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บทคัดย่อ
ประเทศไทยที่เป็ น แหล่งผลิต ผ้าไหมไทยที่มชี ่อื เสีย งแห่ งหนึ่ งของโลกจากเอกลักษณ์ ท่ีงดงาม ซึ่งมีล กั ษณะและลวดลายที่
คล้ายคลึงกับผ้าไหมทีผ่ ลิตจากสปป.ลาว อันเนื่องจากทีม่ รี ากฐานมาจากต้นกําเนิดทีใ่ กล้เคียงกันและเป็ นประเทศทีม่ เี ขตติดต่อระหว่างกัน
อีกทัง้ ใช้ภาษาทีใ่ กล้เคียงกัน ดังนัน้ หากสามารถสร้างความร่วมมือด้านโซ่อุปทานร่วมกันระหว่างทัง้ 2 ประเทศจะสามารถเสริมศักยภาพ
และสร้างความเข้มแข็งของผูป้ ระกอบการในบริบททีส่ อดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ม ี
วัตถุประสงค์เพือ่ 1) วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) ของโซ่อุปทานของผ้าไหมกรณีทม่ี คี วามร่วมมือกันระหว่างไทยและสปป.
ลาว และ 2) เพื่อนํ าเสนอกลยุทธ์และยุทธวิธใี นการเพิม่ ศักยภาพในการผลิตผ้าไหมไทยและลาว โดยใช้เมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS Matrix)
จากนัน้ จึงดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูท้ อ่ี ยู่ในโซ่อุปทานผ้าไหมซึง่ ประกอบด้วยผูเ้ ลีย้ งไหม ผูท้ าํ เส้น
ไหม และผู้ท อและหรือ ทําผลิต ภัณ ฑ์ ผ้าไหม ในประเทศไทยจํานวน 23 การสัม ภาษณ์ และใน สปป.ลาว จํานวน 6 การสัม ภาษณ์
ผลการวิจยั ได้นําเสนอกลยุทธ์และยุทธวิธใี นการเพิม่ ศักยภาพในการผลิตผ้าไหมระหว่างไทยและสปป.ลาว ดังนี้
กลยุท ธ์ท่ี 1 สร้างศูน ย์ก ลางของหัต ถอุ ต สาหกรรมผ้าไหมในภู มภิ าคอาเซีย น กํ าหนดมาตรฐานเส้น ไหม และสร้าง Regional Brand
ประกอบด้วย 4 ยุทธวิธี
กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างตลาดใหม่ ประกอบด้วย 5 ยุทธวิธี
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาเทคโนโลยีพฒ
ั นาเส้นใยให้มคี ุณสมบัตทิ ด่ี ี ประกอบด้วย 3 ยุทธวิธี
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมปิ ั ญญาด้านการผลิตผ้าไหมสู่รุ่นลูกหลาน ประกอบด้วย 2 ยุทธวิธี
อย่างไรก็ตามการผลักดันกลยุทธ์และยุทธวิธที ไ่ี ด้นําเสนอข้างต้นจะต้องอาศัยร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อให้เกิดความสําเร็จอย่างเป็ น
รูปธรรมในอนาคต
คําสําคัญ: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เมททริกซ์ทาวซ์ ผ้าไหม การจัดการโซ่อุปทาน

Abstract

Thailand is a well-known source of Thai silk which is impressive unique and beauty. Furthermore; Thai silk is
produced with similar process and similar pattern to Laos silk. As the silk originations of both countries are in the same area,
both countries are neighbor countries and they can communicate with their own languages. Therefore, to develop the
partnership between the two countries, the supply chain will be able to enhance and strengthen of both countries in the
contexts corresponding to entering into the ASEAN Economic Community (AEC) appropriately. For those reasons, the research
aims are defined as 2 objectives as: 1) Analyze SWOT Analysis from cooperation between Thailand and Lao and 2) Analyze
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TOWS Matrix to determine the proposed strategies to enhance the silk production between Thailand and Lao. The data were
then collected by using in-depth interviews from stakeholders in the Silk Supply Chain, mulberry and silkworm cultivators, raw
silk makers and silk wavers as 23 interviews in Thailand and 6 interviews in The Lao People's Democratic Republic (Lao PDR).
There are four strategies defined as following:
Strategy 1: The establishment of silk craft center in the region in order to develop silk standards. This strategy
consists of four methodologies.
Strategy 2: The development of value added to their products and to create the marketing channel. This strategy
consists of five methodologies.
Strategy 3: The development of fiber technology enhanced the good yarn properties. This strategy consists of three
methodologies.
Strategy 4: The promoting of the knowledge transfer in the silk production to the descendants. This strategy consists
of two methodologies.
However, the success of strategies and tactics presented above must rely on the cooperation between the two
countries to achieve tangible success in the future.
Keywords: SWOT Analysis, TOWS Matrix, Silk, Supply Chain Management
Paper Type: Research

