แนวทางการพัฒนาการทอผ้าไหมของกลุ่มผู้ทอผ้าไหม
ในจังหวัดขอนแก่น
Guidelines for Development of Silk Weaving of the Silk
Weavers Group In Khon Kaen
จิตรลดา แก้วมงคล*
ดร.รุ่งนภา กิตติลาภ**

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ ๑) เพือ่ ศึกษาสภาพทัว่ ไปในการทอผ้าไหม ๒) เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหา
ในการทอผ้าไหม ๓) เพือ่ เปรียบเทียบสภาพทัว่ ไปในการทอผ้าไหมทีส่ ง่ ผลต่อระดับปัญหาในการทอผ้าไหม
และ ๔) เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการทอผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่น เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๓๓๑ คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ จ�ำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า สภาพทัว่ ไปของกลุม่ ผูท้ อผ้าไหม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงประกอบอาชีพทอผ้า
ไหม มีประสบการณ์ในการทอผ้าไหม ลักษณะผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ทอเป็นผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมไหมแพรวา
ผ้าไหมพิมพ์ลาย ผ้าฝ้าย ผ้าโสร่ง และผ้าไหมยกดอกตามล�ำดับปัญหาในการทอผ้าไหม ส่วนใหญ่มีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลางด้านวัตถุดิบ ด้านการลงทุน ด้านการจ้างแรงงาน และด้านกลุ่มผู้ทอผ้าไหม ผลการ
เปรียบเทียบสภาพทั่วไปในการทอผ้าไหมที่มีต่อระดับปัญหาการทอผ้าไหม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
มีปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกันในกลุ่มอายุ ด้านวัตถุดิบ สรุปได้ว่าอายุต�่ำกว่า ๒๐ปี มีปัญหาการทอผ้าไหม
แตกต่างกันกับอายุ ๔๑-๕๐ ปีดา้ นการลงทุน แตกต่างกันในกลุม่ อายุ โดยอายุตำ�่ กว่า ๒๐ ปี มีสภาพปัญหา
ในการทอแตกต่างกับอายุมากกว่า ๕๐ ปี กลุ่มสถานภาพ ด้านการลงทุน พบว่าสถานภาพโสดมีปัญหาใน
การทอผ้าไหมแตกต่างกับสถานภาพสมรส สถานภาพหม้าย สถานภาพหย่า และสถานภาพแยกกันอยู่
กลุม่ ประสบการณ์ในการทอผ้าไหม มีปฏิสมั พันธ์ทแี่ ตกต่างกัน ด้านวัตถุดบิ พบว่าประสบการณ์ในการทอ
ผ้าไหม ต�่ำกว่า๒๐ปีมีปัญหาในการทอผ้าไหมแตกต่างกับประสบการณ์ ๔๑-๕๐ ปี ด้านการลงทุน
ประสบการณ์ในการทอผ้าไหม ต�่ำกว่า ๒๐ ปี มีปัญหาในการทอผ้าไหมแตกต่างกับประสบการณ์ในการ
ทอผ้าไหมมากกว่า ๕๐ ปีที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ .๐๕
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุม่ วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
** อาจารย์ที่ปรึกษา
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ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขสภาพปัญหาทางการทอผ้าไหม สภาพปัญหาด้านวัตถุดบิ ต้องเป็น
วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพก่อนน�ำมาทอผ้าไหม ด้านการลงทุนต้องมีหน่วยงานของรัฐบาลช่วยเหลือด้านเรือ่ งเงิน
ทุนงบประมาณที่เข้ามาช่วยเหลือในการจัดการกลุ่มผู้ทอ ด้านการจ้างแรงงานควรฝึกอบรมให้ความรู้ให้
ทัว่ ถึงไมว่าจะเป็นกลุม่ พ่อบ้าน แม่บา้ น ด้านกลุม่ ผูท้ อผ้าไหม ควรมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ระบวนการทอ
ผ้าไหมทีม่ ลี วดลายแบบต่างๆ ในกลุม่ ผูท้ อผ้าไหม เพือ่ สืบสานภูมปิ ญ
ั ญาไทยให้คงอยูค่ กู่ บั คนไทยตลอดไป
ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการพัฒนา, การทอผ้าไหม, กลุ่มผู้ทอผ้าไหม

