคนที่มีชื่อเสียง (Celebrities) ทาให้ มี
ความเป็ นไปได้ ในตลาดแฟชัน่ ทางแบรนด์ได้ รับการตอบรับที่ดีแต่ต้องการดูผลตอบ
รับในระยะยาว
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จะเห็นได้ ว่าในปั จ จุบันนักออกแบบมี การน าผ้ าไหม หรื อผ้ าไหมมัดหมี่ ไ ปใช้ เ ป็ น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่ วมสมัยมากยิ่งขึน้ ซึ่งเกิดจากกระแสในสังคมบางกลุ่ม แต่
หากว่ามีการพัฒนาผ้ าไหมมัดหมี่ให้ ตอบความต้ องการของนักออกแบบได้ มากกว่าเดิม อาจทาให้
กลุ่มชุมชนสามารถนาผ้ าไหมมัดหมี่เข้ าสู่อตุ สาหกรรมแฟชัน่ ไทยได้ โดยนักออกแบบให้ ความเห็น
ในด้ านการเลือกวัตถุดบิ จากผ้ าไหมไว้ ดังนี ้ ชาตรี เท่งฮะ นักออกแบบแบรนด์ Shaka ได้ กล่าวไว้ วา่
“เวลาเลือกผ้ าไหมจะเลือกจาก สี ลวดลาย เส้ นใย การทอ ตามลาดับ ถ้ ามีความ
เป็ นพื ้นเมืองและใช้ สีดงเดิ
ั ้ มจะเข้ ากับงานออกแบบยาก ควรปรับสีและลวดลายให้ ร่วม
สมัยเหมาะกับงานออกแบบในตลาดแฟชั่นปั จจุบัน ” (สัมภาษณ์ , 2562) สอดคล้ องกับ
ลภาภิดา จาดชลบท นักออกแบบแบรนด์ Fly Now ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“นักออกแบบจะเลือกผ้ าไหมจากสีสนั และลวดลายที่ เหมาะที่ตรงกับการทางาน”
สอดคล้ องกับ ทเนศ บุญประสาน นักออกแบบและเจ้ าของแบรนด์ Othentic ที่ได้ กล่าวไว้
ว่า
“จะเลือกจากสีก่อน คู่สีควรทาให้ ใส่ง่ายควรมีบุคลากรที่มีความชานาญในการ
ออกแบบคูส่ ีจะทาให้ งานน่าสนใจมีความลงตัวสวยงามขึ ้น โดยคูส่ ีควรออกแบบให้ เหมาะ
กับ ผิ ว ของผู้ใ ช้ ดูขับ ผิ ว ให้ ส ว่า ง” (สัม ภาษณ์ , 2562) สอดคล้ อ งกับ พลัฏ ฐ์ พลาฎิ นัก
ออกแบบและเจ้ าของแบรนด์ Realistic Situation และ Mesh Museum ที่ได้ กล่าวเพิ่มเติม
ว่า
“เวลาเลือกผ้ าจะเรี ยงลาดับความสาคัญจาก สีสนั ลวดลาย เส้ นใยการทอ การ
ตกแต่งสาเร็จ เพราะสีสนั และลวดลายที่มีความร่วมสมัยจะทาให้ เลือกใช้ ง่าย” (สัมภาษณ์
, 2562) สอดคล้ องกับ ลภาภิดา จาดชลบท นักออกแบบแบรนด์ Fly Now ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
“เลือกจาก สีสนั ลวดลาย เส้ นใย การทอ และการตกแต่งสาเร็จ โดยลวดลายสีสนั
ควรผสมกัน ให้ ล งตัว จะดี ” (สัม ภาษณ์ , 2562) สอดคล้ อ งกับ เอก ทองประเสริ ฐ นัก
ออกแบบและเจ้ าของแบรนด์ Curated by Ek Thongprasert ที่ได้ กล่าวไว้ วา่
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“เลือกจาก สีสนั ลวดลาย เส้ นใย การทอ การตกแต่งสาเร็ จ สีควรออกแบบให้ เข้ า
กับการจับคูข่ องเสื ้อผ้ าที่มีอยูข่ องคนในปัจจุบนั ” (สัมภาษณ์, 2562)
จากความเห็นของนักออกแบบในข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ นักออกแบบส่วนใหญ่ให้ ลาดับ
ความส าคัญ ในด้ านการคัดเลื อ กรู ปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ โดยให้ ความส าคัญ กับ สี สัน และ
ลวดลายเป็ นอันดับแรก หลังจากนันจึ
้ งพิจารณาจาก วิธีการทอ และการตกแต่งสาเร็ จ ซึ่งนอกจาก
สีสนั และลวดลายจะเป็ นส่วนแรกที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักออกแบบในการคัด เลือกผลงาน
ทังนี
้ ้นักออกแบบยังกล่าวถึงความต้ องการเพิ่มเติมในแง่ของผู้บริ โภคผ้ าไหมมัดหมี่ในอุตสาหกรรม
แฟชัน่ ไทย โดย ชาตรี เท่งฮะ นักออกแบบแบรนด์ Shaka ได้ กล่าวไว้ วา่
“หากเป็ นไปได้ ถ้ามีการแทรกเส้ นใยพิเศษอาจยิ่งทาให้ น่าสนใจมากขึ ้น ลวดลาย
ทาให้ มีมิติแบบกราฟิ ก ไม่ต้องละเอียดใช้ ที่เส้ นไม่คมทาให้ ลายไม่แข็งดูเบลอ เหมาะกับ
งานแฟชัน่ สีใช้ สีพื ้นแบบ Monotone จากเดิมที่ดเู ก่าและเชยที่ใช้ สีมากแต่ได้ ความรู้สึกว่า
น้ อ ย” (สัม ภาษณ์ , 2562) ส่ว น ทเนศ บุญ ประสาน นัก ออกแบบและเจ้ า ของแบรนด์
Othentic ได้ กล่าวไว้ วา่
“ผ้ าไหมใส่ยากเพราะมีความวาว ถ้ าทาให้ ความวาวลดลงจะทาให้ โอกาสการ
ออกแบบมีความหลากโอกาสมากขึน้ ” (สัมภาษณ์ , 2562) นอกจากนี ้ พลัฏฐ์ พลาฎิ นัก
ออกแบบและเจ้ าของแบรนด์ Realistic Situation และ Mesh Museum ยังได้ กล่าวเสริ ม
ด้ วยว่า
“ทางแบรนด์ให้ ความใส่ใจกับความบางและหนาของผ้ า ในการทางาน โดยเส้ นใย
ควรมีความทนทานและแน่น รวมถึงราคาที่เป็ นตัวแปรในการตัดสินใจ” (สัมภาษณ์, 2562)
นอกจากนี ้ ลภาภิดา จาดชลบท นักออกแบบแบรนด์ Fly Now ได้ ให้ ความเห็นเพิ่มเติมว่า
“ควรแทรกเส้ นใยพิเศษทาให้ มีเกิดความทนทานขึ ้น สาหรับงานสาเร็จของกระเป๋ า
รองเท้ าที่ทาจากวัส ดุผ้ า โดยต้ องเคลือบกรรมวิธี กันนา้ และมี การตกแต่ง เพิ่ม ที่ผิ ววัสดุ
เพื่อให้ งานออกแบบที่น่าสนใจและเพิ่มมูลค่าให้ กับสินค้ า ” (สัมภาษณ์ , 2562) ส่วน เอก
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ทองประเสริ ฐ นัก ออกแบบและเจ้ า ของแบรนด์ Curated by Ek Thongprasert ได้ ใ ห้
ความเห็นไว้ วา่
“การวางลายผ้ าในการตัดเย็บ ควรออกแบบให้ ลายมี ความเป็ น แอบสแตรกต์
อาร์ ต (Abstract Art: ศิลปะนามธรรม) เหมาะกับกลุ่มคนรุ่ นใหม่ ส่วนเส้ นใยต้ องทาให้
เหมาะกับการดูแล ทนต่อการปั่นด้ วยเครื่ องซักผ้ า” (สัมภาษณ์, 2562)
จากความเห็ น ของนัก ออกแบบในข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่า นัก ออกแบบมี ค วาม
ต้ องการและให้ ความสาคัญกับ ผิวสัมผัส ความแน่นของเนือ้ ผ้ า การผสมผสานเส้ นใยเพื่อสร้ าง
ความแปลกใหม่และลดต้ นทุน คู่สีที่สวยงาม ลวดลายร่ วมสมัย แต่ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับการ
ตกแต่งสาเร็ จเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์เองมีความงามในตัวอยูแ่ ล้ ว การตกแต่งสาเร็จเพิ่มเติมจะเป็ น
การเพิ่มต้ นทุน นอกจากนี ้แล้ วนักออกแบบไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
มากนัก
ตาราง 12 ตารางแสดงความต้ องการใช้ ผ้าไหมมัดหมี่เป็ นวัสดุของผู้บริโภค
ความต้ องการด้ านผิวสัมผัสของเนือ้ ผ้ า
จานวนเส้ นในการทอ ควรมีจานวนที่เหมาะสมที่ทาให้ เนื ้อผ้ ามีความแน่นเหมาะกับ
งานออกแบบ หรื อไม่ต้องเรี ยบเนียนเสมอไป
ความต้ องการด้ านความกว้ างหรือความแคบของหน้ าผ้ า
นักออกแบบมี ความเข้ าใจในด้ านของการใช้ แรงงานในการผลิตผ้ าไหมว่ามี ค วาม
เกี่ยวข้ องกับผ้ าไหมโดยเฉพาะกับกระบวนการทอ เนื่องจากหน้ ากี่ผ้าทอมือมาตรฐาน
ในปั จจุบนั มีหน้ ากว้ างประมาณ 103 เซนติเมตร (หากมากกว่านันต้
้ องใช้ แรงงานทอ
ถึง 2 คน ทาให้ มีต้นทุนสูงขึ ้น) อย่างไรก็ตามนักออกแบบยังคงต้ องการหน้ าผ้ าที่กว้ าง
ขึ ้น เนื่องจากจะทาให้ ง่ายต่อการทางาน และมีผลกับการตัดต่องาน การวางลวดลาย
สาหรับชิ ้นงานออกแบบ
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ตาราง 12 (ต่อ)
ความต้ องการด้ านเส้ นใย
ต้ องการเนื ้อผ้ าที่มีเส้ นใยที่คงทนแข็งแรง ลดความมันวาวเพื่อเพิ่มโอกาสใช้ สอยให้ กบั
ผ้ าไหม หรื อควรผสมเส้ นใยอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ มีผิวสัมผัสที่ตา่ งจากเดิมและ
ง่ายต่อการดูแล ทาให้ เนื ้อผ้ ามีความแตกต่างรวมทังท
้ าให้ ราคาต้ นทุนต่าลง
ความต้ องการด้ านสีสัน
เนื่องจากโดยทัว่ ไปสีสนั และลวดลายของผ้ ายังคงมีความเป็ นพื ้นเมืองอยูม่ าก ทังยั
้ งใช้
สีแบบดังเดิ
้ มเป็ นส่วนใหญ่ เข้ ากับงานออกแบบได้ ยาก ควรปรับคูส่ ีและลวดลายให้ มี
ความเป็ นกราฟิ กมากขึ ้น ตัดทอนความเสมือนจริงให้ ลดน้ อยลงเพื่อความร่วมสมัย จะ
ทาให้ เหมาะกับงานออกแบบและตรงกลุม่ เป้าหมายใหม่
ความต้ องการด้ านลวดลาย และวิธีการทอ
ควรพัฒ นาลวดลายให้ ที่ มี ค วามร่ ว มสมัย มี ค วามเป็ น สากล และเหมาะกับ งาน
ออกแบบเสื ้อผ้ าแฟชัน่ เช่น ลายฮาว์นทู๊ธ (Houndstooth) หรื อลวดลายฟั นสุนขั ล่าเนื ้อ
ลาย แฮริ่ ง โบนส์ (Herringbones) หรื อ ลายกระดูก ปลาแฮริ่ ง เป็ น ต้ น รวมทัง้ การ
ออกแบบลวดลายให้ เกิดมิติลวงตาในงานทอโดยทาให้ เกิดขึ ้นได้ ด้วยการเลือกใช้ ค่สู ี
เพราะลายที่เ ป็ นอยู่นัน้ มี ความแบน ทาให้ ไม่น่าสนใจ และหลีกเลี่ยงลวดลายทาง
วัฒนธรรมแบบดังเดิ
้ ม
ความต้ องการด้ านการตกแต่ งสาเร็จ
นอกจากการอบผ้ าก่อนทาการแปรรู ป นักออกแบบเห็นว่าการตกแต่งสาเร็ จอื่นไม่มี
ความจาเป็ นมากนัก เพราะลักษณะของเนื ้อผ้ าและลวดลายนันเหมาะส
้
าหรับรูปแบบ
ที่นาเสนอให้ ลวดลายโดดเด่น จึงสามารถใช้ งานได้ โดยไม่ต้องทาสิ่งใดเพิ่ม และยัง
หากมีการตกแต่งสาเร็จเพิ่มเติมจะทาให้ เป็ นการเพิ่มต้ นทุนการผลิตให้ สงู ขึ ้น
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ตาราง 12 (ต่อ)
ความต้ องการด้ านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
โดยรวมปั จจุบนั มองว่าไม่มีความจาเป็ น แต่ควรมีการแบ่งมาตรฐานการทอผ้ าเป็ น 2
กลุ่มผู้บริ โภค โดยแบ่งเป็ น 1) กลุ่มผู้ประกอบการค้ าปลีกส่งผ้ าชิ ้น และ 2) กลุ่มนัก
ออกแบบแฟชัน่ และแบ่งกระบวนการผลิตให้ เหมาะสมกับผู้บริ โภคแต่ละกลุ่มนันจะ
้
เหมาะกับการพัฒนาผ้ าไหมไทยมากกว่าเดิม