1. บทนํา

ประเทศไทยเป็ นแหล่งผลิตผ้าไหมไทยทีม่ ชี ่อื เสียงแห่ง
หนึ่งของโลกจากเอกลักษณ์ ท่งี ดงามทัง้ ในด้านลวดลายและสีส นั
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของประเทศไทยนัน้ ถือได้ว่าเป็ นภูมปิ ั ญญาหนึ่ง
ทีส่ บื ทอดกันมายาวนานจากบรรพบุรุษมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมี
ความมันวาวผิวสัมผัสนุ่ มแต่ไม่เรียบซึ่งแตกต่างจากผ้าไหมจีนทีม่ ี
เนื้อนิ่มคล้ายผ้าแพร นอกจากนี้ยงั มีลกั ษณะการทอและลวดลาย
ผ้าไหมที่แตกต่ างกัน ไปในแต่ ละพื้น ที่ โดยมีแหล่งผลิต ผ้าไหมที่
สําคัญอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จุดเริม่ ต้น
ของการทอผ้าไหมเกิดจากการการผลิตในครัวเรือนเป็ นหลักตัง้ แต่
บรรพบุรุษ เป็ นภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ของคนไทยทีส่ บื ทอดความรูต้ ่อ
กัน มารุ่น ต่อรุ่น ปั จจุบนั การทอผ้าไหมนอกจากการทอเพื่อไว้ใช้
สอยแล้ว ยังพัฒนามาเป็ นการทอเชิงพาณิช ย์ก่อให้เกิดการสร้าง
งานและสร้างอาชีพให้กบั ชุมชนอีกด้วย ดังนัน้ อาชีพการทอผ้าไหม
ถือ เป็ น อาชีพ ที่สบื สานศิลปวัฒ นธรรมซึ่งเป็ น ภู มปิ ั ญ ญาของคน
ไทยให้มกี ารสืบทอดอาชีพต่อไปอย่างยังยื
่ น (บุปผา ทิพย์สุภาพกุล
, 2546) จากรูปแบบการทอผ้าไหมที่แตกต่ างกันจึงมีการกําหนด
ประเภทของผ้าไหมได้เป็ น 3 ประเภทตามกรรมวิธกี ารผลิต คือ 1)
การผลิตผ้าไหมทอด้วยมือโดยการใช้ไหมเหลืองในการทอเท่านัน้
จะเรีย กว่าการทอผ้าแบบหัต ถกรรม ซึ่งจะให้เนื้อ ผ้าจะค่ อนข้าง
หนา มีปุ่มปม มีความมันวาวในตัวเอง 2) การทอผ้าไหมทอด้วย
มือโดยใช้ทงั ้ ไหมขาวและไหมเหลืองในการทอผ้าไหมเรียกว่าหัตถ
อุ ต สาหกรรม และ 3) การผลิต ผ้ า ไหมที่ท อด้ ว ยเครื่อ งจัก รจะ
เรียกว่าการทอผ้าแบบอุตสาหกรรมซึ่งจะให้เนื้อผ้าทีม่ ลี กั ษณะนุ่ ม
และสามารถทอสี ขนาด ความยาวและปริมาณที่แน่ น อนตามที่
ลูกค้าต้องการได้แต่ มคี วามประณีตอาจไม่มากเท่ากับการทอด้วย

มือ (กรมหม่อนไหม, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ตามแม้ว่าการทอผ้าไหมใน
ประเทศไทยมีมาอย่างยาวนานและได้รบั การสนับสนุ นจาก
หน่ วยงานราชการต่ างๆ รวมทัง้ โครงการศูนย์ศลิ ปาชีพในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ พระบรมราชิ
ิ์
นีน าถ แต่ พบว่ายังขาดการบูรณา
การด้านการส่งเสริมสนับสนุ นที่ชดั เจนทําให้ศกั ยภาพของผู้ปลูก
หม่อ น เลี้ย งไหม ทํ าเส้น ไหม และทอผ้าไหมของไทยเผชิญ กับ
ความท้าทายและอุปสรรคด้านศักยภาพตลอดจนแนวโน้ มของผู้ท่ี
อยู่ในโซ่อุปทานไหมไทยจะมีจาํ นวนลดลง เนื่องจากการทอผ้าไหม
เป็ นอาชีพทีต่ อ้ งอาศัยทักษะและฝีมอื แต่พบว่าประเทศไทยประสบ
กับ ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะวัย หนุ่ มสาวที่จะสืบ
ทอดอาชีพ นี้ ต่ อ ไป ดัง นั ้น การเสริม สร้า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ผู้ ป ระกอบการไทยจึง อาจต้ อ งมองข้า มความร่ ว มมื อ เฉพาะ
ภายในประเทศ แต่ ต้องมองถึงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ จากนโยบาย
เศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มที่ ดังนัน้ คณะผู้วจิ ยั จึงได้สนใจทีจ่ ะ
ศึก ษาโซ่ อุ ป ทานผ้ า ไหมของประเทศที่ อ ยู่ ใ นภู ม ิ ภ าคในเชิ ง
เปรียบเทียบเพื่อจะได้นําเสนอรูปแบบความร่วมมือทีส่ ามารถสร้าง
ความเข้ม แข็ ง ระหว่ า งกัน ให้ ม ากยิ่ง ขึ้น ซึ่ ง พบว่ า สาธารณรัฐ
ประชาชนลาว หรื อ สปป.ลาว มี อ าณ าเขตติ ด อยู่ ก ั บ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจึงมีวฒ
ั นธรรมการทอผ้าที่
คล้ายคลึงกัน โดยมีรูปแบบการทอผ้าทีค่ ล้ายคลึงกับประเทศไทย
เป็ นอย่างมาก โดยคนลาวจะเรีย กการทอผ้าไหมว่ า “การทําผ้า”
หรือ “ตํ าหู ก ” ลวดลายบนผืน ผ้าที่ส ืบ ต่ อ กัน มาเป็ น การสืบ ทอด
ปรัชญาบนผืนผ้าอันเป็ นสิง่ แสดงเอกลักษณ์ วถิ ีการดํารงชีวติ ของ
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คนในแต่ละพื้นที่ ผลการการศึก ษาเชิงเปรียบเทียบนี้ จะสามารถ
นํ า มาสู่ ก ารกํ า หนดกลยุ ท ธ์ แ ละยุ ท ธวิธีในการพัฒ นาการเพิ่ ม
ศักยภาพของโซ่อุปทานผ้าไหมไทย-ลาว ในการผลิตผ้าไหมทีเ่ ป็ น
เอกลักษณ์ของอนุ ภมู ภิ าคลุ่มแม่น้ําโขง