Abstract
The purposes of this research are to 1) study general conditions of silk weaving,
2) study the problems of weaving silk, 3) compare the conditions in the silk weaving that
affect the level of difficulty in silk weaving, and 4) develop guidelines for silk weaving in
KhonKaen. The tool used for the research was a questionnaire and the sample
population was 331 persons plus using multi-stage random sampling to find the rates of
percentage, mean and Standard Deviation.
The research outcomes reveal that: the general conditions the silk weavers are
female and they have experience in weaving silk. Its types of the silk products are
Mudmee silk, Prae Wa silk, printed silk, cotton, sarong and Yog Dok silk. The problems in
weaving silk are in moderate levelabout the aspects of raw material, investment
andemployment. For the aspect of silk weaver group had shownthe outcomes of the
comparison between conditions in the silk weaving on the problems of silk weaving. That
is to say, when considering each aspect, there are different relationship of age and raw
material. It can be summarized that the samples with age below 20 years have different
problem in weaving silk samples with, different age from the samples with age between
41-50 years For the aspect of investment below 20 years they have problem in weaving
silk different from the samples with age 50 years and above. For the aspect of status and
investment, the samples with single status,have a problem of silk weaving different from
marital, widowed, divorced and separatedstatus. The aspect of weaving silk has different
relationship. For the raw material the result shows that the samples with experience in
silk weaving under 20 years have problems different from 41-50 years’ experience. As for
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Investment, the samples with experience in silk weaving under 20 years have problems
different from 50 years’ experience with its statistically significant level .05.
The suggestions in solving the problems of weaving silk are as follows the raw
material must be of high quality, the silk weaver group needs to be supported from
government sectors with budget, weaving training should be thoroughly whether to male
or female. For the silk weaver group, there should be a learning exchange on process of
silk weaving patterned styles in order to maintain and succeed Thai wisdom to new
generation continuously.
Keywords: Development, Silk Weaving, Silk Weaver Group

๑. บทน�ำ

จากสภาพสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเปลี่ยนจากสังคม
แบบเดิม ซึ่งเป็นแบบเรียบง่ายมาสู่สังคมสมัยใหม่
ที่มีเทคโนโลยี และมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็วควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของปัญหาทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม ปัจจุบนั การผลิต
ผ้าไหมได้เปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบเลี้ยงตัวเอง
มีจุดมุ่งหมายในการผลิตเพื่อใช้สอยในครัวเรือน
เป็นส�ำคัญ กระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการปลูก
หม่อนเลีย้ งไหม จนกระทัง่ ถึงทอผ้า ตามล�ำดับ โดย
ใช้แรงงานในครัวเรือนทุกขั้นตอน มาเป็นการผลิต
ผ้าไหมแบบการค้า โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิต
เพือ่ แสวงหาก�ำไร กระบวนการผลิตเริม่ ต้นจากการ
ซือ้ เส้นไหมส�ำเร็จรูป จนกระทัง่ น�ำผ้าไปตัดเย็บเป็น
ผลิตภัณฑ์หลายชนิด ผู้ผลิตจ�ำแนกเป็น ๓ กลุ่ม

กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มช่างฝีมือ กลุ่มโรงงาน ผู้ผลิต
แต่ ล ะกลุ ่ ม จะมี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น ทางด้ า น
ลวดลาย สีสัน ความประณีตของฝีมือ จึงท�ำให้พบ
กับปัญหา และอุปสรรคตามมา๑
ผ้าไหมไทย เป็นผ้าไหมซึ่งมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวแตกต่างจากผ้าไหมไทยทัว่ ไป กล่าวคือ มี
แสงแวววาวเป็นมันเลือ่ ม เนือ้ ผ้าฟูไม่เรียบ อ่อนนุม่
มีนำ�้ หนัก บางชนิดเป็นปุม่ ปมอันเนือ่ งมาจากระดับ
คุณภาพ ซึ่งเกิดในกระบวนการผลิตแต่ก็ท�ำให้ได้
รับความนิยมของคนบางกลุ่มเพราะดูแล้วมีความ
แปลกตา ผ้าไหม มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศจีนและ
ประเทศอินเดีย การทอผ้าไหมมีขึ้นราว ๒,๖๔๐ ปี
ก่อนคริสตกาล พ่อค้าชาวจีนได้เผยแพร่ผ้าไหมสู่
พื้ น ที่ อื่ น ในแถบเชี ย ส� ำ หรั บ ประเทศไทยนั ก
โบราณคดีพบหลักฐานทีแ่ หล่งโบราณคดีบา้ นเชียง
ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการใช้ผ้าไหมเมื่อ ๓,๐๐๐ ปีก่อน ใน