จากข้ อมูลข้ างต้ นในการสนทนากลุ่มครัง้ ที่ 1 นักออกแบบได้ ทาการคัดเลือกรู ปแบบ
ผ้ าไหมมัดหมี่สาหรับกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดูจ่ ากทังหมด
้
10 แบบ เหลือเพียง 6 แบบ ดังนี ้

ภาพประกอบ 28 รูปแบบที่ได้ รับการคัดเลือกจานวน 6 รูปแบบจากกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่
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จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย ที่ได้ ทาการเลือก
รู ป แบบส าหรั บ กลุ่ ม ผ้ าไหมบ้ า นดู่ที่ นั ก ออกแบบให้ ความสนใจทัง้ หมด 6 แบบ เนื่ อ งจาก
มีการคู่สีผสมผสานที่ได้ ทาการลดสีที่มีความเป็ นไทยแบบดังเดิ
้ มลง และเป็ นการผสมผสานสีที่มี
ความเป็ นเมือง ความร่ วมสมัยที่เหมาะกับเครื่ องแต่งกายของคนเมืองใหญ่ (Urban wardrobe)
เห็นเพี ยงนา้ หนักสี และลวดลายที่ สวยงาม น่าสนใจ เหมาะกับแฟชั่นร่ วมสมัย แตกต่างจาก
ลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่ที่เคยเห็นทัว่ ไป โดยเฉพาะเส้ นกรอบลวดลายที่ไม่คมชัดจนเกินไป ดูเป็ นงาน
ศิลปะ ยังคงความเป็ นไทยผิดแผกจากงานดังเดิ
้ มของชนบท แต่มีความใหม่แปลกตาและการตัด
ทอนลวดลายให้ มีความเป็ นธรรมชาติน้อยลงแต่ยงั บ่งบอกถึงที่มาของลวดลาย นอกจากนันแล้
้ ว ยัง
มี ร ายละเอี ย ดของลวดลายที่ ผ สมผสานขนาดเล็ ก และใหญ่ เ ข้ า ด้ ว ยกัน การขยายขนาดของ
ลวดลายที่ใหญ่ขึ ้นทาให้ ให้ มีขนาดที่น่าสนใจ และความซ ้าของลวดลายลดลงสามารถนาไปใช้ งาน
ได้ ง่าย สามารถนาไปใช้ ได้ สาหรับกลุม่ ผู้บริโภคทังชายและหญิ
้
ง

ภาพประกอบ 29 รูปแบบที่ไม่ได้ รับการคัดเลือกจานวน 4 รูปแบบจากกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่
จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่ วมสมัย ที่ได้ ทาการคัด
รูปแบบสาหรับกลุ่มผ้ าไหมบ้ านดูท่ ี่ นักออกแบบไม่ให้ ความสนใจทังหมด
้
4 แบบ เนื่องจากมีคสู่ ีที่
ไม่นา่ สนใจ หรื อคูส่ ีที่ซ ้ากับลวดลายอื่น ลวดลายไม่มีมิตดิ ้ วยโทนสีที่ใกล้ เคียงกันไม่มีความโดดเด่น
จากข้ อมูลข้ างต้ นในการสนทนากลุ่มครัง้ ที่ 1 นักออกแบบได้ ทาการคัดเลือกรู ปแบบ
ผ้ าไหมมัดหมี่ สาหรับกลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัยจากทังหมด
้
10 แบบ เหลือเพียงละ 6
แบบ ดังนี ้
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ภาพประกอบ 30 รูปแบบที่ได้ รับการคัดเลือกจานวน 6 รูปแบบจากกลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่
ทอมือชุมชนธงชัย
จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย ที่ได้ ทาการเลือก
รู ปแบบสาหรับกลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัยที่นกั ออกแบบให้ ความสนใจทังหมด
้
6 แบบ
เนื่องจาก มีการจัดใช้ ค่สู ีที่น่าสนใจ มากกว่า 1 คู่สีใน 1 ลวดลายทาให้ ลวดลายและสีสนั มี ความ
โดดเด่นด้ วยสีที่ตดั กันย่างน่าสนใจ ทาให้ มีความร่วมสมัยมากกว่าเดิมแต่ยงั เป็ นคูส่ ีที่แสดงให้ เห็น
ถึง ความเป็ นไทยแต่ดูแ ปลกตา และแตกต่างจากงานที่ เ คยเห็น มา มี ความเป็ นสากลมากขึน้
ลวดลายมีการตัดทอนลงไม่เป็ นการเล่าเรื่ องราวแบบพื ้นถิ่น (Narrative Comparison) ตามแบบ
ดังเดิ
้ ม มีความเป็ นศิลปะแบบนามธรรม (Abstract) ทาให้ องค์ประกอบต่าง ๆ ของลวดลายทาให้
นาไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ที่มีการสวมใส่หรื อใช้ งานได้ ง่ายขึ ้น

ภาพประกอบ 31 รูปแบบที่ไม่ได้ รับการคัดเลือกจานวน 4 รูปแบบจากกลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่
ทอมือชุมชนธงชัย
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จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่ วมสมัย ที่ได้ ทาการคัด
รูปแบบสาหรับกลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัยที่นกั ออกแบบไม่ให้ ความสนใจทังหมด
้
4 แบบ
เนื่องจากคู่สีบางคู่ขาดความเป็ นไทย เช่น คู่สีฟ้าน ้าทะเลกับสีชมพูดคู ล้ ายชุดฮันบกของประเทศ
เกาหลี เป็ นต้ น และบางคู่สีมีความเปรี ยบต่างที่มากจนเกินไปทาให้ นาไปใช่งานได้ ยาก รวมทัง้
ลวดลายส่วนใหญ่นนไม่
ั ้ สามารถบ่งบอกถึงแรงบันดาลใจได้ เนื่องจากทาการตัดทอนมากจนเกินไป
นอกจากนัน้ แล้ วการจัดวางลวดลายที่ซา้ กัน ทัง้ รู ปแบบและขนาดที่ เรี ยงแถวกันอย่างมีระเบียบ
จนเกินไปเพื่อให้ เกิดความกลมกลืนกันนันคล้
้ ายกับการวางลวดลายแบบดังเดิ
้ มจนทาให้ ไม่มีความ
แปลกใหม่ และลวดลายไม่มีมิติ
จากข้ อมูลข้ างต้ นในการสนทนากลุ่มครัง้ ที่ 1 นักออกแบบได้ ทาการคัดเลือกรู ปแบบ
ผ้ าไหมมัดหมี่สาหรับกลุม่ ไหมทองสุรนารี จากทังหมด
้
10 แบบ เหลือเพียงละ 6 แบบ ดังนี ้

ภาพประกอบ 32 รูปแบบที่ได้ รับการคัดเลือกจานวน 6 รูปแบบจากกลุม่ ไหมทองสุรนารี
จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่วมสมัย ที่ได้ ทาการเลือก
รูปแบบสาหรับกลุ่มไหมทองสุรนารี ที่นกั ออกแบบให้ ความสนใจทังหมด
้
6 แบบ เนื่องจากเป็ นการ
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ใช้ สีคสู่ ีแบบโทนออนโทน (Tone on Tone) ซึง่ เป็ นการใช้ สีเดียวกันแต่เพิ่มความมืดและความสว่าง
ลงในเนื ้อสีทาให้ มีความน่าสนใจ ด้ วยมีการใช้ สีเข้ มที่เด่นขึ ้นมาในบางจุดทาให้ เกิดมิติ และทาให้
ลวดลายดูมีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น เหมาะกับวัสดุและเอกลักษณ์ของกลุ่มฯ (ความบางของไหม
แก้ ว) รวมทังลายที
้
่ปรับขนาดใหญ่ทาให้ ละลายความเป็ นไทยดังเดิ
้ มที่ดแู ข็งลง

ภาพประกอบ 33 รูปแบบที่ไม่ได้ รับการคัดเลือกจานวน 6 รูปแบบจากกลุม่ ไหมทองสุรนารี
จากการสนทนากลุ่มของประชากรกลุ่มที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์
แฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่ วมสมัย ที่ได้ ทาการคัด
รูปแบบสาหรับกลุม่ ไหมทองสุรนารี ที่นกั ออกแบบไม่ให้ ความสนใจทังหมด
้
4 แบบ เนื่องจากการจัด
คู่สีไม่ทาให้ เกิดมิติ ทาให้ ลวดลายจมลงไม่น่าสนใจ ทังการจั
้
ดวางลวดลายเป็ นการเรี ยงแถวมาก
เกินไปคล้ ายลวดลายแบบดังเดิ
้ ม
การสรุ ปรู ปแบบผ้ าเพื่อนาไปทดลองผลิตจริง

ภาพประกอบ 34 การสนทนากลุ่มครัง้ ที่ 2
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ภาพประกอบ 35 การสนทนากลุม่ ครัง้ ที่ 2

ภาพประกอบ 36 การสนทนากลุม่ ครัง้ ที่ 2
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การคัดเลือกรูปแบบผ้ าไหมมัดหมี่ของกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดูข่ องกลุม่ เป้าหมาย
เป็ นการออกเสี ยงร่ วมกัน เพื่ อคัดเลื อกรู ปแบบผ้ าไหมมัดหมี่ เพี ยง 1 แบบเพื่ อนาไปทดลองขึน้
ต้ นแบบต่อไป เป็ นลวดลายที่มาจากดอกพิกลุ กระจายตัวเต็มพื ้นที่ ไม่มีการทาลวดลายที่แสดงให้
เห็นถึงเชิงผ้ าและมีการขยายขนาดของลวดลายให้ ใหญ่กว่าปกติ มีสีสนั เหลืองผสมผสานกับสีออก
เทาอมน ้าเงิน เหมาะสมกับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่

ภาพประกอบ 37 รูปแบบเพื่อนาไปผลิตต้ นแบบของกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่

ภาพประกอบ 38 ตัวอย่างแบบร่างจากนักออกแบบสาหรับกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่
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การคัด เลื อ กรู ป แบบผ้ าไหมมั ด หมี่ ก ลุ่ ม ผ้ าไหมมัด หมี่ ท อมื อ ชุ ม ชนธงชัย ของ
กลุ่มเป้าหมาย เป็ นการออกเสียงร่วมกันเพื่อคัดเลือกรูปแบบผ้ าไหมมัดหมี่เพียง 1 แบบเพื่อนาไป
ทดลองขึ ้นต้ นแบบต่อไป เป็ นลวดลายที่มาจากการผสมผสานระหว่างนกยูงและดอกสาธร เป็ นการ
ตัดทอนลวดลายจากธรรมชาติให้ มีความเป็ นเรขาคณิตเป็ นกราฟิ กมากขึ ้น และเรี ยงตัวเป็ นแถบ
เต็มพื ้นที่ ไม่มีการทาลวดลายที่แสดงให้ เห็นถึงเชิงผ้ า โดยมีสีสนั จากการจับคูส่ ีระหว่างนกยูง ซึง่ คือ
สีเขียวฟ้าน ้าทะเลผสมผสานกับสีเหลืองที่เป็ นสีคปู่ ระกอบในวงจรสี เหมาะสมกับเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของกลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย

ภาพประกอบ 39 รูปแบบเพื่อนาไปผลิตต้ นแบบของกลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย

ภาพประกอบ 40 ตัวอย่างแบบร่างจากนักออกแบบสาหรับกลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย
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การคัดเลือกรู ปแบบผ้ าไหมมัดหมี่ กลุ่มไหมทองสุรนารี ของกลุ่มเป้าหมาย เป็ นการ
ออกเสียงร่วมกันเพื่อคัดเลือกรูปแบบผ้ าไหมมัดหมี่เพียง 1 แบบเพื่อนาไปทดลองขึ ้นต้ นแบบต่อไป
เป็ นลวดลายที่ ม าจากพุ่ม ดอกสาธร โดยทาการตัดทอนลวดลายให้ มี ความเป็ นเรขาคณิ ตเป็ น
กราฟิ ก และเรี ยงตัวเป็ นแถบเต็มพื ้นที่ ไม่มีการทาลวดลายที่แสดงให้ เห็นถึงเชิงผ้ า โดยใช้ สีน ้าเงิน
จากครามอมชมพูในหลายระดับเพื่อเป็ นการสร้ างมิตใิ นลวดลายให้ เพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังมีการ
ใช้ สีเหลืองที่เป็ นสีค่ปู ระกอบในวงจรสีแต่ลดความสดใส และความอิ่มตัวลงเพื่อแสดงให้ เห็นถึง
ความเป็ นดอกสาธร เหมาะสมกับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุม่ ไหมทองสุรนารี