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั

1.) เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบโซ่อุปทานผ้าไหมไทยและผ้าไหม
ลาว
2.) เพื่อ นํ าเสนอกลยุ ทธ์และยุทธวิธสี ําหรับการเพิ่มศัก ยภาพโซ่
อุปทานผ้าไหมกรณีความร่วมมือระหว่างไทยและสปป.ลาว

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด
3.1 โซ่อุปทาน (Supply Chain)
โซ่ อุ ป ทานประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
Product Concept(แนวคิด เกี่ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ ) Product Design
(การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ) Raw Material Supply (การจั ด หา
วัต ถุ ดิ บ ) Production Process (กระบวนการผลิ ต ) Transport
(การข น ส่ ง ) Warehouse (คลั ง สิ น ค้ า ) และ Distributor (การ
กระจายสินค้า) เพื่อจัดจําหน่ ายต่ อไปยังผู้ค้าส่งและร้านค้าปลีก
จนกระทั ่งสิน ค้าไปถึงมือ ผู้บริโภคคนสุดท้าย (End Consumers)
กระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่า “ห่วงโซ่ของการสร้างมูลค่า” หรือ
“Value Chain” จะเน้นการปฏิสมั พันธ์ระหว่างองค์กรกับองค์กร ทัง้
ที่เ ป็ นส่ ว นอุ ป สงค์ (Demand Side) และส่ ว นอุ ป ทาน (Supply
Side) ในลักษณะทีเ่ น้นการสร้างมูลค่าเพิม่ และลดต้นทุน
3.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
และการกําหนดยุทธวิธโี ดยใช้เมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS Matrix)
การวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็ น
ตัว ย่ อ มาจากคํ า ศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษ 4 คํ า ได้ แ ก่ (1) จุ ด แข็ ง
(Strengths) หมายถึงความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กร
ทีเ่ ป็ นบวก ซึ่งองค์กรสามารถนํ ามาใช้ประโยชน์ ในการทํางานเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่องค์กรที่
ได้เปรียบ สามารถกระทําได้ดี (2) จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง
สถานการณ์ ภ ายในองค์ ก รที่เป็ นลบและด้ว ยความสามารถซึ่ ง
องค์กรไม่สามารถนํ ามาใช้เป็ น ประโยชน์ ในการทํางานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในองค์กรทีท่ ําได้ไม่
ดี (3) โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปั จ จัย และสถานการณ์
ภายนอกทีเ่ อื้ออํานวยให้การทํางานขององค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
หรือ หมายถึงสภาพแวดล้อ มภายนอกที่เป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ดําเนินการขององค์กร และ(4) อุปสรรค (Threats) หมายถึงปั จจัย
และสถานการณ์ ภ ายนอกที่ข ดั ขวางการทํางานขององค์ก รไม่ให้
บรรลุว ตั ถุ ป ระสงค์ห รือ หมายถึงสภาพแวดล้อ มภายนอกที่เป็ น