ศิริพร เบญจมาศ, “การศึกษาสภาพปัญหาทางการผลิตและทางการตลาด ตลาดผ้าไหม อ�ำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๓.
๑
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ปัจจุบนั การทอผ้าไหมในประเทศไทยในอดีตมีการ
ท�ำกันในครัวเรือนเพื่อใช้เอง หรือท�ำขึ้นเพื่อใช้ใน
งานพิธี เช่น งานบุญ งานแต่งงาน ต่อมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๕) ได้ส่งเสริมให้ใช้ผ้าไหม ส่วนการปลูก
หม่ อ นเพื่ อ เลี้ ย งไหมได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ประเทศญี่ปุ่น แต่การด�ำเนินงานของโครงการก็
ท�ำได้เพียงระยะหนึ่งมีอันต้องหยุดไป เนื่องจาก
เกษตรกรไทยยังคงท�ำในลักษณะแบบเดิมเพราะ
ความเคยชิน ไม่ตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่
แบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากความช่วยเหลือ
ของญี่ปุ่น๒
ปัจจุบันมีการน�ำเข้าวัตถุดิบเส้นไหม และ
เส้นใยสังเคราะห์จากต่างประเทศ ทั้งมีการน�ำเข้า
ถูกกฎหมายและลักลอบน�ำเข้าแบบผิดกฎหมาย
ท�ำให้วตั ถุเส้นไหมจึงมีทงั้ คุณภาพได้มาตรฐานและ
คุ ณ ภาพต�่ ำ กว่ า มาตรฐาน ท� ำ ให้ ผ ้ า ไหมไทยมี
คุ ณ ภาพต�่ ำ ลง กระนั้ น ผู ้ ผ ลิ ต ก็ ยั ง คงใช้ ต รา
สัญลักษณ์วา่ “ผ้าไหมไทย” หรือ “Thai Silk” เพือ่
การค้า ยังผลให้ผซู้ อื้ ทัง้ ของประเทศไทยและตลาด
ต่างประเทศไม่มั่นใจในคุณภาพของผ้าไหมไทย
จากปัญหาดังกล่าวสมเด็จพระนางเจ้าสิ
ริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็น
เครื่องหมายรับรองคุณภาพส�ำหรับผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทยไว้ ๔ ชนิด ๑) ตรานกยูงสีทอง (Royal
Thai Silk) เป็นผ้าไหมซึง่ ผลิตจากวัตถุดบิ เส้นไหม

๒
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กระบวนการผลิตแบบภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านดัง้ เดิมของ
ไทยอย่างแท้จริง และใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน
เป็นทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืน เส้นไหมจะต้องสาวเส้น
ด้วยมือผ่านพวงสาวลงภาชนะ การทอด้วยกีท่ อมือ
แบบพื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสี
ธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม และ
ต้องผลิตในประเทศไทย ๒) ตรานกยูงสีเงิน (Classic Thai Silk) เป็นผ้าไหมซึง่ ผลิตขึน้ แบบภูมปิ ญ
ั ญา
พืน้ บ้านผสมผสานกับการประยุกต์ใช้เครือ่ งมือและ
กระบวนการผลิตในบางขึ้นตอน ใช้เส้นไหมพันธุ์
ไทยพื้นบ้านหรือที่ได้รับการปรับปรุงจากพันธุ์ไทย
เป็นเส้นพุ่งหรือเส้นยืน เส้นไหมต้องผ่านการสาว
ด้วยมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด
ไม่เกิน ๕ แรงม้า การทอต้องทอด้วยกี่ทอมือชนิด
พุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุก และต้องท�ำการ
ผลิตในประเทศไทย ๓) ตรานกยูงสีน�้ำเงิน (Thai
Silk) เป็นผ้าไหมซึง่ ผลติดว้ ยภูมปิ ญ
ั ญาของไทยโดย
ใช้การประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตให้เข้ากับสมัย
นิยมและทางธุรกิจ ใช้เส้นไหมแท้เป็นเส้นพุ่งและ
ส้นยืน ย้อมสีดว้ ยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีทไี่ ม่ทำ� ลาย
สิ่งแวดล้อม ทอด้วยกี่แบบใดก็ได้ และต้องผลิตใน
ประเทศไทย ๔) ตรานกยูงสีเขียว (Thai Silk
Blend) เป็นผ้าไหม ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย
เช่น ลวดลาย สีสัน ใช้เส้นใยไหมแท้กับเส้นใยอื่น
ทีม่ าจากวัสดุธรรมชาติ หรือเส้นใยสังเคราะห์ตา่ งๆ
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน หรือตามความ