ภาพประกอบ 41 รูปแบบเพื่อนาไปผลิตต้ นแบบของกลุม่ ไหมทองสุรนารี

ภาพประกอบ 42 ตัวอย่างแบบร่างจากนักออกแบบสาหรับกลุม่ ไหมทองสุรนารี
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2.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากขัน้ ตอนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ต้นแบบ 3 ผืน
หลังจากได้ มีการคัดเลือกลวดลายจากกลุม่ ประชากรกลุม่ ที่ 3 นักออกแบบแฟชัน่ แล้ ว
ผู้วิจัยได้ ทาการลงพืน้ ที่เพื่อนาส่งลวดลายตัวอย่างที่ได้ พิมพ์ในระบบดิจิตลั ลงผืนผ้ า ให้ แก่กลุ่ม
ประชากรกลุม่ ที่ 2กลุม่ ผู้ผลิตและจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ทงั ้ 3 ชุมชนเพื่อนาไปพัฒนาต้ นแบบต่อไป
ดังนี ้
การผลิตต้ นแบบจากกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่

ภาพประกอบ 43 รูปแบบเพื่อนาไปผลิตต้ นแบบของกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่
จากการพูดคุยรายละเอียดในการขึ ้นต้ นแบบผ้ า ประภาพรรณ พาภักดี หัวหน้ า
กลุ่ม หัต ถกรรมผ้ า ไหมบ้ า นดู่ พบว่า ทางกลุ่ม ฯ ตกลงที่ จ ะท าการผลิ ต ต้ น แบบให้ ด้ ว ยเห็ น ว่า
ลวดลายท้ าทายมีความน่าสนใจ เป็ นลวดลายที่มีขนาดใหญ่กว่าลวดลายที่เคยผลิตแบบปกติ การ
มัดหมี่ต้องมัดหลายลากว่าเคยผลิตมา ส่วนที่มีความยากที่สุดน่าจะเป็ นในขันตอนการย้
้
อมสี แต่
คาดว่าน่าจะย้ อมด้ วยเข ฟอกออกแล้ วลงครามทับ พอสุดท้ ายค่อยลงอัญชันให้ มีความอมเทา ด้ วย
สีธรรมชาติสีเทาแบบอ่อนตามแบบแล้ วไม่แน่ใจว่าจะใช้ สีจากอะไร
นอกจากนี ้ยังพบว่า ทางกลุม่ มีประสบการณ์ในการรับผลิตผ้ าผืนจากต่างประเทศ
เช่น ญี่ปนุ่ สวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นต้ น ซึง่ มีความต้ องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและแตกต่าง จึงเป็ น
อีกเหตุผลหนึง่ ที่ทางกลุม่ ฯ คาดว่าการผลิตต้ นแบบน่าจะเป็ นไปได้ ตามที่ตกลงกัน
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ภาพประกอบ 44 ต้ นแบบผ้ าไหมมัดหมี่จากกลุม่ หัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่
ในด้ านการผลิตต้ นแบบตามสัง่ ของกลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ แต่แรกมีความ
กังวลเล็กน้ อยในเรื่ องของจานวนลาของเส้ นไหม ว่าจะต้ องมีการขึ ้นลาหมี่เป็ นจานวนมาก แต่เมื่อ
ได้ ทาการทดลองจริ งปรากฏว่า จานวนลาของหมี่นนมี
ั ้ 65 ลา ซึ่งไม่ได้ มากเกินความสามารถของ
คนในกลุม่ ที่จากเดิมจะทาการเตรี ยมเส้ นไหมแค่ 25 – 33 ลาเท่านัน้ กระบวนการที่ยากและใช้ เวลา
มากกว่าส่วนอื่นคือ การฟอกย้ อม เนื่องจากสีธรรมชาตินนฟอกกั
ั้
ดสีออกได้ ยากกว่าสีเคมี โดยได้ มี
การเริ่ มต้ นจากการย้ อมด้ วยเขเป็ นอันดับแรก ทาการมัดแล้ วค่อยฟอกออก เมื่อฟอกสีของเขตรง
บริ เวณที่ไม่ต้องการออกไปแล้ ว จึงลงสีครามเพิ่มเติม นอกจากนันจึ
้ งเพิ่มเทคนิคเพิ่มเติมคือการ
แต้ มด้ วยสีจากอัญชัน ตรงบริ เวณที่จะทาให้ ผลคล้ ายกับลวดลายมีตกเงากระทบตามแบบ เพื่อให้
เกิดมิตมิ ากขึ ้น
สรุปแล้ วจะเห็นได้ ว่าผลการทดลองผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ของกลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหม
บ้ านดู่ส ามารถผลิ ตได้ ต ามเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ ผ้ าไหมมัดหมี่ ข องทางกลุ่ม ฯ นัน้ มี ความ
ใกล้ เคียงกับแบบที่ให้ ไปเป็ นอย่างมาก เนื่องจากกลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่นนมี
ั ้ ความสนใจใน
ตัวอย่างลวดลายที่มอบให้ ในเบื ้องต้ นเป็ นอย่างมาก มีความเปิ ดกว้ างและความชอบที่จะทดลองสิ่ง
ใหม่ ๆ อย่างสม่าเสมอ มีความกล้ าที่จะผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน (การมัดย้ อมเส้ นหมี่
และการแต้ มเส้ นหมี่) เพื่อให้ ตอบโจทย์ของผลงานที่ผ้ ูบริ โภคสัง่ มาให้ มากที่สุด ด้ วยมีการรับออ
เดอร์ การทอผ้ าลวดลายแปลก ๆ และแตกต่างจากต่างประเทศอยูเ่ ป็ นประจา ทาให้ มีประสบการณ์
ในการปรับตัวและพัฒนาฝี มือให้ เข้ ากับตลาดใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา
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การผลิตต้ นแบบจากกลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย

ภาพประกอบ 45 รูปแบบเพื่อนาไปผลิตต้ นแบบของกลุม่ ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย
จากการพูดคุยรายละเอียดในการขึ ้นต้ นแบบผ้ า พรทิพย์ ดวงสูงเนิน หัวหน้ ากลุ่ม
ผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัย พบว่าทางกลุ่มฯ ปฏิเสธที่จะทาการผลิตต้ นแบบให้ เนื่องจากเมื่อ
เห็นลวดลายแล้ วเกิดความไม่แน่ใจทางด้ านกระบวนการมัดและย้ อม ด้ วยขนาดของลวดลายที่
ใหญ่กว่าปกติซึ่งทาให้ มีการมัดหมี่จานวนลามาก อาจเป็ น 100 ลาขึ ้นไป ที่มากกว่าปกติที่เคยทา
(เคยทา 25 – 47 ลา) ซึง่ ไม่เหมาะกับขนาดของหลักมัดหมี่ที่มี ทังสี
้ สนั ที่มีการผสมผสานหลายคูท่ า
ให้ การฟอกย้ อมต้ องทาหลายรอบ เป็ นการเสียเวลามากขึ ้นกว่าเดิม นอกจากนี ้ยังมีงานที่ต้องนาผ้ า
ไหมในกลุ่มฯ ไปจัดจาหน่าย ทัง้ สมาชิกในกลุ่มบางคนมีอาการเจ็บป่ วย ทาให้ ไม่มีแรงงานและ
เวลาในการผลิตให้
ผู้วิจยั จึงต้ องหาทางแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น โดยได้ ทาการปรึ กษากับหัวหน้ ากลุ่มผ้ า
ไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัยทอ ที่ได้ ให้ คาแนะนา คือ ส่งไปผลิตที่สุรินทร์ หรื อบุรีรัมย์ ที่มีความ
ชานาญในการมัดหมี่ที่มีจานวนลามาก นอกจากนี ้แล้ วผู้วิจยั จึงได้ หารื อในเรื่ องของการทอว่า หาก
มีเส้ นไหมที่มดั ย้ อมมาแล้ วจากสุรินทร์ หรื อบุรีรัมย์โดยส่งมาทังหั
้ วหมี่ที่มีการมัดย้ อมเสร็จเรี ยบร้ อย
แล้ ว และเพื่อจะได้ เห็นตัวอย่างทางด้ านกรรมวิธีการมัดลวดลายที่มีจานวนลามากของทางสุรินทร์
หรื อบุรีรัมย์ ทางกลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัยจะทาการทอให้ ได้ หรื อไม่ ทางกลุ่มจึงตกลงที่
จะทอผ้ าไหมมัดหมี่ต้นแบบให้
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ผู้วิจยั ได้ ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มทอผ้ าไหมที่สรุ ิ นทร์ จนได้ ผ้ ผู ลิตผ้ าไหมมัดหมี่ที่ตก
ลงทาการมัดหมี่ให้ คือกลุม่ ทอผ้ าร้ านเรื่ องไหม เลขที่ 58 หมู่ 5 ตาบลลาดวน อาเภอลาดวน จังหวัด
สุรินทร์ มนัฐกานต์ กงแก้ ว เจ้ าของร้ านเรื่ องไหม ได้ ตกลงที่จะทาการผลิตหัวหมี่ให้ เนื่องจากเห็นว่า
เป็ นงานที่ท้าทาย ช่างมัด ช่างย้ อม และช่างทอของที่ ร้านมีอายุมากก็จริ งแต่มีความชอบในการ
ทดลองทาสิ่งใหม่ ๆ เป็ นการส่วนตัวประกอบกับต้ องมี ตวั กลางเป็ นคนสื่อสารให้ เข้ าใจ ซึ่งหาก
สื่อสารได้ เข้ าใจตรงกันแล้ วก็จะทาให้ การผลิตสามารถทาได้
หลังจากใช้ เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ทางกลุม่ ร้ านเรื่ องไหมได้ ทาการส่งหัวหมี่ที่มดั
ย้ อมเรี ยบร้ อย โดยมีกระบวนการในการมัดย้ อมด้ วยการมัดลวดลายบนลาหมี่ทงหมด
ั้
47 ลา ไม่ได้
มีจานวนลามากอย่างที่คิดไว้ ตอนต้ น แต่ขนตอนที
ั้
่ที่ยากที่สุดคือการฟอกย้ อม ที่ใช้ เวลามากกว่า
เดิมเป็ น 2 เท่า เริ่ มจากการย้ อมด้ วยสีเขียว มัดลวดลายแล้ วจึงทาการฟอกออก มัดลวดลายแล้ ว
ย้ อมซ ้าด้ วยสีเหลือง หลัวจากนันก็
้ ทาการมัดลวดลายแล้ วทาการฟอกออก สุดท้ ายจึงมัดลวดลาย
อีกครัง้ แล้ วย้ อมทับด้ วยสีน ้าเงิน เมื่อเสร็ จแล้ วจึงส่งไปให้ กลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุนชนธงชัยเพื่อ
ทาการทอ
อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ทอมือชุมชนธงชัยทอ ได้ ปฏิเสธการทอผ้ า
ไหมมัดหมี่ให้ เนื่องจากเห็นว่าการมัดหมี่นนเป็
ั ้ นการมัดมาคนละแบบจากที่เคยทา กะขนาดด้ วย
สายตาคร่าว ๆ แล้ วเห็นว่า ความกว้ างของหัวหมี่ไม่ถึงหน้ ากี่ หน้ าฟื ม ที่ขึ ้นเส้ นยืนไว้ แล้ ว เนื่องจาก
ผู้วิจยั เห็นว่าจะไม่ทนั การณ์จงึ ตัดสินใจให้ ทางกลุม่ ร้ านเรื่ องไหมทอให้ ตอ่ ไป