Vichit Lorchirachoonkul et.al.
ปั ญ หาต่ อ องค์ ก ร (นั น ทิย า หุ ต านุ ว ัต ร และณรงค์ หุ ต านุ ว ัต ร,
2545: วัฒนา วงศ์เกียรติรตั น์, ม.ป.ป.)
การวิ เ ค ราะห์ SWOT ห รื อ SWOT Analysis เป็ น
เครื่อ งมือ ในการวิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์ ข ององค์ ก รว่ า
อ งค์ ก ร มี จุ ด แ ข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weakens) โอ ก าส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซึง่ จะช่วยผูบ้ ริหารในการ
วิเคราะห์หาจุดแข็งเพื่อนํ ามากําหนดเป็ นยุทธวิธหี รือแนวทางการ
ปฏิบตั ิให้องค์กรมีความโดดเด่น หรือสร้างภาพลักษณ์ ท่แี ตกต่าง
ไปจากคู่แข่งและวิเคราะห์หาจุดอ่ อนตลอดจนผลกระทบจากการ
ดําเนินงานทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพภายในองค์กร เพือ่ นําไปปรับปรุงสิง่
ทีไ่ ม่สามารถเทียบกับคู่แข่งได้ เช่น ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการ
ผลิต ที่สูงกว่ าคู่ แ ข่ง ปั ญ หาด้านการขาดแคลนแรงงาน เป็ นต้ น
รวมทัง้ คาดคะเนการเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มภายนอก
เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และ
สภาวการณ์ แข่ ง ขั น ในอนาคตและสามารถหาทางป้ องกั น
ผลกระทบทีอ่ าจทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้
การกําหนดยุทธวิ ธีโดยใช้ TOWS Matrix
การกํ าหนดยุ ท ธวิธีเชิงรุ ก เชิง รับ เชิงป้ อ งกัน และเชิง
แ ก้ ไ ข โ ด ย ใ ช้ TOWS Matrix (Threats – Opportunity Weaknesses – Strengths) ซึ่ ง จะช่ ว ยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปั จจั ย
ภายนอกที่เป็ น โอกาสและอุ ป สรรคที่อ งค์ ก รกํ าลังเผชิญ อยู่ นั น้
สามารถนํ ามาจับคู่เพื่อให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์ ในปั จจุบนั ที่
เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรโดยเป็ นการจัดทํายุทธวิธที เ่ี ป็ น
ทางเลือก 4 ชุ ด ซึ่งสามารถนํ าไปใช้เป็ น แนวทางในการกําหนด
ยุทธวิธตี ่างๆ ดังนี้ (1) ยุทธวิธเี ชิงรุก (SO-Strategy) เป็ นการจับคู่
ระหว่ า งจุ ด แข็งกับ โอกาสเพื่อ ก่ อ ให้ เกิด ความได้เปรีย บในการ
แข่งขัน (2) ยุทธวิธเี ชิงป้ องกัน (ST-Strategy) เป็ นการนํ าจุดแข็ง
มาใช้ เพื่ อ ป้ องกัน หรือ หลีก เลี่ย งอุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิด ขึ้น (3)
ยุ ท ธวิธีเชิงแก้ไ ข (WO-Strategy) เป็ น การนํ าโอกาสมาใช้แ ก้ไ ข
จุดอ่อนให้เกิดประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรม (4) ยุทธวิธเี ชิงรับ (WTStrategy) เป็ นการหายุทธวิธที จ่ี ะสามารถกําจัดจุดอ่อนทีจ่ ะเกิดขึน้
ได้และสามารถป้ องกันอุปสรรคได้ดว้ ยในคราวเดียวกัน
3.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
วิช ิ ต หล่ อ จิร ะชุ ณ กุ ล และคณะ (2559) ได้ ทํ า การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
ผูป้ ระกอบการผ้าไหมทีม่ รี ปู แบบการดําเนินธุรกิจทีแ่ ตกต่างกัน 4
รูปแบบ ได้แก่ 1) ผูป้ ระกอบการทีป่ ลูกหม่อน เลีย้ งไหมและทําเส้น
ไหม 2) ผูป้ ระกอบการทีท่ ําเส้นไหมและทอผ้าไหม 3) ผูป้ ระกอบการทีท่ ําการ
ผลิตทัง้ กระบวนการและ 4) ผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่งเสริม
ศูนย์ศลิ ปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์พระบรมราชินีนาถ โดย
นํ า หลัก การของแบบจํ า ลองอ้ า งอิ ง การปฏิบ ัติ ก ารโซ่ อุ ป ทาน
(SCOR Model) มาใช้ศกึ ษาเปรียบเทียบในด้านการวางแผน การ
จัดหาวัตถุดบิ การผลิตจนกระทังถึ
่ งการส่งมอบเก็บรวบรวมข้อมูล
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและเมททริกซ์ทาวซ์...
ด้ว ยแบบสอบถามที่เก็บ ข้อ มู ล จํ านวน 220 ราย และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ Kruskal Wallis Test พบว่ามีศกั ยภาพโดยรวม
ของทัง้ 4 รูปแบบธุรกิจไม่แตกต่ างกัน อย่ างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
แต่เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าผูป้ ระกอบการทีม่ รี ปู แบบธุรกิจ
ต่ างกัน มีศ กั ยภาพด้านการจัดหาวัต ถุ ดิบ แตกต่ างกัน ในขณะที่
กระบวนการวางแผน การผลิต และการส่ งมอบไม่ แตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สุนทรียา ไชยปั ญหา เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอมั พร และ
สัญ ญา เคณาภูม ิ (2556) ได้ทําการศึก ษารูปแบบการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่ ม ทอผ้า ตํ าบลกุ ด รัง อํ าเภอกุด รัง จังหวัด
มหาสารคาม ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูน้ ํ าชุมชน ผู้ทรง
ภู ม ิปั ญญาในท้ อ งถิ่ น พระสงฆ์ ตัว แทนครู ตัว แทนชาวบ้ า น
นั ก วิ ช าการจากหน่ วยงานสนั บ สนุ น และนั ก วิ ช าการจาก
สถานศึก ษา วิเคราะห์ข ้อ มูล ด้ว ยวิธีว ิเคราะห์ เนื้ อ หา (Content
Analysis) ตามแนวคิด SWOT Analysis ผลการวิจ ัย ได้ ส รุ ป ถึ ง
แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มทอผ้าไหมและนํ าเสนอ
รูปแบบการส่งเสริมความเข้มแข็งให้เป็ นหน้ าทีข่ องสมาชิกในกลุ่ม
และคณะกรรมการการดํ าเนิ น การกลุ่ ม ทอผ้าในด้านการพัฒ นา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการให้ดขี น้ึ รวมทัง้ การดําเนินการด้าน
การตลาดของกลุ่ม
Leerojanaprapa and Atthirawong (2015) ได้นํากรอบ
การเปรียบเทียบปั จจัยในเชิงปฏิบตั ิด้านการจัดการโซ่ อุปทาน 9
ด้าน ทีน่ ําเสนอไว้โดย Lockamy III และ McCormack (2004) โดย
แยกพิจารณาในรายกระบวนการตามแนวทางของ SCOR Model
ซึ่ง ประกอบด้ ว ยการวางแผน (Plan) การจัด หาแหล่ ง วัต ถุ ดิ บ
(Source) การผลิต (Make) และการจัดส่ ง (Deliver) มาใช้ในการ
เปรี ย บเที ย บรู ป แบบการจั ด การโซ่ อุ ปทาน (Supply Chain
Management Practice) เพื่อเปรียบเทีย บปั จจัยในเชิงปฏิบตั ิการ
ของผูท้ อผ้าไหมจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างผูป้ ระกอบการผ้าไหม
ไทยทีม่ กี ารรวมกลุ่มและไม่รวมกลุ่ม จากกรอบการปฏิบตั ดิ า้ นการ
จัดการทัง้ 9 ด้านข้างต้น พบว่าผู้ประกอบการทอผ้าไหมที่มกี าร
รวมกลุ่มมีการดําเนินการเชิงปฏิบตั ดิ า้ นการจัดการโซ่อุปทานตาม
กรอบดังกล่าวมากกว่าผูท้ ไ่ี ม่รวมกลุ่ม แต่ยงั พบว่ามีหลายปั จจัยที่
ทัง้ 2 กลุ่มยังไม่มกี ารดําเนินการจัดการตามกรอบแนวปฏิบตั ิ เช่น
ไม่มรี ะบบ IT หรือการจดบันทึกการทํางานทีช่ ดั เจนเช่นเท่าทีค่ วร
จะมีในการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม
นงนุ ช อิม่ เรือง และ สถาพร มงคลศรีสวัสดิ ์ (2554) ได้
ทําการศึกษาเรื่อ ง แนวทางการพัฒ นาศักยภาพวิส าหกิจชุ มชน
กรณีกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึม หมูท่ ่ี 3 ตําบลมะบ้า อําเภอทุ่ม
เขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า บ้านหวายหลึม เป็ น
ชุมชนที่มวี ฒ
ั นธรรมประเพณีความเชื่อที่เกีย่ วข้องกับผ้ามาใช้ใน
การดําเนินชีวติ และกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับได้มกี ารถ่ ายทอดภูม ิ
ปั ญญาท้องถิ่น การทอดผ้าฝี มอื ประณีตในรูปแบบของผ้าไหมมา
เป็ นรุ่นต่อรุ่น โดยชี้ว่าปั จจัยแห่งความสําเร็จของกลุ่มในด้านต่างๆ

ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิ ด จากการที่ ม ี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก กลุ่ ม มีก าร
เชื่อมโยงเครือข่ายในด้านการผลิต การตลาด ตลอดจนได้รบั การ
สนับสนุ นจากหน่ วยงานรัฐ ซึง่ ผลการวิจยั ได้สรุปถึงแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหวายหลึมว่า
ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุ นการบันทึกลวดลายผ้าไหมมัดหมี่
ลายต่ างๆ ลงในสื่อ เพื่อเป็ นหลักฐานและถ่ ายทอดให้ลูกหลานได้
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ถึ ง ภู ม ิ ปั ญญาอั น ลํ้ า ค่ า ของบรรพบุ รุ ษ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลายแต่คงไว้ซง่ึ คุณภาพและมาตรฐาน
ประกอบกับมีก ารพัฒ นาเครือ ข่ายเพื่อเชื่อ มโยงในด้านการผลิต
การตลาดและแหล่งเงิน ทุน สําหรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและยังยื
่ นต่อไป
3.4 กรอบแนวคิดการดําเนินงานวิจยั
เนื่องจากโซ่อุปทานของการผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมประกอบด้ว ยผู้ท่เี กี่ย วข้อ งหลัก ได้แ ก่ 1) ผู้เลี้ย งไหม 2)
ผูท้ าํ เส้นไหม 3) ผูท้ อผ้าไหมและ/ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม และ 4) พ่อค้า
คนกลาง โดยทัง้ 4 กลุ่มนี้ต้องทํางานประสานกันเพื่อให้สามารถ
ส่งมอบผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมให้แก่ผบู้ ริโภคได้ตามกําหนด
แต่ความแตกต่างของโซ่อุปทานของผ้าไหมไทยและลาวอาจส่งผล
ต่อจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ทแ่ี ตกต่างกันอันจะนํ าไปสู่
แนวทางการกําหนดยุทธวิธภี ายใต้แนวทางความร่วมมือเพื่อสร้าง
โซ่อุปทานผ้าไหมระหว่างไทยและลาวทีเ่ ข้มแข็งต่อไป
ในงานวิจยั นี้จะทําการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างโซ่
อุปทานผ้าไหมไทยลาว รวมทัง้ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT
Analysis) ด้ว ยจุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ง โอกาส และอุ ป สรรค กรณี เกิด
ความร่ ว มมือ เพื่อ ใช้ว ิเคราะห์ เมททริก ซ์ ท าวซ์ (TOWS Matrix)
โดยแสดงกรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิจยั ดังภาพที่ 1
โครงสรางโซอุปทานผาไหมไทย
ลาว