กรมหม่อนไหม, ผ้าไหมไทย. แหล่งที่มา : http://www.th.wikipedia.org/wiki/ [๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙].
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ต้องการของผู้บริโภคเส้นไหมแท้เป็นองค์ประกอบ
หลักมีเส้นใยอื่นเป็นส่วนประกอบรอง สัดส่วนการ
ใช้เส้นใยชนิดอื่นประกอบต้องระบุให้ชัดเจน ทอ
ด้วยกีช่ นิดใดก็ได้ ย้อมสีดว้ ยสีธรรมชาติ หรือสีเคมี
ไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย๓
เส้นไหม หัตถกรรมของชาวอีสาน มีความสวยงาม
และเป็นเอกลักษณ์จากการสาวมือด้วยพวงสาวพืน้
บ้าน ท�ำให้เส้นไหมที่ได้มีความนุ่มนวลและมีความ
ยืดหยุน่ เมือ่ น�ำมาถักทอเป็นผืนผ้าจะทิง้ ตัวอย่างมี
น�้ำหนักภูมิปัญญาการสาวไหมเป็นกระบวนการ
ผลิตเส้นไหมของผู้เลี้ยงไหม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาของสตรีภายใน
ครอบครัว คือ แม่ถ่ายทอดวิธีการสาวไหมโดยการ
ท�ำให้ดูแนะน�ำวิธีการสาวไหมให้บุตรรู้ แล้วบุตร
สาวน�ำไปปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ซ�้ ำ แล้ ว ซ�้ ำ อี ก จนเกิ ด ความช� ำ นาญ
เป็นการเรียนรู้ในครอบครัวแล้วขยายไปในชุมชน
นัน้ ๆ และนอกชุมชน โดยมีการปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา
จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเป็นเวลาหลายร้อยปีมา
แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงวิธีการบางส่วนเพื่อ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมใน
แต่ละท้องถิ่น๔
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จากสภาพปัญหาข้างต้นจึงท�ำให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาทางการทอ
ผ้าไหม ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันทางด้วนลวดลาย
สีสนั ความประณีตของฝีมอื จึงท�ำให้พบกับปัญหา
และอุปสรรคตามมา และมีผลกระทบต่อการทอผ้า
ไหม ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น และเพื่ อ น� ำมาใช้ เ ป็ น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการทอ
ผ้าไหม ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในการทอผ้า
ไหมของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมในเขตจังหวัดขอนแก่น
๒. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการทอผ้า
ไหมของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมในเขตจังหวัดขอนแก่น
๓. เพื่อเปรียบเทียบสภาพทั่วไปในการ
ทอผ้าไหมที่ส่งผลต่อระดับปัญหาการทอผ้าไหม
ของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมในเขตจังหวัดขอนแก่นตาม
รายกลุม่ อายุ กลุม่ สถานภาพ กลุม่ ประสบการณ์ใน
การทอผ้าไหม
๔. เพือ่ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
ทอผ้ า ไหม ของกลุ ่ ม ผู ้ ท อผ้ า ไหมในเขตจั ง หวั ด
ขอนแก่น

ห้องเรียนลือค�ำหาญ, ผ้าไหมไทย. แหล่งที่มา : http://www.lukhamhan.ac.th/course/ blog/4526
[๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙].
๔
กรมหม่อนไหม, ภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน. แหล่งที่มา : http://www. gsds.go.th/
newgsds/file_show/knowledgssilk.pdf [๑๘ เมษายน ๒๕๕๙].
๓
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๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการทอผ้าไหมของกลุม่ ผูท้ อผ้าไหมในจังหวัด
ขอนแก่น มีประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ กลุม่
ผู ้ ท อผ้ า ไหม ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น ทั้ ง หมด ๒๖
อ�ำเภอ จ�ำนวน ๒,๓๘๒ ราย๕ กลุม่ ตัวอย่างและการ
เลือกสุ่ม ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มของ
เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan )๖ การ
เลือกสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage sampling) สุ่มเลือกจ�ำนวนประชากรจากทั้งหมด ๓
อ�ำเภอ ประกอบด้วย อ�ำเภอชนบท อ�ำเภอบ้านไผ่
อ�ำเภอมัญจาคีรี และใช้วธิ กี ารเลือกอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลาก ได้
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน ๓๓๑ คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้าง
และพัฒนาขึน้ จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลและแนวคิด
ทฤษฏี รวมทั้ ง งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น ๓ ตอน และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
ส�ำเร็จรูป โดยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน
เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการทดสอบความแปรปรวนพหุคณ
ู แบบ
(Multivariate Analysis of Variance : MANO-
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VA) ทดสอบภายหลังเพือ่ หาคูท่ แี่ ตกต่างกัน โดยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)