ภาพประกอบ 46 ต้ นแบบผ้ าไหมมัดหมี่จากกลุม่ ทอผ้ าร้ านเรื่ องไหม จังหวัดสุรินทร์
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สรุปแล้ วจะเห็นได้ ว่าผลการทดลองผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ของกลุ่ม ผ้ าไหมมัดหมี่ทอ
มือชุมชนธงชัย ไม่สามารถผลิตได้ ตามเป้าหมาย เนื่องจากข้ อจากัดในด้ านของความชานาญใน
การมองการแตกลวดลายจากต้ นแบบและค้ นลาหมี่ตามลวดลาย เมื่อเห็นลวดลายมีขนาดใหญ่
กว่าปกติแล้ วทางกลุ่มฯ เกิดความไม่แน่ใจในจานวนของลาหมี่ซึ่งคาดการณ์แล้ วอาจมีจานวนที่
มากกว่าปกติที่เคยทา (เคยทา 25 – 47 ลา) มากจนเกินไป ทังจ
้ านวนของลาหมี่นนไม่
ั ้ เหมาะกับ
ขนาดของเครื่ องเหล่งหมี่ที่ต้องใช้ ในการขึ ้นลาหมี่ และหลักมัดหมี่ที่มีจานวนช่องรวมทังความสู
้
งไม่
ตอบรับกับจานวนลาหมี่ที่มีความสาคัญมากในขันตอนของการมั
้
ดลวดลาย นอกจากนี ้แล้ วยังมี
เรื่ องของสีสนั ที่หลากหลายทาให้ เกิดการเสียเวลาในการมัดลวดลายและฟอกย้ อมกว่าเดิมหลาย
เท่า ทังสมาชิ
้
กในกลุ่มบางคนมีอาการเจ็บป่ วย พร้ อมกันกับต้ องเตรี ยมผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ฯ ไปจัด
จาหน่ายตามงานประจาปี ตา่ ง ๆ ทาให้ ไม่มีทงแรงงานและเวลาในการผลิ
ั้
ตให้
นอกจากที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ถึงแม้ ว่าจะมีหวั หมี่ที่มีการมัดย้ อมสาเร็ จเรี ยบร้ อยส่ง
มาจากสุรินทร์ ทางกลุ่มฯ ก็ยงั ไม่สามารถทอผ้ าไหมมัดหมี่ให้ ได้ เนื่องจากเห็นว่าขนาดที่คาดว่าจะ
ไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์และกี่ทอผ้ าที่มีอยู่ ด้ วยขนาดและความกว้ างของฟื มที่มีการขึ ้นเส้ นยืนไว้
ก่อนแล้ วทางกลุม่ ฯ จึงไม่สามารถผลิตต้ นแบบให้ ได้
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่ต้นแบบที่ได้ มาจากทางกลุ่มทอผ้ าเรื่ อง
ไหม จัง หวัดสุรินทร์ นัน้ แม้ จ ะมี ความงามอยู่พ อสมควรแต่กลับ มี ค วามแตกต่างจากลวดลาย
ตัวอย่างอยู่มาก ทังในเรื
้ ่ องของโทนสี ด้ วยชาวไทยเขมรนันจะนิ
้
ยมใช้ สีที่มีความเข้ มข้ น หรื อสีที่มี
ความอิ่มตัวสูง ปกติมี 5 สี ได้ แก่ สีดา แดง เหลือง น ้าเงิน และเขียว ซึ่งเป็ นการใช้ สีที่เป็ นเนื ้อสีสด
โดยไม่มีการเพิ่มหรื อลดความมืดและความสว่างของสีให้ เกิดมิติ สีเหล่านี ้ได้ มาทังจากการย้
้
อม
ด้ ว ยสี ธ รรมชาติ แ ละสี เ คมี เนื อ้ ผ้ า มัก มี 2 สี ด้ า นหน้ า เป็ น สี อ่ อ น อี ก ด้ า นหนึ่ ง เป็ น สี เ ข้ ม กว่ า
นอกจากนี ้ยังมีเรื่ องของลวดลาย ที่ มีลวดลายเป็ นเอกลักษณ์ โดยได้ รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจาก
กัมพูชามักลวดลายเล็กถี่ที่บรรจงประดิษฐ์ ขึ ้น ซึ่งล้ วนมีที่มาและมีความหมายอันเป็ นมงคล (กรม
หม่อนไหม, ม.ป.ป.: ออนไลน์) จึงทาให้ ผ้าไหมต้ นแบบมีสีสนั ที่สดและตัดกันจนเกินไปจนเกินไป
ถึง แม้ ว่าจะมี ความสามารถในการฟอกย้ อมได้ หลากหลายสี สัน ในผ้ าผื นเดี ยวแต่ก็ไ ม่มี ค วาม
ชานาญในการใช้ สีให้ เกิดมิติในลวดลาย ส่วนในเรื่ องของลวดลายนัน้ มีขนาดเล็กกว่าลวดลาย
ตัวอย่างอยู่มาก เพราะขาดความชานาญในการมัดลวดลายที่ใหญ่ กว่าปกติ เพราะถึงมีความ
ชานาญในการขึ ้นลาหมี่ที่มีจานวนมาก แต่เป็ นการมัดหมี่จานวนลามากเพื่อให้ เกิดลวดลายเล็ก
และละเอียดแบบประณีตบรรจง ไม่ใช่การขึ ้นจานวนลาเพื่อเป็ นการลขยายลวดลายให้ ใหญ่ขึ ้นกว่า
ธรรมดา
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การผลิตต้ นแบบจากกลุม่ ไหมทองสุรนารี

ภาพประกอบ 47 รูปแบบเพื่อนาไปผลิตต้ นแบบของกลุม่ ไหมทองสุรนารี
จากการพูดคุยรายละเอียดในการขึ ้นต้ นแบบผ้ า ศุภางค์ ต่างกลาง หัวหน้ ากลุ่ม
ไหมทอง สุรนารี พบว่าทางกลุ่มฯ ปฏิเสธที่จะผลิตต้ นแบบให้ เนื่องจากมีงานอื่นที่ต้องทาอยู่แล้ ว
และผ้ าไหมแก้ วเป็ นผ้ าที่ใช้ เส้ นไหมที่เล็กกว่าปกติ กระบวนการในการขึ ้นลาหมี่ที่ทาอยู่ในปั จจุบนั
เป็ นการนามอร์ เตอร์ มาติดกับที่เหล่งหมี่ เวลาทาจริงเส้ นไหมอาจจะขาด ทางกลุม่ ฯ ไม่อยากให้ เกิ ด
ความเสี่ ยงในความเสี ยหายที่ จ ะเกิ ดขึน้ นอกจากนี แ้ ล้ วการฟอกย้ อมของเส้ นไหมตามแบบที่
ต้ องการยังเป็ นปั ญหา เนื่องจากเส้ นไหมแก้ วเป็ นเส้ นไหมที่ผ่านการต้ มฟอกลอกกาวแค่ 30% ของ
เส้ นไหมปกติ เส้ นไหมที่ใช้ ทอผ้ าแก้ วจึงเป็ นเส้ นไหมที่เรี ยกว่า เส้ นไหมดิบ ซึง่ หากผ่านการฟอกย้ อม
ตามแบบและลวดลายที่เป็ นอยู่ทาให้ ต้องใช้ น ้าในอุณหภูมิที่สงู ขึ ้น เส้ นไหมที่ผ่านการฟอกย้ อมใน
น ้าอุณหภูมิสงู จะสุก ทาให้ เส้ นไหมไม่ใส ไม่สามารถนาไปทอเป็ นผ้ าไหมแก้ วได้ นอกจากนี ้ลวดลาย
ตามแบบมีขนาดที่ใหญ่มาก คาดว่าจะต้ องขึ ้นลาหมี่เป็ นร้ อยลา ไม่เคยทามากก่อนไม่สามารถผลิ ต
ให้ ได้
ผู้วิจยั จึงต้ องหาทางแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น โดยได้ ทาการปรึกษากับหัวหน้ า กลุ่มไหม
ทองสุรนารี ได้ คาแนะนาให้ ส่ง ไปผลิตหัวหมี่ ที่ ขอนแก่น เพราะทางขอนแก่นใช้ วิธี การแต้ มหมี่
เนื่องจากไหมแต้ มใช้ สีเย็นแต้ มเอาไม่ต้องต้ ม เส้ นไหมก็จะยังเป็ นไหมดิบอยู่ สามารถนามาทอให้ มี
คุณสมบัตทิ ี่บางเป็ นไหมแก้ วได้
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ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ หารื อในเรื่ องของการทอต่อไปว่า หากมีเส้ นไหมที่แต้ มมาแล้ ว
โดยส่งมาทังหั
้ วหมี่ ทางกลุ่มหัวหน้ า กลุ่มไหมทองสุรนารี จะทาการทอให้ หรื อไม่แต่ทางกลุ่มไม่ตก
ลง ผู้วิจัยจึงได้ ติดต่อผู้ผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ที่ตกลงทาการมัดหมี่ ให้ คือ เติมเต็ม สตูดิโอ 158 ซอย
ลาดพร้ าว 15 แยก 2 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร แพรวา รุจิณรงค์ เจ้ าของเติมเต็ม
สตูดิโอ ซึ่งได้ ตกลงทาการผลิตให้ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ที่มีรูปแบบที่
แตกต่า งจากที่ เ ห็ นในตลาดทั่ว ไป มี ค วามช านาญในการผลิต ต้ น แบบที่ ม าจากการวิ จัย จาก
ลวดลายที่เห็นทางเติมเต็ม สตูดโิ อได้ ทาการมัดหมี่รวมทังหมด
้
39 ลาหมี่ โดยเห็นว่าลวดลายไม่ได้
มีความยาก แต่ขนั ้ ตอนที่ยากที่ สุดคือกระบวนการฟอกย้ อม ด้ วยการย้ อมเส้ นไหมแก้ วต้ องคิด
น ้าหนักสีเป็ น 2 เท่า และการใช้ ด้ายยืนเป็ นสีขาวถ้ าย้ อมเหมือนแบบตังแต่
้ แรกสีจะอ่อนไป จึงต้ อง
คิดเผื่อเวลาทอขัดกับสีขาวด้ วย เมื่อทาการฟอกย้ อมเรี ยบร้ อยแล้ วจึง ส่งไปทอกับช่างทอประจาที่
สุรินทร์
นอกจากนี ้ แพรวา รุจิณรงค์ เจ้ าของเติมเต็ม สตูดโิ อ (สัมภาษณ์, 2562) กล่าวทิ ้ง
ท้ ายไว้ วา่
“เป็ นธรรมชาติของกลุ่มทอผ้ า ถ้ าเห็นว่างานจะทาให้ เสียเวลา หรื อมีความยาก
กว่างานปกติที่เคยทา ทาให้ ไม่อาจรับงานได้ จากที่ทางานด้ านนี ้มาหลายปี แล้ ว เราเจอมา
หลายแบบต้ องเป็ นคนที่เปิ ดใจอยากทดลองสิ่งใหม่ ๆ ถึงจะสาเร็จ” (สัมภาษณ์, 2562)