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
โซอุปทานผาไหมไทย-ลาว

การวิเคราะหสภาวะแวดลอม
(SWOT Analysis)
กําหนดกลยุทธโดยใชเมททริกซทาวซ (TOWS Matrix)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิจยั

4. วิ ธีวิจยั

งานวิจยั นี้ดําเนินการเก็บรวบรวมด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้ท่เี กี่ยวข้องในโซ่ อุปทานผ้าไหมทัง้ ในไทยและ สปป.ลาว
โดยมีกลุ่มประชากรเป้ าหมาย 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มหน่ วยงานภาครัฐ
สมาคม และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 2) ผู้ทําเส้นไหม ผู้ทอผ้า
ไหมและหรือทําผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม ทัง้ เป็ นในรูปผูป้ ระกอบการราย
ย่อย กลุ่มทอผ้า วิสาหกิจชุมชน และบริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการผลิตผ้า
ไหมและเส้ น ไหม ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ จะนํ ามาศึ ก ษ า
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เปรีย บเทีย บโซ่ อุ ป ทานผ้าไหมระหว่างทัง้ 2 ประเทศ วิเคราะห์
สภาพแวดล้อ ม (SWOT Analysis) และนํ าเสนอยุ ทธวิธกี ารเพิ่ม
ศักยภาพโซ่อุปทานผ้าไหมไทย-ลาว ด้วยการวิเคราะห์แบบเมทท
ริกซ์ทาวซ์ (TOWS Matrix) เพื่อพัฒนายุทธวิธกี ารเพิม่ ศักยภาพ
โซ่อุปทานผ้าไหมไทย-ลาวโดยงานวิจยั นี้จะมุง่ เน้นการผลิตผ้าไหม
ทีเ่ ป็ นหัตถกรรมและหัตถอุตสาหกรรม
4.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
งานวิจ ัย นี้ ใช้ แ บบสัม ภาษณ์ ก่ึง มีโ ครงสร้า ง (SemiStructured Interview) โดยสอบถามประเด็นเกีย่ วกับกระบวนการ
ผลิต และรูปแบบโซ่ อุปทาน รวมทัง้ ปั ญหา อุ ปสรรค จุดแข็ง และ
จุดอ่อนในการดําเนินธุรกิจของผูถ้ ูกสัมภาษณ์แต่ละราย
4.2 ขันตอนการดํ
้
าเนินการวิจยั
เพื่อให้การดําเนินการวิจยั บรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ จึง
กําหนดขันตอนในการดํ
้
าเนินงานไว้ดงั นี้
1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง ศึกษาโซ่ อุปทานผ้าไหม
และผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมของไทย ซึง่ ประกอบด้วย (1) ผูเ้ ลีย้ งไหม (2)
ผูท้ ําเส้นไหม (3) ผู้ทอผ้าไหมและ/หรือทําผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เก็บ
รวบรวมข้อมูลทัง้ ในประเทศไทยและ สปป.ลาว โดยสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก กลุ่ ม ผู้ เ ลี้ ย งไหม ผู้ ทํ า เส้ น ไหม ผู้ ท อผ้ า ไหมและหรื อ ทํ า
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม หน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการ
ผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และผู้ท่เี กี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในโซ่อุปทานผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย
2) ศึกษาเปรียบเทียบผ้าไหมไทยและผ้าไหมลาว
3) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
4) วิเคราะห์ยุท ธ์โดยใช้เมททริก ซ์ ทาวซ์TOWS Matrix เพื่อ หา
แนวทางในการเพิม่ ศักยภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผ้าไหม
ไทย-ลาว
5) สรุปผลการศึกษา