๔. สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาสภาพปัญหาใน
การทอผ้าไหม ของกลุ่มผู้ทอผ้าไหม ในจังหวัด
ขอนแก่น สรุปผลการวิจยั ตามล�ำดับได้ดงั นี้ ผลการ
ศึกษาสภาพทั่วไปในการทอผ้าไหมส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ ๙๖.๗๐ มีอายุ ระหว่าง ๔๑-๕๐
ปี ร้อยละ ๓๖.๙๐ สถานภาพสมรส ร้อยละ ๘๕.๒๐
การศึกษาสูงสุดประถมศึกษา ร้อยละ ๖๘.๓๐
ประสบการณ์ในการทอผ้าไหม ๑๐-๒๐ ปี ร้อยละ
๓๐.๒๐ อาชีพหลัก เป็นเกษตรกร ร้อยละ ๓๕.๖๐
ประเภทของการทอผ้าไหม ผลิตจ�ำหน่ายเป็นกลุ่ม
ร้อยละ ๗๕.๘๐ ผลิตและจ�ำหน่ายเอง ร้อยละ
๔๖.๘๐ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ทที่ อ ผ้าไหมมัดหมี่
ร้อยละ ๙๕.๘๐ ผ้าไหมแพรวา ร้อยละ ๔๒.๙๐ ผล
การศึ ก ษาสภาพปั ญ หาด้ า นการทอผ้ า ไหม ใน
จังหวัดขอนแก่นเมื่อพิจารณาภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สภาพ
ปัญหาด้านวัตถุดบิ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สภาพปัญหาของเส้น
ไหมที่น�ำมาทอเน้นที่คุณภาพของเส้นไหม เพราะ
สภาพปัญหาของเส้นไหมมีราคาสูงเกินไปสภาพ
ปัญหาด้านการลงทุน ในการทอผ้าไหม จังหวัด

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียตริ เขต ๓ จังหวัดขอนแก่น, ผ้าไหมไทย. แหล่งที่มา : http://www.gsds.
go.th /qthaisilk_center [๑๘ เมษายน ๒๕๕๙].
๖
ปัญญา คล้ายเดช, ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์, (ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, ๒๕๕๘), หน้า
๑๖๕.
๕
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ขอนแก่น อยู่ในระดับปานกลาง กลุ่มผู้ทอผ้าไหม
ในจังหวัดขอนแก่นมีต้นทุนจากการลงทุนทอผ้า
ไหมสูง และขาดแคลนเงินสดหมุนเวียนตลอดทั้งปี
มี ภ าระหนี้ สิ น จากการจ่ า ยดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ สู ง
ขาดแคลนเงินลงทุนจากหน่วยงานรัฐบาลอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง แหล่งเงินทุนในการกู้ยืมยัง
ไม่ มี จ� ำ นวนที่ ม าก ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม ผู ้ ท อผ้ า ไหม ยั ง
ต้องการลงทุนในการทอผ้าไหมเป็นจ�ำนวนทีม่ ากขึน้
สภาพปัญหาด้านการจ้างแรงงาน ในการทอผ้าไหม
จังหวัดขอนแก่น ด้านการจ้างแรงงานยู่ในระดับ
ปานกลาง คื อ ขาดแคลนแรงงานที่ มี ฝ ี มื อ และ
ประสบการณ์ ค่าจ้างแรงงานมีความเหมาะสมกับงาน
แรงงานที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ขาดแคลนแรงงานในช่วงที่มีฤดูกาลการเกษตร
ขาดแคลนแรงงานเนือ่ งจากแรงงานไปท�ำงานทีอ่ นื่
สภาพปัญหาด้านกลุม่ ผูท้ อผ้าไหม จังหวัดขอนแก่น
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาพบว่า มีปญ
ั หา
ระดับมาก คือ ความสามารถในการทอได้ตาม
ปริมาณที่ต้องการ ยังมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้
คนท้องถิ่นและคนรุ่นหลัง มีการแลกเปลี่ยนทักษะ
ในการทอในกลุ่มผู้ทอด้วยกัน
ผลการเปรียบเทียบสภาพทัว่ ไปในการทอ
ผ้ า ไหมที่ มี ต ่ อ ระดั บ ปั ญ หาการทอผ้ า ไหม เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีปฏิสมั พันธ์ทแี่ ตกต่างกัน
ใน กลุ่มอายุ ต�่ำกว่า ๒๐ปี มีปัญหาการทอผ้าไหม
ด้านวัตถุดิบ แตกต่างกันกับอายุ ๔๑-๕๐ ปีและ
ปัญหาด้านการลงทุน มีปฏิสมั พันธ์ทแี่ ตกต่างกันใน
กลุ่มอายุต�่ำกว่า ๒๐ ปี แตกต่างกับอายุ มากกว่า
๕๐ ปี อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ ลุม่ สถานภาพ พบ
ว่า มีปฏิสมั พันธ์ทแี่ ตกต่างกัน สภาพปัญหาด้านการ
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ลงทุน สถานภาพโสดแตกต่างกับสถานภาพสมรส
แตกต่างกับสถานภาพหม้าย แตกต่างกับสถานภาพ
หย่า แตกต่างกับสถานภาพแยกกันอยู่ อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ กลุม่ ประสบการณ์ในการทอผ้าไหม
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น สภาพปั ญ หาด้ า น
วัตถุดบิ ประสบการณ์ในการทอผ้าไหม ต�ำ่ กว่า๒๐ปี
แตกต่างกับประสบการณ์ในการทอ ๔๑-๕๐ ปี
สภาพปัญหาด้านการลงทุน ประสบการณ์ในการ
ทอผ้าไหม ต�ำ่ กว่า ๒๐ ปี แตกต่างกับประสบการณ์
ในการทอผ้าไหมมากกว่า ๕๐ ปี