ภาพประกอบ 48 ต้ นแบบผ้ าไหมมัดหมี่จากเติมเต็ม สตูดิโอ กรุงเทพมหานคร
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สรุปแล้ วจะเห็นได้ วา่ ผลการทดลองผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ของกลุม่ ไหมทองสุรนารี ไม่
สามารถผลิตต้ นแบบได้ ตามเป้าหมาย เนื่องจากผ้ าไหมแก้ วเป็ นผ้ าไหมที่มีความโปร่งบางที่ต้องใช้
เส้ นไหมที่ มีขนาดเล็กกว่าปกติ ซึ่งกระบวนการในการขึน้ ลาหมี่ นนั ้ เป็ นการใช้ ที่เหล่งหมี่แบบติด
มอเตอร์ ที่มีความแรงและเร็ วกว่าการขึ ้นลาหมี่ด้วยแรงงานคน เวลาใช้ แล้ วจะทาให้ เส้ นไหมขาดไม่
เป็ นเส้ นใยที่ยาวติดต่อกัน มีความเสี่ยงในด้ านความเสียหายและเป็ นการเสียเวลาในการแก้ ไข
นอกจากนี ้แล้ วยังมีปัญหาในด้ านการฟอกย้ อม เนื่องจากเส้ นไหมที่ใช้ ในการทอผ้ าแก้ วเป็ นการใช้
เส้ นไหมดิบ หากใช้ วิธีการผ่านการฟอกย้ อมตามปกติที่ใช้ น ้าต้ มในอุณหภูมิที่สงู จะทาให้ เส้ นไหม
สุก เป็ นเส้ นไหมที่มีความขุ่นไม่ก่อให้ เกิดความโปร่งบางในเนื ้อผ้ า ทังยั
้ งขาดประสบการณ์ในด้ าน
การมัดลวดลายที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ จึงคาดว่าจะต้ องขึ ้นลาหมี่เป็ นจานวนมาก และทางกลุม่ ฯ
ต้ องมีการเตรี ยมผลิตภัณฑ์เพื่อไปจัดจาหน่ายตามกาหนดการที่มีอยู่เดิม จึงทาให้ ไม่สามารถที่จะ
ผลิตผ้ าไหมต้ นแบบให้ ได้
ดังที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ผู้วิจยั จึงได้ ให้ เติมเต็ม สตูดโิ อ ทาการผลิตให้ ซึง่ ทางเติมเต็ม
สตูดิโอสามารถทาการผลิ ตต้ นแบบให้ ได้ เนื่องจากมีประสบการณ์ ในการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ที่มี
รูปแบบที่แตกต่าง โดยเฉพาะรูปแบบที่มาจากการทดลองและการวิจยั โดยไม่ได้ มีปัญหาในการมัด
ลวดลาย แต่ต้องใช้ เวลามากในกระบวนการฟอกย้ อม ที่ต้องคิดน ้าหนักสีเป็ น 2 เท่า จากเทคนิค
การทอที่ต้องทอขัดเส้ นใยที่มดั ย้ อมเรี ยบร้ อยแล้ วกับเส้ นยืนที่มีสีขาว
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บทที่ 5
สรุ ปและอภิปรายผล
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การวิจยั และพัฒนาผ้ า
ไหมมัดหมี่ สู่อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย กรณี ศึกษา พื น้ ที่ อาเภอปั กธงชัย จัง หวัดนครราชสี ม า มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่ อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งหมายถึง เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย
และการตกแต่งสาเร็ จ โดยเฉพาะในด้ านของปรากฏการณ์ การดารงอยู่ และการปรับตัวในด้ าน
การทอผ้ า จวบจนเข้ าสู้ระบบอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยของชุมชน มาผสมผสานกับผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลในด้ านความต้ องการของกลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมายที่มีตอ่ ผ้ าไหมมัดหมี่ในปั จจุบนั เพื่อพัฒนา
รู ปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รู ปแบบ
ของผ้ า 18 แบบ และผ้ าไหมมัดหมี่ต้นแบบ 3 ผืน โดยการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกศึกษากลุ่ม
ประชากรจานวน 3 กลุ่ม ที่มีความสาคัญและมีความเกี่ยวข้ องกับผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปัก
ธงชัย จัง หวัดนครราชสี ม า และอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยใช้ วิธี การเลื อกกลุ่ม ตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก แบบมี
โครงสร้ าง (In-depth Structured Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยจะขอ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้ างรายบุคคลกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทาการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก สาหรับวัตถุประสงค์ของวิจยั ข้ อที่ 1 กระบวนการผลิตผ้ าไหม
มัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้ าไหม
มัดหมี่ ซึ่งหมายถึง เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่งสาเร็ จ ซึ่ง คือ ประชากรกลุ่มที่ 1
ปราชญ์ ช าวบ้ า นจ านวน 2 ท่า น โดยมี เ กณฑ์ ก ารคัด เลื อ กคื อ เป็ น ผู้ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
ทางด้ านประวัติศาสตร์ ในพื ้นที่ชุมชน และเป็ นผู้ที่ เป็ นที่ประชากรในชุมชนยอมรับนับถือ รวมทัง้
เป็ นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับผ้ าไหมมัดหมี่เป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 10 ปี และประชากรกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ผลิต
และจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่จานวน 3 กลุ่ม โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ เป็ นกลุ่มชาวบ้ านที่มี
ประสบการณ์ เ กี่ ย วข้ องโดยตรงกั บ การผลิ ต และจัด จ าหน่ า ยผ้ าไหมมัด หมี่ ใ นพื น้ ที่ ชุม ชน
ต่อเนื่องกันมาจนถึงปั จจุบันไม่ต่า กว่า 10 ปี นอกจากนัน้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะต้ องมีผ่านการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.) จากสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะต้ องผ่านการจัดระดับผลิตภัณฑ์ (ดาว) ซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงหมาดไทย และได้ รับดาวอย่างน้ อย 3 ดาว และผู้ให้ ข้อมูลหลักในส่วนของวัตถุประสงค์
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ของการวิ จัย ข้ อที่ 2 เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบของผ้ าไหมมัด หมี่ ใ นพื น้ ที่ อ าเภอปั ก ธงชัย จัง หวัด
นครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รู ปแบบของผ้ า 18 แบบ และผ้ าไหมมัดหมี่ต้นแบบ 3 ผืน ซึ่งคือ
ประชากรกลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้บริ โภคเป้าหมาย ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบเสือ้ ผ้ าแฟชัน่ ที่มี
ประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องแต่งกายแฟชัน่ ร่วมสมัย จานวน 5 ท่าน
โดยมีเกณฑ์คดั เลือก คือเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้า
ไหมไทยในการสร้ างสรรค์ผลงานแฟชัน่ ร่วมสมัย เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการแฟชัน่ ในประเทศที่
เป็ นเจ้ าของธุรกิจแบรนด์สินค้ าแฟชัน่ หรื อทางานในธุรกิจเครื่ องแต่งกายแฟชัน่ มาเป็ นเวลาไม่ต่า
กว่า 10 ปี มีสถานที่จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์ หรื อร้ านค้ าของแบรนด์ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณศูนย์กลางแฟชั่น
ของประเทศไทย ได้ แก่ ศูนย์การค้ าสยาม พารากอน ศูนย์การค้ าสยาม เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้ าสยาม
ดิสคัฟเวอรี่ และในพื ้นที่สยามสแควร์ รวมทังลั
้ กษณะโครงสร้ างทางธุรกิจ และภาพรวมของแบรนด์
เป็ นบริษัทที่มีตาแหน่งทางการตลาดในระดับ B ขึ ้นไป ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เป็ นเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปที่
ใช้ ได้ หลายโอกาส ดังนี ้
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั แบ่งการสรุปผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 สรุปและอภิปรายผลการวิจยั ในด้ านกระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่
อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่ง
หมายถึง เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่งสาเร็จ
ส่วนที่ 2 สรุปและอภิปรายผลการวิจยั ในด้ านการพัฒนารูปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ใน
พื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รู ปแบบของผ้ า 18 แบบ และผ้ าไหม
มัดหมี่ต้นแบบ 3 ผืน
ส่ วนที่ 1 กระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพืน้ ที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา โดยครอบคลุมในส่ วนขององค์ ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ ซึ่งหมายถึง เส้ นใย สี
วิธีการทอ ลวดลาย และการตกแต่ งสาเร็จ
ผลการวิจยั พบว่า ในเบื ้องต้ นชุมชนทอผ้ าในพื ้นที่อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
มีความถนัดและโดดเด่นในด้ านการทอผ้ าไหมมัดหมี่เป็ นพิเศษ โดยเกิดขึ ้นจากการปรับลวดลาย
และวิธีการทอของชาวไทยลาวจากดังเดิ
้ มที่เป็ นการทอผ้ าซิ่นคัน่ มากลายเป็ นการมัดหมี่ เพื่อความ
สร้ างกลมกลืนในการอยู่อาศัยในพื ้นที่ใหม่ รวมทัง้ การทางานตามความต้ องการของตลาดที่ได้ รับ
คาสัง่ จากพ่อค้ าชาวจีนในพื ้นที่ สอดคล้ องกับทฤษฎีนิเวศวิทยาทางวัฒนธรรม (Theory of Cultural
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Ecology) ซึ่งเป็ นการปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติและสังคม เพื่อที่จะให้ มี
ชีวิตรอด หรื อมีความกลมกลืนภายใต้ สภาพแวดล้ อมอย่างใดอย่างหนึง่ (งามพิศ สัตย์สงวน, 2558,
น. 36-37) เหตุผลสาคัญที่ทาให้ คนในชุมชนมีพฒ
ั นาการในการทอผ้ ามากขึ ้น เกิดจากการที่ จิม
ทอมป์ สัน (Jim Thompson) มาตังโรงงานอุ
้
ตสาหกรรมไหมไทยในพื ้นที่ ทังยั
้ งมีจากจ้ างงานจาก
คนในชุมชนให้ เข้ าไปทางานในโรงงานเป็ นจานวนมาก จึงก่อให้ เกิดพัฒนาการทางด้ านฝี มือ และ
องค์ความรู้ติดตัวมาด้ วย อย่างไรก็ตามระบบการทางานในโรงงานอุตสาหกรรมมักเป็ นการทางาน
ตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายแยกเป็ นฝ่ าย และแผนก ดังนันองค์
้ ความรู้ที่ติดตัวคนในชุมชนจึงเป็ น
องค์ความรู้ เฉพาะด้ านตามหน้ าที่ที่ได้ รับ หรื อตามความถนัดของแต่ละบุคคล ไม่ได้ ครอบคลุม
อย่างรอบด้ านและลึกซึง้ อี กต่อไป สอดคล้ องกับ ทฤษฎี วิวัฒ นาการทางวัฒ นธรรม (Theory of
Cultural Evolution) (ฐิ ติ ศั ก ดิ์ เวชกามา, 2559, น. 136-147) ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากทฤษฎี
วิวฒ
ั นาการทางชีวภาพของ ชาร์ ลส์ ดาร์ วิน (Charles Darwin) ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีกระบวนการเป็ นขันเป็
้ นตอนไปตามลาดับ จากขันหนึ
้ ง่ ไปสูอ่ ีกขันหนึ
้ ง่
ดังนัน้ ในปั จจุบนั พืน้ ที่ อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี จึงถื อว่าเป็ นแหล่งผ้ าไหม
มัดหมี่ที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาภายในชุมชนจนมีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จักมาช้ านาน มีทกั ษะความรู้
ความชานาญในการผลิตในระบบหัตถกรรมจากบรรพบุรุษสู่ลกู หลาน สอดคล้ องกับ อรณิชชา ทศ
ตา และ คณะฯ (2560, ออนไลน์) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า การเรี ยนรู้ ของบุคคลภายในกลุ่มทอผ้ าไหมจะ
เป็ นกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม ซึง่ เริ่มต้ นจากบุคคลในครอบครัวตามธรรมเนียมประเพณี
ของสัง คม มุ่ง ให้ ค นในครอบครั ว น าความรู้ ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน และถ่ า ยทอดให้ แ ก่ ค นใน
ครอบครัวรุ่ นต่อๆ ไป จนมาถึงระบบหัตถอุตสาหกรรมในปั จจุบนั เทคโนโลยีที่ใช้ เป็ นภูมิปัญญา
ชาวบ้ านไม่ส ลับซับซ้ อ น ทาให้ ไ ม่ มี ต้นทุน การบ ารุ ง รั กษาเครื่ องจัก รสูง นัก ทัง้ ยัง ใช้ เส้ นใยที่ มี
คุณภาพผสมผสานกับการเลือกใช้ สีสนั และลวดลายที่หลากหลาย ร่วมกับวิธีการทอมือที่ละเอียด
ประณีต และมีการตกแต่งสาเร็ จเพื่อความพร้ อมในการนาไปใช้ งาน จึงทาให้ ผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
กลุ่ ม มี ลัก ษณะเป็ นเอกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น เหมาะส าหรั บ เป็ นแหล่ ง การผลิ ต เพื่ อ เข้ าสู่ ร ะบบ
อุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
การทอผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นปัจจุบนั กระบวนการผลิตมีความคล้ ายคลึงกันทังอ
้ าเภอ ที่
มีพฒ
ั นาการทางด้ านวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ นันต่
้ างได้ รับมาพัฒนาหลังจากที่ได้ มีประสบการณ์ใน
การทางานในบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทยของ จิม ทอมป์ สัน (Jim Thompson) ที่เป็ นการยกระดับ
จากอุปกรณ์ ที่ต้องให้ แรงงานคนเป็ นการติดมอเตอร์ เป็ นแรงงานไฟฟ้า เช่น หลาหรื อไนปั่ นด้ าย
เครื่ องกรอเส้ นไหม และเครื่ องเหล่งหมี่ เป็ นต้ น นอกจากนันในส่
้ วนของหลักหมี่ ที่ได้ มีการพัฒนา