5. ผลการวิจยั และอภิ ปรายผล

ผลการสัมภาษณ์ผเู้ ชิงลึกจากกลุ่มผูเ้ ลี้ยงไหม ผูท้ ําเส้น
ไหม ผู้ทอผ้าไหมผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการดําเนินงานในโซ่ อุปทานผ้า
ไหมและผลิต ภัณ ฑ์ ผ้ า ไหมไทย ทัง้ สิ้น 23 การสัม ภาษณ์ ซึ่ ง
ป ระก อ บ ด้ ว ย ก รม ห ม่ อ น ไห ม พั ฒ น าช ม ช น แ ล ะก ลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นผูเ้ ลีย้ งไหม ผูท้ าํ เส้นไหม ผูท้ อผ้าไหมและหรือ
ทําผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม ทัง้ ในรูปกลุ่มสตรีทอผ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บริษทั ผ้าไหม เช่น ชินวัตรไหมไทย บริษทั จุลไหมไทย จํากัด หรือ
ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จะมี ภู ม ิ ลํ า เนาในภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ และภาคเหนื อ อาทิเช่ น จังหวัดขอนแก่ น
ชัย ภู ม ิ อุ บ ลราชธานี กาฬสิน ธุ์ นครพนม สกลนคร บุ ร ีร ัม ย์
มหาสารคาม และเชียงใหม่ เป็ นต้น และสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องใน
การผลิต ไหมลาวทัง้ สิ้น 6 การสัมภาษณ์ จากสมาคมหัตถกรรม
ลาว ผูป้ ระกอบการทีม่ สี ่วนสําคัญในการพัฒนาผ้าไหมของประเทศ
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เช่ น บริ ษั ท Nikone Handicraft เป็ น ต้ น อนึ่ ง ค ณ ะผู้ ว ิ จ ั ย ได้
กําหนดการสัม ภาษณ์ ท่ีส ปป.ลาว จํ านวน 6 การสัม ภาษณ์ นั น้
เนื่องจากจากการสัมภาษณ์ ประธานสมาคมหัต ถกรรมลาวทําให้
ทราบว่ าที่ สปป.ลาว ไม่ ม ีห น่ ว ยงานเฉพาะของรัฐ บาลในการ
สนับสนุ นการทอผ้าไหมเช่นเดียวกับประเทศไทย จึงทําให้รูปแบบ
โซ่อุปทานไม่หลากหลายและซับซ้อนนัก ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
สามารถสรุปรูปแบบโครงสร้างโซ่ อุปทานรวมทัง้ จุดแข็ง จุดอ่ อ น
โอกาส และอุ ป สรรคของไหมไทย-ลาว รวมทัง้ ผลการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) และการนําเสนอยุทธวิธโี ดยใช้
เมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS Matrix) โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 โครงสร้างโซ่อุปทานผ้าไหมไทย
โซ่อุปทานของการผลิตผ้าไหมกําหนดจากกระบวนการ
ผลิตจะเริม่ ตัง้ แต่การปลูกหม่อนเลีย้ งไหม ซึ่งกําหนดอยู่ในกลุ่มต้น
นํ้ า จากนัน้ จึงเป็ นกระบวนการการสาวไหมเพื่อทําเส้นไหมซึ่งจัด
อยู่ในกลุ่มกลางนํ้า จนกระทังกระบวนการการออกแบบลายผ้
่
าไหม
ฟอกย้อมสีและการทอผ้าไหมซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มปลายนํ้ า เพื่อนํ าไป
จําหน่ ายเป็ น ผ้าผืน หรือแปรรูปเป็ น ผลิตภัณ ฑ์ต่ างๆ เช่ น เครื่อ ง
แต่ ง กายเคหะสิ่ง ทอและอุ ป กรณ์ ใ ช้ ส อยอื่ น ๆ เช่ น ผ้ า พั น คอ
กระเป๋ า และเนคไท เป็ นต้นเพื่อจําหน่ ายทัง้ ในประเทศและตลาด
ต่างประเทศโดยมีกจิ กรรมการดําเนินงานในส่วนต่างๆ ดังนี้
ต้นนํ้า
ผู้เลี้ยงไหมเป็ นกลุ่มที่อยู่ในต้นนํ้ า สามารถแบ่งผูเ้ ลี้ยง
ไหมได้เป็ น 2 ประเภทคือ ผู้เลี้ยงไหมสําหรับใช้งานในหัตถกรรม
พื้นบ้าน (Home Handicraft) เน้นการเลี้ยงไหมเหลืองซึ่งเป็ นพันธุ์
ไหมพื้นบ้านและผู้เลี้ยงไหมสําหรับใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial
Use) ที่เลี้ยงเป็ นไหมขาวซึ่งเป็ นพันธุ์ไหมต่ างประเทศ เกษตรกร
จะรับไหมวัย 3 จากโรงงานอุตสาหกรรมเช่น จุลไหมไทย จิมทอม
สัน และขอนแก่นสาวไหม มาเลีย้ งต่อจนกระทังถึ
่ งวัย 5
สํ า ห รั บ ใช้ ง า น ใน หั ต ถ ก ร ร ม พื้ น บ้ า น (Home
Handicraft) จะดําเนินการผสมพันธุไ์ หมเพือ่ นําไข่ไหมมาเลีย้ งหรือ
บางครัง้ ได้รบั พันธุ์ไหมไข่ไหมและไหมวัย 1 - 2 จากกรมหม่อ น
ไหมหรือจากหน่ วยงานภาครัฐจากนัน้ เลีย้ งด้วยใบหม่อนจนกระทั ่ง
ไหมตัวอ่อนนัน้ กลายเป็ นรังไหม ซึ่งผู้เลี้ยงไหมส่วนมากจะมีการ
ปลูกหม่อนของตนเองเพื่อใช้ในการเลี้ยงตัวไหมหรือบางรายจะทํา
การซื้อใบหม่อนจากผูท้ ท่ี ําการปลูกใบหม่อนขายในพื้นทีซ่ ่งึ มีราคา
ประมาณ 5 - 7 บาทต่อกิโลกรัม หรือบางครัง้ ยามขาดแคลนผูเ้ ลีย้ ง
ไหมอาจขอยืมใบหม่อนจากเพื่อนบ้านและเก็บคืนให้ภายหลัง ผู้
เลี้ย งไหมจะต้อ งพยายามรัก ษาคุ ณ ภาพของไหมโดยจะต้ อ งให้
อาหารตัวไหมอย่างเหมาะสมตามวัย และมีการถ่ายมูลให้โรงเรือน
มีความสะอาดผู้เลี้ยงไหมจะมีการแลกเปลี่ย นข้อมูลเชื่อมโยงกับ
ผู้ผ ลิต ไข่ไ หม ในการจัด หาตัว ไหมให้แ ละจะแลกเปลี่ย นข้อ มู ล
เชื่อมโยงกับผู้ทําเส้นไหมโดยการจัดส่งดักแด้สู่กระบวนการผลิต
เส้นไหมต่อไป
กลางนํ้า
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและเมททริกซ์ทาวซ์...
ผูท้ าํ เส้นไหมเป็ นผูท้ น่ี ําเอารังไหมทีเ่ ลีย้ งไว้หรืออาจซื้อ
รังไหมจากผู้เลี้ย งไหมรายอื่น และนํ ารังไหมเหล่านัน้ มาผลิต เป็ น
ไหมดิบซึ่งคุณภาพและปริมาณของเส้นไหมขึน้ อยู่กบั คุณภาพของ
รัง ไหมที่ เลี้ย งและความสามารถของผู้ ส าวไหมการสาวไหม
แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การสาวไหมด้วยมือและการสาวไหม
ด้วยเครื่องสาวไหมอุ ตสาหกรรม จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้
เลี้ยงไหมพันธุไ์ ทยซึ่งในงานวิจยั นี้จะเรียกว่า ไหมเหลือง จะสาว
เส้น ไหมเองซึ่งมัก เรีย กว่ าสาวมือ สําหรับไหมต่ างประเทศซึ่งใน
งานวิจยั นี้จะเรียกว่า ไหมขาว จะมีทงั ้ สาวเส้นไหมเองและสาวโดย
ใช้เครือ่ งสาวไหมอุตสาหกรรม
สําหรับผูท้ ําเส้นไหมรายย่อยในระดับหมู่บา้ นนัน้ เมือ่ ได้
เส้นไหมแล้วมักจะขายเส้นไหมให้กบั ผู้ทอผ้าไหมระดับครัวเรือน
ภายในหมูบ่ า้ นเดียวกันหรือหมูบ่ า้ นใกล้เคียงหากเป็ นผูท้ าํ เส้นไหม
รายใหญ่ส่วนใหญ่จะมีพอ่ ค้าคนกลางเข้ามารับซื้อเพือ่ นําไปขายใน
ท้องถิ่นอื่น หรือขายให้กบั โรงงานทอผ้าไหมอีกทอดหนึ่ ง ซึ่งเส้น
ไหมที่มกี ารซื้อขายนัน้ มีท งั ้ ไหมดิบ (ยังไม่ฟ อก) เส้นไหมที่ฟ อก
แล้วแต่ยงั ไม่ยอ้ มสีและเส้นไหมทีย่ อ้ มสีเรียบร้อยแล้วขึน้ กับการตก
ลงกันระหว่างผูจ้ ดั จําหน่ายและผูซ้ ้อื การย้อมสีเส้นไหมมีทงั ้ การใช้
สารเคมีและสีธรรมชาติขน้ึ อยู่กบั ความต้องการของลูกค้าและความ
ถนัดของผู้ป ระกอบการ โดยหากเป็ นเส้น ไหมที่ย้อ มด้ว ยสีจาก
ธรรมชาติแล้วก็จะใช้วตั ถุ ดบิ ในท้องถิ่นโดยจะเป็ นการสกัดสีจาก
ส่วนต่างๆ ของต้น ไม้ท งั ้ ใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ ผลไม้ แก่ น ไม้
และรากไม้ เป็ น ต้ น สีธ รรมชาติท่ีนิ ย มใช้ เช่ น สีจ ากแก่ น ขนุ น
ผูสนับสนุน