๕. ข้อเสนอแนะ

สภาพปัญหาด้านวัตถุดบิ การทอผ้าไหมใน
จังหวัดขอนแก่น วัตถุดิบที่ได้มาต้องมีคุณภาพที่ดี
เส้นไหมทีน่ ำ� มาทอผ้าไหมผูท้ อผ้าไหมต้องมีความรู้
ในการน�ำวัตถุดิบไปใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
เนื่องจากการน�ำไปทอผ้าไหมต้องใช้ความช�ำนาญ
มากเพือ่ ความสวยงานในงานฝีมอื ในการทอผ้าไหม
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าไหมยังมีที่ล้าสมัย
อุปกรณ์ก็เป็นส่วนส�ำคัญที่สามารถช่วยในการทอ
ผ้าไหมได้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
สภาพปัญหาด้านการลงทุนการทอผ้าไหม
ในจังหวัดขอนแก่น ต้องมีหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการลงทุนการทอผ้าไหมของชุมชน
ควรมีการให้การสนับสนุนเงินลุงทุน ซึ่งอยู่ในรูป
แบบของกลุ ่ ม ผู ้ ท อ หรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ซึ่ ง จะ
สามารถท�ำให้มีสภาพคล่องในการทอผ้าไหม
สภาพปัญหาด้านการจ้างแรงงานการทอ
ผ้ า ไหม ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น ควรมี ก ารฝึ ก
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ประสบการณ์ให้เพศชาย มีสว่ นร่วมในการทอผ้าไหม
คนรุ่นหลังควรให้ความสนในงานฝีมือที่มีคุณภาพ
อย่างการทอผ้าไหมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญของ
งานฝีมือในการทอผ้าไหม
สภาพปัญหาด้านกลุ่มผู้ทอผ้าไหมในการ
ทอผ้าไหม ในจังหวัดขอนแก่น กลุม่ ผูท้ อผ้าไหมควร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ ขั้นตอนในการทอ

ผ้าไหม เพือ่ สามารถน�ำมาพัฒนางานฝีมอื ของกลุม่
ผู้ทอผ้าไหม กลุ่มผู้ทอควรมีบุคคลที่สามารถเป็น
วิทยากร เพือ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้กบั บุคคลทัว่ ไป
และนักศึกษา เพื่อศึกษาในการทอผ้าไหม เพื่อ
สืบสานภูมิปัญญาไทย ควรจัดให้มีงบประมาณที่
สนับสนุน ในโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ให้มากยิ่งขึ้น
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