153
จากการนัง่ มัดกับพื ้นในแนวตังเป็
้ นการสร้ างโครงไม้ ผสมเหล็ก ทาให้ สามารถนัง่ ทางานได้ อย่าง
ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน รวมทังปอฟางหรื
้
อเชือกพลาสติกที่ใช้ สาหรับมัดหมี่โดยเฉพาะ และกี่ทอผ้ า
ได้ พฒ
ั นาเป็ นกี่ที่มีบริ เวณแขวนม้ วนด้ ายยืน ปรับใส่รางกระสวยให้ เป็ นกี่กระตุกที่ทาให้ การทอผ้ ามี
ความรวดเร็วขึ ้น
จากแต่เดิมคนเดียวทาทุกขันตอน
้
กลับพัฒนาปรับเปลี่ยนไปเป็ นการแบ่งหน้ าที่ใน
การผลิตแต่ละขันตอนตามความถนั
้
ด เฉพาะทางของคนในพื ้นที่ เป็ นการรับจ้ างแยกเป็ นประเภท
ของงานตามบ้ า นต่า ง ๆ ซึ่ง เป็ น อี ก สิ่ ง ได้ อ งค์ ค วามรู้ มาจาก จิ ม ทอมป์ สัน (Jim Thompson)
เช่นเดียวกันกับพัฒนาการในด้ านวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิต
ในส่วนของเส้ นใยนันในพื
้
้นที่ไม่ได้ ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมด้ วยตนเอง แต่มีการเลือกใช้
เส้ นใยไหมจากแหล่งเดียวกัน โดยสัง่ ซื ้อด้ ายยืนจากบริ ษัทอุตสาหกรรมไหมไทย เนื่องจากด้ ายยืน
นัน้ ต้ องการความแข็ง แรง และเส้ นใยที่มีขนาดที่เท่ากัน อย่างสม่าเสมอ เป็ นการประหยัดเวลา
ต้ นทุนในการเตรี ยมเส้ นด้ ายเป็ นอย่างดี ส่วนเส้ นพุ่งเป็ นการเลือกใช้ เส้ นใยไหมพื ้นบ้ าน เป็ นการสัง่
จากอาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เป็ นการกระจายรายได้ ให้ กบั ชุมชนอื่นในจังหวัดเดียวกันอีก
ทางหนึง่
ส่วนขันตอนการมั
้
ดหมี่ ขันตอนการย้
้
อมสี ขันตอนการแก้
้
หมี่ กลุ่มทอผ้ ามักจะลงมือ
ปฏิบตั เิ อง เนื่องจากเป็ นขันตอนที
้
่ซบั ซ้ อนและเป็ นกระบวนการที่ใช้ เวลามากที่สดุ โดยการใช้ สีนนมี
ั้
การใช้ ทงสี
ั ้ ย้อมที่มาจากธรรมชาติเพื่อสร้ างความแตกต่างในบางกลุม่ และบางกลุม่ มีการเลือกใช้ สี
เคมี เ พื่ อเป็ นการหลี กเลี่ ย งความผิ ดพลาดในด้ านของโทนสี ข องผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อความรวดเร็ ว
ประหยัดเวลาและต้ นทุน
วิธีการทอและลวดลายของแต่ละกลุ่มจะยืนพื ้นด้ วยวิธีการทอขัด โดยใช้ กี่กระตุก 2
ตะกอ เนื่องจากส่วนใหญ่จะผลิตเป็ นผ้ าไหมพื ้น และผ้ าไหมมัดหมี่ซงึ่ ลวดลายส่วนใหญ่แบ่งเป็ น 2
ประเภท คือ ลายดังเดิ
้ มและลายประยุกต์ โดยมีพื ้นฐานมากจากรู ปทรงที่เห็น จากธรรมชาติ และ
รู ปทรงเรขาคณิตที่เห็นจากข้ า วของเครื่ องใช้ มี บางกลุ่มที่มีการใช้ กี่หลายตะกอเมื่อต้ องการใช้
เทคนิคการทอยกผสมผสานกับการมัดหมี่ โดยส่วนมากขันตอนการทอผ้
้
านันกลุ
้ ่มทอผ้ าจะทอเอง
มาการจ้ างช่างมาทอที่กลุม่ หรื อช่างทอที่มีกี่เป็ นของตนเองสามารถนากลับไปทอที่บ้านได้
การตกแต่งสาเร็ จที่นิยมสาหรับผ้ าไหมคือ การอาบน ้ายาเพื่อเป็ นการดูแลรักษาผ้ า
ไหมก่อนนาไปแปรรูป ซึง่ การอาบน ้ายาผ้ าไหมนันจะท
้ าให้ ผ้ามีคณ
ุ สมบัตพิ ิเศษ ทาให้ เส้ นใยแข็งตัว
คงทน เพิ่มความเงา ง่ายต่อการรี ด ป้องกันการเคลื่อนตัวของเส้ นไหม อย่างไรก็ตามในขันตอนการ
้
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อาบนา้ ยาของกลุ่มทอผ้ าชุมชนนิยมส่งโรงงานอาบนา้ ยาที่อยู่ในพืน้ ที่ เนื่องจากต้ องการความ
ชานาญในการอาบน ้ายาและรี ด
กล่าวโดยสรุ ปแล้ ว ในแง่ของกระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย
จังหวัดนครราชสีมานัน้ มีการบวนการผลิตที่คล้ ายคลึงกันทังอ
้ าเภอ กล่าวคือ ไม่ได้ ปลูกหม่อน
เลี ้ยงไหมด้ วยตนเองแต่ใช้ วิธีการสัง่ ซื ้อมาจากที่อื่น โดยเฉพาะด้ ายยืนสัง่ เป็ นเส้ นไหมโรงงานจาก
บริ ษัทจุลไหมไทย และด้ ายพุ่งเป็ นเส้ นไหมบ้ านสัง่ จากอาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีการ
แบ่ง หน้ าที่ ในการผลิ ต แต่ล ะขัน้ ตอนตามความถนัดของคนในพื น้ ที่ เช่น ขัน้ ตอนการสาวไหม
ขันตอนการฟอกไหม
้
ขันตอนเตรี
้
ยมเส้ นไหม การค้ นเครื อเส้ นยืน การค้ นเส้ นพุ่ง การกรอเส้ นไหม
เข้ าหลอด จะเป็ นการจ้ างงานเฉพาะกลุ่มที่ ชาวบ้ านในชุมชนมีความถนัดเฉพาะทางตามประเภท
ของงานไปตามบ้ านต่าง ๆ ส่วนขันตอนการมั
้
ดหมี่ ขันตอนการย้
้
อมสี ขันตอนการแก้
้
หมี่ กลุม่ ทอผ้ า
มักจะลงมือปฏิบตั ิเองเนื่องจากเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญต้ องมีการดูแลอย่างใกล้ ชิด แต่หากมีความ
เร่งด่วน มีข้อจากัดของเวลาและมีการสัง่ ผลิตเป็ นจานวนมากก็สามารถสัง่ จ้ างผู้เชี่ยวชาญในการ
มัดหมี่ในพื ้นที่ได้ ส่วนขันตอนการทอผ้
้
านันกลุ
้ ม่ ทอผ้ าจะทอเอง ซึง่ จะเป็ นการจ้ างทอโดยให้ ช่างมา
ทอที่กลุม่ หรื อให้ ชา่ งทอนาเส้ นด้ ายกลับไปทอที่บ้านก็ได้ จะเห็นได้ วา่ กระบวนการทอผ้ าไหมมัดหมี่
ในพื ้นที่นนได้
ั ้ มีการปรับระบบการบริ หารจัดการเป็ นรูปแบบทางธุรกิจมากขึ ้น โดยได้ รับอิทธิพลมา
จากโรงงานอุตสาหกรรมไหมไทย ซึง่ ทาให้ พื ้นที่อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมีชื่อเสียงทางด้ าน
การผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ที่มีคณ
ุ ภาพในทุกวันนี ้ สอดคล้ องกับ สุภาพร พรหมนิยม. (2542, ออนไลน์)
ที่ได้ กล่าวไว้ ว่าปัจจัยภายนอกที่นาไปสู่ความสาเร็จในธุรกิจการทอผ้ าไหมมัดหมี่ ได้ แก่ การบริ หาร
จัดการทางด้ านการผลิต การตลาด แรงงาน การเงิน การมีส่วนร่ วมของสมาชิกที่มีการกระจาย
หน้ าที่กนั ทา แบ่งหน้ าที่กนั ทา และการมีความเป็ นผู้นา ของสมาชิกกลุม่
ส่ วนที่ 2 สรุปผลการวิจัยในด้ านการพัฒนารู ปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ในพืน้ ที่
อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมถึง รู ปแบบของผ้ า 18 แบบ และผ้ า
ไหมมัดหมี่ต้นแบบ 3 ผืน
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มประชากรกลุ่มที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจกับลวดลาย
และรู ปแบบที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึน้ จากแรงบันดาลใจที่มาจากท้ องถิ่นทังดั
้ งเดิ
้ มและประยุกต์ ด้ วย
วิธีการนาแนวโน้ มแฟชั่นเข้ ามาเสริ มในด้ านของอารมณ์ ความรู้ สึก และสีสัน ผสมผสานเข้ ากับ
เอกลักษณ์อนั โดดเด่นของกลุ่มประชากรกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ผลิตและจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่ มี
รายละเอียดดังนี ้
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ในด้ านของเส้ นใย กลุม่ เป้าหมายมีความพอใจในด้ านการผสมผสานเส้ นใยอื่นเข้ าไป
ในเนื ้อผ้ า ด้ วยนอกจากทาให้ มีผลต่อผิวสัมผัสแล้ วนัน้ ยังมีผลต่อความงามทางสายตาอีกด้ วย ทา
ให้ เกิดความแปลกใหม่ น่าสนใจ เป็ นอีกทางที่ทาให้ ลดต้ นทุนลงได้
การใช้ สี สัน มี ก ารจับ คู่สี ที่ น่า สนใจเข้ า ด้ ว ยกัน ไล่ร ะดับ ของสี สัน ให้ มี มิ ติม ากขึ น้
กว่าเดิมทาให้ ลวดลายและสีสนั มีความร่วมสมัยมากขึ ้น
ลวดลายและวิธีการทอ ด้ วยเส้ นและรูปทรงที่เป็ นธรรมชาติที่ตดั ทอนความดังเดิ
้ มจน
เป็ นเรขาคณิตดูมีความเป็ นนามธรรมแต่ยงั มีความเป็ นไทยอยู่ มีการผสมผสานระหว่างลายเล็ก
และมีการขยายสัดส่วนของลวดลายให้ ใหญ่ขึ ้นกว่าปกติเข้ าด้ วยกัน ทาให้ มีความเป็ นสากลมากขึ ้น
จะเห็นได้ วา่ นักออกแบบมีความสนใจในการนาผ้ าไหมมัดหมี่ไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการออกแบบและ
ผลิตผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ในแบรนด์ ทังยั
้ งเห็นพ้ องกันว่าผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่สามารถนาไปพัฒนาให้
น่าสนใจเพิ่มขึ ้นได้
ในด้ านของการตกแต่งสาเร็ จพืน้ ฐาน ซึ่งคือ การอบผ้ านัน้ กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ ให้
ความสาคัญกับส่วนนี ้เท่าไหร่นกั ด้ วยเห็ นผ้ าหากสีสนั และลวดลายของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม
ลงตัวอยูแ่ ล้ ว การตกแต่งสาเร็จเพิ่มเติมก็ไม่มีความจาเป็ น ทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มต้ นทุนขึ ้นอีกด้ วย
นอกจากที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปแล้ วข้ างต้ น ผลการวิ จัย พบว่ า กลุ่ ม ประชากรกลุ่ ม ที่ 3
กลุ่มเป้าหมาย ลวดลายและรู ปแบบที่ไม่ก่อให้ เกิ ด ความพึงพอใจที่ ผ้ ูวิจัยได้ พัฒ นาขึน้ จากแรง
บันดาลใจที่มาจากท้ องถิ่นทังดั
้ งเดิ
้ มและประยุกต์ ด้ วยวิธีการนาแนวโน้ มแฟชัน่ เข้ ามาเสริมในด้ าน
ของอารมณ์ความรู้สึก และสีสนั ผสมผสานเข้ ากับ เอกลักษณ์อนั โดดเด่นของกลุ่มประชากรกลุ่มที่
2 กลุม่ ผู้ผลิตและจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่ในบางแบบนันมี
้ รายละเอียด ดังนี ้
ในส่วนของเส้ นใย กลุ่มเป้าหมายไม่นิยมเส้ นใยที่มีความมันเงาจนเกินไป เนื่องจาก
จะทาให้ ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับโอกาสใช้ สอยเพียงบางอย่างเท่านัน้ เช่น งานราตรี งาน
แต่งงาน หรื องานบวช เป็ นต้ น ไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ในชีวิตประจาวันในอุตสาหกรรมแฟชัน่
อย่างแท้ จริง
การใช้ จบั คูส่ ีที่มีความใกล้ เคียงและกลมกลืนกันจนเกิดไปทาให้ ขาดมิติ ผลิตภัณฑ์ไม่
น่าสนใจ รวมทังถึ
้ งแม้ ว่าจะเป็ นการใช้ ค่สู ีที่สวยงามแต่กลับไม่แสดงออกให้ เห็นถึงความเป็ นไทย
หรื อคูส่ ีมีความเปรี ยบต่างที่มากจนเกินไปทาให้ นาไปใช้ งานได้ ยาก
ในด้ านของลวดลายและวิธีการทอนัน้ กลุม่ เป้าหมายมักจะไม่เลือกลวดลายที่การตัด
ทอนมากจนเกินไป รวมทังการจั
้
ดวางลวดลายที่ซ ้ากัน โดยเป็ นการเรี ยงแถวกันอย่างมีระเบียบ ซึ่ง
คล้ ายกับการวางลวดลายแบบดังเดิ
้ มจนทาให้ ไม่มีความแปลกใหม่ และลวดลายไม่เกิดมิติ
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กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ประชากรกลุ่มที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้ านการออกแบบ
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ ที่มีประสบการณ์ใช้ ผ้าไหมไทยในการสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์แฟชัน่ ร่ วมสมัย ให้ ลาดับ
ความสาคัญในด้ านการคัดเลือกรู ปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ โดยให้ ความสาคัญกับ สีสนั ลวดลาย
เส้ นใย วิธีการทอ และการตกแต่งสาเร็ จตามลาดับ เนื่องจากสีสนั และลวดลายเป็ นสิ่งแรกที่ ตา
มองเห็น ซึ่งการมองเห็น จะเป็ นส่วนแรกที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักออกแบบในการคัดเลือ ก
วัตถุดิบ ที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้ เป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับ พรทิพย์ พิมล
สินธุ์ (2541) ที่ได้ กล่าวไว้ วา่ ผ้ าไทยต้ องมีการพัฒนาด้ านการออกแบบลวดลายละวัสดุการผลิตที่มี
คุณภาพให้ มากขึ ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของผ้ าให้ มีลกั ษณะสากลมีการใช้ กนั แพร่หลายมากขึ ้น เป็ น
หลักการคัดเลือกวัสดุและวัตถุดิบเบื ้องต้ นสาหรับคนที่ทางานทางด้ านการออกแบบให้ สอดคล้ อง
กับความต้ องการในการสื่อสารความเป็ นตัวตนของแบรนด์ที่ถ่ายทอดผ่านผลงานการออกแบบให้
กลุม่ ผู้บริโภคของแบรนด์สนใจผลิตภัณฑ์เพื่อให้ สามารถจาหน่ายได้
จากการวิจยั พบว่ากลุ่มประชากรกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ผลิตและจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ใน
พื ้นที่ มีทงสามารถท
ั้
าการผลิตต้ นแบบให้ ได้ เป็ นเพียงบางกลุม่
ในส่วนของกลุ่มฯ ที่ทาการผลิตต้ นแบบให้ ได้ เนื่องจากทางกลุ่มฯ มีประสบการณ์ใน
ด้ านความหลากหลายในการทางานแตกต่างกัน โดยหากเป็ นกลุ่ม ได้ รับออเดอร์ จากต่างประเทศ
อย่างสม่าเสมอ ทาให้ มีความคุ้นชินกับการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อยู่เป็ นประจา ทังนี
้ ้ยังรวมไปถึงมี
ปัจจัยสาคัญทางด้ านทัศนคติ มีความเปิ ดใจ ชื่นชอบสิ่งใหม่ที่มีความท้ าทายเพื่อฝึ กฝนและพัฒนา
ฝี มือของตนเอง ทังยั
้ งมีคนรุ่นใหม่ทงคนในพื
ั้
้นที่และนอกพื ้นที่เป็ นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารกับ
ช่างย้ อมช่างทอที่เป็ นคนรุ่นเก่าของกลุ่มต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดีทาให้ สามารถสร้ างสรรค์ ผลงานใหม่
ๆ ได้ สมาชิกในกลุ่มฯ ยังชื่นชอบความท้ าทาย มีความสนใจในการศึกษาและฝึ กฝนเทคนิควิธีการ
ในการย้ อมและทอผ้ าในลักษณะอื่น ๆ เป็ นพิเศษ
ในส่วนของกลุ่มฯ ที่ไม่สามารถทาการผลิตต้ นแบบให้ ได้ เนื่องจากขาดความคุ้นชิน
กับการสร้ างสรรค์ลวดลายแบบใหม่ ลวดลายที่ไม่เคยทามาก่อน ทางกลุม่ เห็นว่าการต้ องทาสิ่งใหม่
เป็ นการยาก เสียเวลามากกว่าปกติ มีความนิยมที่จะผลิตแบบเดิม ๆ ซา้ ๆ มากกว่าเนื่องจาก
สามารถจ าหน่า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่างสม่ าเสมออยู่แ ล้ ว นอกจากนี แ้ ล้ ว ยัง มี เ รื่ อ งของข้ อ จ ากัด
ทางด้ านเวลา เส้ นใย การฟอกย้ อมอีกด้ วย
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ข้ อเสนอแนะ
1. ผู้วิจยั เห็นว่า ควรมีการสนับสนุนองค์ความรู้ในด้ านการพัฒนาเส้ นใย (ระดับต้ นน ้า) ไม่
ว่าจากภาครัฐหรื อเอกชน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตงแต่
ั ้ ระดับต้ นน ้าจนถึ งระดับ
ปลายน ้า
2. ผู้วิจัยเห็นว่า ทางกลุ่มผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ในพืน้ ที่อาเภอปั กธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา ควรมีตวั กลางในการติดต่อสื่อสารที่มีความเข้ าใจในวัฒนธรรมการทางานของ
ทังผู
้ ้ ผลิตในระดับกลางน ้า และกลุม่ นักออกแบบที่อยูใ่ นระดับปลายน ้า
3. ผู้วิจยั เห็นว่า วัฒนธรรมการทางานของกลุ่ม ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผ้ าไหมมัดหมี่ใน
พื ้นที่อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ควรมีการพัฒนาในด้ านการบริ หารจัดการภายในให้ มาก
กว่า เดิม ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระหว่า งชุม ชน และผู้อ อกแบบลายผ้ า ให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู้ จากการ
แลกเปลี่ยนมุมมองซึง่ กันและกัน
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1: แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างสาหรับ
กลุม่ ตัวอย่างที่ 1 กลุม่ ผู้ร้ ู ปราชญ์ชาวบ้ าน (Key Informants)
กลุม่ ตัวอย่างที่ 2 กลุม่ ผู้ปฏิบตั ิ ผู้ผลิต (Casual Informants)
หัว ข้ อ : การวิ จั ยและพั ฒ นาผ้ า ไหมมั ด หมี่ ส่ ู อุ ต สาหกรรมแฟชั่ น ไทย กรณี ศึ ก ษา พื น้ ที่
อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ความมุ่งหมายของการวิจัย:
1.เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดย ครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ซึ่งหมายถึง เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย
และการตกแต่งสาเร็จ
2.เพื่อพัฒนารูปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
ครอบคลุมถึงรูปแบบของผ้ า18 แบบ และผ้ าไหมมัดหมี่ต้นแบบ 3 ผื น
ขอบเขตของข้ อมู ล: เพื่อศึกษาและรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการทอผ้ าไหมมัดหมี่ในชุมชน จาก
ปราชญ์ ช าวบ้ า น รวมทัง้ ผู้ผ ลิ ต และจัด จ าหน่า ยในพื น้ ที่ อ าเภอปั ก ธงชัย จัง หวัด นครราชสี ม า
ประเด็นที่ศกึ ษาคือ พัฒนาการของการทอผ้ าไหมมัดหมี่ และกระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ ซึง่ คือ
เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย รวมทังการตกแต่
้
งสาเร็ จ จนกลายมาเป็ นรูปแบบ และกลุม่ เป้าหมาย
ที่มีอยูเ่ ดิม
ตอนที่ 1 ข้ อมูลผู้ให้ สัมภาษณ์
1.ชื่อ-สกุล
2.อายุ
3.เพศ
4.ที่อยูป่ ัจจุบนั
5.ความถนัดพิเศษ
6.อาชีพ
6.1 อาชีพหลัก
6.2 อาชีพเสริม
7.วัน เดือน ปี ที่ให้ สมั ภาษณ์
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ตอนที่ 2 พัฒนาการของการทอผ้ าไหมมัดหมี่
1.การทอผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่มีมาตังแต่
้ เมื่อใด
2.ความแตกต่างในการทอผ้ าไหมมัดหมี่ตงแต่
ั ้ แรกเริ่ มจนถึงปั จจุบนั เป็ นอย่างไรบ้ าง ใน
แง่ของ
2.1 ผู้ทอ
2.2 วัตถุประสงค์ของการทอ
2.3 การเรี ยนรู้และถ่ายทอดวิธีการทอ
2.4 อุปกรณ์การทอผ้ า
2.5 กระบวนการทอ
2.6 เส้ นใย
2.7 สีสนั
2.8 ลวดลาย
2.9 การตกแต่งสาเร็จ
2.10 กลุม่ เป้าหมาย
3.เหตุการณ์ หรื อสิ่งใดที่สาคัญและมีอิทธิพลก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านการทอผ้ า
ไหมมัดหมี่ในพื ้นที่
ตอนที่ 3 ภูมิปัญญาการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่
การเรี ยนรู้ และการถ่ ายถอดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
1.ทาการทอผ้ าไหมมัดหมี่เป็ นหรื อไม่
2.ทาการทอผ้ ามาได้ กี่ปี
3.เรี ยนรู้การทอผ้ าตังแต่
้ อายุเท่าใด
4.ใครผู้สอนการทอผ้ าให้
5.ในพื ้นที่มีวิธีการเรี ยนรู้และถ่ายทอดเรื่ องการทอผ้ าอย่างไร
กระบวนการผลิตผ้ าไหม
1.เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่มีอะไรบ้ าง
2.ผู้ใดเป็ นผู้ประดิษฐ์ อปุ กรณ์หรื อจัดหาอุปกรณ์การทอผ้ ามาให้ อย่างไร
3.ทาการดูแลรักษาเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์การทอผ้ าหรื อไม่ อย่างไร
4.มีการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมในพื ้นที่หรื อไม่
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4.1 ถ้ า มี ปลูกหม่อนเลี ย้ งไหมอย่างไร พันธุ์ อะไร ใครเป็ นคนปลูก มี ต้นทุนเท่าไร
คุณภาพเป็ นอย่างไร
4.2 ถ้ าไม่ มี นาเส้ นใยมาจากที่ไหน เนื่องจากอะไร
5.มีการสาวไหมหรื อไม่ อย่างไร
5.1 ถ้ ามี มีขนตอนวิ
ั้
ธีการสาวไหมอย่างไร ผู้ใดเป็ นคนสาวไหม ลักษณะของเส้ นใย
เป็ นอย่างไร
5.2 ถ้ าไม่ มี นาเส้ นใยที่สาวแล้ วมาจากที่ไหน เนื่องจากอะไร
1.การฟอกไหมมีวิธีการทาอย่างไร ใช้ อะไรฟอก ใครเป็ นคนทา
2.การย้ อมสีไหมมีวิธีการทาอย่างไร ใช้ สีอะไรย้ อม (สีธรรมชาติ/สีสังเคราะห์ )
คุณภาพสีเป็ นอย่างไร ใครเป็ นคนย้ อม
3.สีที่ใช้ ในการย้ อมผ้ าไหมที่ได้ รับความนิยมคือสีอะไร (สีธรรมชาติ/สีสงั เคราะห์)
4.การทอผ้ าไหมมัดหมี่มีขนตอนการท
ั้
าอย่างไร มีสีอะไรบ้ างที่ผลิต
5.ผ้ าไหมมัดหมี่ที่เป็ นที่นิยมมีสีอะไรบ้ าง
6.ผ้ าไหมมัดหมี่ที่เป็ นเอกลักษณ์ของอาเภอปักธงชัยมีสีอะไรบ้ าง
7.ลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่ปักธงชัยมีกี่รูปแบบ อะไรบ้ าง
8.ลวดลายผ้ าไหมมัดหมี่แบบดังเดิ
้ ม
8.1 ใครเป็ นผู้ทาลวดลายผ้ า
8.2 มีการทอกี่ลวดลาย อะไรบ้ าง
8.3 แต่ละลายมีขนตอนการท
ั้
าอย่างไร
8.4 มีการออกแบบลวดลายเองหรื อมีผ้ อู อกแบบให้ ใครเป็ นคนออกแบบ
8.5 แต่ละลายมีความเชื่ออย่างไร
8.6 มีการเรี ยนรู้และการถ่ายทอดอย่างไร
8.7 ยังมีการทาลวดลายผ้ าอยูห่ รื อไม่
9.ลวดลายผ้ าไหมแบบประยุกต์
9.1 ใครเป็ นผู้ทาลวดลายผ้ า
9.2 มีการทอกี่ลวดลาย อะไรบ้ าง
9.3 แต่ละลายมีขนตอนการท
ั้
าอย่างไร
9.4 มีการออกแบบลวดลายเองหรื อมีผ้ อู อกแบบให้ ใครเป็ นคนออกแบบ
9.5 แต่ละลายมีความเชื่ออย่างไร
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9.6 มีการเรี ยนรู้และการถ่ายทอดอย่างไร
9.7 ยังมีการทาลวดลายผ้ าอยูห่ รื อไม่
10.ปั จจุบนั ผ้ าไหมที่ทอในอาเภอปั กธงชัยเป็ นลวดลายแบบดังเดิ
้ มหรื อลวดลาย
แบบใหม่
11.ลวดลายผ้ าไหมที่เป็ นเอกลักษณ์ของอาเภอปักธงชัยมีลายอะไรบ้ าง
12.ลวดลายที่ ท อเป็ นลายเฉพาะที่ อ าเภอปั ก ธงชัย มี อ ะไรบ้ า ง แต่ล ะลายมี
ความหมายอย่างไร
13.ลวดลายที่เป็ นที่นิยมหรื อเป็ นที่ต้องการของท้ องตลาดคือลายอะไร
14.ความยากง่ายของแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต มีเทคนิคการทาอย่างไร
15.ระยะเวลาในการทอผ้ าไหมแต่ละผืนใช้ เวลาเท่าไร ใช้ เวลาช่วงใดบ้ าง
ผ้ ากับความเชื่อและพิธีกรรม
1.ในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ตผ้ าไหมมีความเชื่อและพิธีกรรมหรื อไม่ อย่างไร
2.มีความเชื่อและพิธีกรรมในการใช้ ผ้าไหมหรื อไม่ อย่างไร
3.ผ้ าไหมมีความสาคัญหรื อมีความเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตหรื อไม่อย่างไร
ตอนที่ 4 การพัฒนาผ้ าไหมมัดหมี่ส่ ูอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
การพัฒนาคน
1.มีการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตผ้ าไหมหรื อไม่อย่างไร
2.มีการเรี ยนรู้หรื อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่ องการผลิตผ้ าไหมจากแหล่งอื่น ๆ หรื อไม่อย่างไร
3.มีการเรี ยนรู้และถ่ายทอดเทคนิคใหม่ ๆ ในการผลิตผ้ าไหมหรื อไม่ อย่างไร
การพัฒนาเครื่องมือ
1.เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตมีเพียงพอเหมาะสม หรื อไม่อย่างไร
2.มีการปรับปรุงเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการผลิตหรื อไม่ อย่างไร
3.มีการนาเครื่ องจักรมาใช้ ในการผลิตผ้ าไหมหรื อไม่ อย่างไร
การพัฒนาวัตถุดบิ
1.มีการพัฒนาการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมหรื อไม่ อย่างไร เช่น การพัฒนาพันธุ์หม่อน และ
พันธุ์ไหม
2.การคัดเลื อกเส้ นใยไหมที่ มี คุณภาพ ได้ มี การส่ง ไปตรวจสอบจากแห่งอื่ น ๆ หรื อไม่
อย่างไร
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3.มีการคัดเลือกเส้ นใยไหมจากแหล่งอื่น ๆ หรื อไม่ เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพมากกว่าแห่งเดิม
หรื อไม่อย่างไร
4.มีการผสมผสานวัตถุดบิ อื่นๆ ลงไปในการทอผ้ าหรื อไม่ อย่างไร
การพัฒนา เนือ้ ผ้ า ลวดลาย สีสัน
1.สามารถทอผ้ าไหมมัดหมี่เป็ นแบบอื่นนอกเหนือจากที่มีอยู่ได้ หรื อไม่ ถ้ าได้ จะเป็ นใน
รูปแบบใดถ้ าไม่เพราะอะไร
2.เทคนิคการทอแต่ละแบบเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
3.มีการควบคุมคุณภาพของผ้ าไหมหรื อไม่ อย่างไร ในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
3.1 ผิวสัมผัสเนื ้อผ้ า
3.2 ความแคบและความกว้ างของหน้ าผ้ า
3.3 รูปแบบ
3.4 ลวดลาย
3.5 สีสนั
3.6 อื่น ๆ
4.มีการนาวัสดุใยสังเคราะห์ เข้ ามาเป็ นส่วนประกอบของลวดลาย หรื อไม่ อย่างไร และ
เริ่มมีตงแต่
ั ้ เมื่อใด
เกณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์
1.การผลิ ตผ้ าไหมในชุม ชน ได้ รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุม ชน (มผช.) จากส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรื อไม่ ระดับใดบ้ าง
2.การผลิตผ้ าไหมในชุมชน ได้ รับ เครื่ องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทาน จากกรม
หม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บ้ างหรื อไม่ ชนิดใดบ้ าง
3.การผลิ ตผ้ าไหมในชุม ชน ได้ รับการคัดสรรสุดยอด หนึ่ง ตาบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ไ ทย
(OTOP Product Champion) หรื อไม่ ระดับใดบ้ าง
การตลาด
1.กลุม่ เป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ในชุมชน เป็ นอย่างไร
2.ลวดลาย โทนสี และเป็ นที่ต้องการของตลาดคือ ลวดลาย และโทนสีใดบ้ าง
3.มีการคิดลวดลายขึ ้นใหม่หรื อไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
4.มีการวางแผนล่วงหน้ าเกี่ยวกับการผลิตหรื อไม่ อย่างไร
5.ปัญหาด้ านการผลิตผ้ าไหมมีอะไรบ้ าง
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6.ปริมาณการผลิตผ้ าไหมเพียงพอหรื อไม่ อย่างไร
7.แหล่งจาหน่ายหลักของผ้ าไหมที่ผลิตมีที่ใดบ้ าง เพียงพอหรื อไม่ อย่างไร
8.ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2: ชุดหัวข้ อ และประเด็นการสนทนากลุ่ม
สาหรับกลุม่ ตัวอย่างที่ 3 กลุม่ ผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Group)
หัวข้ อ: การวิจัยและพัฒนาผ้ าไหมมัดหมี่ส่ ูอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย กรณีศึกษา พืน้ ที่
อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ความมุ่งหมายของการวิจัย:
1.เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
โดย ครอบคลุมในส่วนขององค์ประกอบผ้ าไหมมัดหมี่ซึ่งหมายถึง เส้ นใย สี วิธีการทอ ลวดลาย
และการตกแต่งสาเร็จ
2.เพื่อพัฒนารูปแบบของผ้ าไหมมัดหมี่ในพื ้นที่อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดย
ครอบคลุมถึงรูปแบบของผ้ า18 แบบ และผ้ าไหมมัดหมี่ต้นแบบ 3 ผื น
ขอบเขตของข้ อมูล: เพื่อศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ผู้บริ โภคเป้าหมาย ซึง่ คือนักออกแบบ
แฟชั่นที่มีประสบการณ์ ในการใช้ ผ้าไหมสร้ างสรรค์ผลงานเครื่ องแต่งกายแฟชั่นร่ วมสมัย โดยมี
ประเด็นที่ศกึ ษาคือ ทัศนคติ พฤติกรรมผู้บริโภค ความต้ องการ รสนิยม การใช้ สอย และมุมมองที่มี
ต่อผ้ าไหมมัดหมี่ที่ต้องการนาไปใช้ เป็ นวัสดุในการผลิตเครื่ องแต่งกายแฟชัน่
ตอนที่ 1 ข้ อมูลผู้ให้ สัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-สกุล
อายุ
เพศ
ที่อยู่ปัจจุบนั
ความถนัดพิเศษ
อาชีพ
6.1 อาชีพหลัก
6.2 อาชีพเสริม
7. วัน เดือน ปี ที่ให้ สมั ภาษณ์
ตอนที่ 2 มุมมอง ทัศนคติ พฤติกรรมในการเลือกใช้ ผ้าไหมมัดหมี่ของผู้บริโภค
1. ท่านใช้ ซื ้อผ้ าไหมในการสร้ างสรรค์ผลงานแฟชัน่ ประเภทใด ด้ วยเหตุใด
2. ท่านใช้ หรื อซื ้อผ้ าไหมจากแหล่งใด และชนิดใดมากที่สดุ เนื่องจากอะไร
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3. ท่านทราบหรื อไม่วา่ ผ้ าไหมมัดหมี่มีกระบวนการขันตอนในการผลิ
้
ตอย่างไร
4. วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ หรื อซื ้อผ้ าไหมมัดหมี่ในการสร้ างสรรค์ผลงาน คืออะไร
5. ท่านมีความเชื่อในการใช้ ผ้าไหมมัดหมี่หรื อไม่ อย่างไร
6. ท่านคิดว่าข้ อดีของการใช้ ผ้าไหมมัดหมี่ในการสร้ างสรรค์ผลงาน คืออะไร
7. ท่านคิดว่าข้ อเสียของการใช้ ผ้าไหมมัดหมี่ในการสร้ างสรรค์ผลงาน คืออะไร
8. ท่านมีปัญหาในการใช้ ผ้าไหมมัดหมี่ในการสร้ างสรรค์ผลงาน หรื อไม่ อย่างไร
9. ท่านคิดว่าผ้ าไหมมัดหมี่ปักธงชัยสามารถรับการพัฒนาเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมแฟชัน่ ได้ อย่างไร
10. ท่านคิดว่าแนวโน้ มแฟชัน่ (Fashion Trend) มีผลต่อการพัฒนาผ้ าไหมมัดหมี่เข้ าสู่
อุตสาหกรรมแฟชัน่ หรื อไม่ อย่างไร
ตอนที่ 3 ความต้ องการใช้ ผ้าไหมมัดหมี่เป็ นวัสดุในการผลิตเครื่องแต่ งกายแฟชั่นของ
ผู้บริโภค
1. ท่านใช้ ผ้าไหมมัดหมี่ในการสร้ างสรรค์ผลงานบ่อยแค่ไหน เพราะเหตุใด และปริมาณใน
การซื ้อเป็ นอย่างไร
2. การใช้ สอยของผลิตภัณฑ์จากผ้ าไหมมัดหมี่ในอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทยปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
3. ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็ นสิ่งสาคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ วสั ดุในการสร้ างสรรค์ผลงาน
ออกแบบ
4. ลักษณะของรูปแบบผ้ าไหมมัดหมี่แบบใดที่เหมาะกับอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทย ในแต่ละ
ด้ าน ดังนี ้
4.1 ผิวสัมผัสเนื ้อผ้ า
4.2 ความแคบและความกว้ าง
4.3 เส้ นใย
4.4 สีสนั
4.5 ลวดลาย และวิธีการทอ
4.6 การตกแต่งสาเร็จ
4.7 เอกลักษณ์
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4.8 ความหลากหลาย
4.9 ความประณีตของฝีมอื การทอ
4.10 ชื่อเสียงของแหล่งผลิต
4.11 คุณภาพ
4.12 ราคา
4.13 การดูแลรักษา
5. อยากให้ ผ้าไหมที่ทา่ นใช้ หรื อซื ้อได้ ผา่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐานหรื อไม่ อย่างไร
6. อยากให้ ผ้าไหมที่ทา่ นใช้ หรื อซื ้อผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานงานใดบ้ าง
7. อยากให้ ผ้าไหมผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพหรื อมาตรฐานอะไรบ้ าง เพราะอะไร
8. ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นด้ านการตลาดที่มีความสาคัญต่ อการผ้ าไหมมัดหมี่ไปใช้ เป็ นวัสดุใน
การผลิตเครื่ องแต่ งกายแฟชั่นของผู้บริโภค
1. ท่านคิดว่าผู้ประกอบการทอผ้ าไหมมัดหมี่ควรมุง่ เน้ นทาการตลาดในด้ านใดมากที่สดุ
2. ท่านคิดว่าตลาดเครื่ องแต่งกายแฟชัน่ สาหรับโอกาสใช้ สอยแบบใด ที่เหมาะกับผ้ าไหม
มัดหมี่
3. ปัญหาทางเศรษฐกิจประเภทใด ที่ท่านคิดว่าส่งผลกระทบต่อผ้ าไหมมัดหมี่มากที่สดุ
4. ท่านคิดว่าทาอย่างไรผ้ าไหมมัดหมี่จงึ จะมีภาพลักษณ์โดยรวมที่เหมาะกับแบรนด์ของท่าน
5. ข้ อมูลข่าวสารด้ านการส่งเสริ มทางการตลาดของผ้ าไหมมัดหมี่ควรเป็ นเช่นไร
6. ท่านคิดว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 5Ps ของผ้ าไหมมัดหมี่ควรเป็ นเช่น
ไร ตามหัวข้ อดังต่อไปนี ้
6.1 กลุม่ ผู้บริโภค 1st P (People)
6.2 ผลิตภัณฑ์ 2nd P (Product)
6.3 ราคา 3rd P (Price)
6.4 ช่องทางการจัดจาหน่าย 4th P (Place)
6.5 การส่งเสริมการตลาด 5th P (Promotion)
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7. ท่านคิดว่าความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการผ้ าไหมมัดหมี่เป็ น
อย่างไร
8. ท่านคิดว่าวัสดุประเภทผ้ าไหมมัดหมี่ สามารถพัฒนาเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมแฟชัน่ ได้ หรื อไม่
อย่างไร
9. ข้ อเสนอแนะอื่น ๆ

177

ภาคผนวก ค.
เอกสารเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการทากิจกรรมส่ งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตวิจัยรุ่นใหม่ ประจาปี งบประมาณ 2561
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ (วช.)

178

179

180

181

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

ศีมาศ ประทีปะวณิช
พ.ศ. 2540 ปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศน์ศลิ ป์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2544 Associate in Applied Science (A.A.S.)
Magna Cum Laude, Major: Fashion Design
Fashion Institute of Technology (FIT.)
State University of New York (SUNY.) USA.
พ.ศ. 2554 ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนฤมิตศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2562 ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
136 ซอยพระรามหก 30 ถนนพระรามหก
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