หนวยงานภาครัฐ/
กรมหมอนไหม

ผูจ ัดจําหนายไขไหมวัย
1-2

ตนน้ํา

ผูป ลูกหมอน/
เลี้ยงไหม

พอคาคนกลาง

ผูทําเสนไหมกลาง

ผูรับซื้อ/
จําหนายรังไหม

ผูเลี้ยงไหมเหลือง

ผูปลูกไหม
ผูเ ลี้ยงไหมวัย
1-5
ผูเลี้ยงไหม วัย
3-5

เปลื อ กมะพร้ า ว ครัง่ มะหาด และสะเดา เป็ นต้ น การย้ อ มสี
ธรรมชาติแต่ละชนิดอาจใช้เทคนิคและวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกัน
ปลายนํ้า
ผู้ทอผ้าไหมจะทําการทอผ้าทัง้ ทอด้วยมือและทอด้วย
เครื่องโดยส่วนใหญ่ผทู้ อผ้าไหมจะนิยมใช้ไหมขาวสําหรับเป็ นไหม
ยืนและใช้ไหมเหลือ งเป็ นไหมพุ่งแต่ ก็มผี ู้ทอผ้าไหมบางส่วนที่ใช้
ไหมขาวเป็ นทัง้ เส้นพุ่งและเส้นยืน หรือใช้ไหมเหลืองเป็ นทัง้ เส้นพุ่ง
และเส้นยืนทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความนิยมของลูกค้า ก่อนทีจ่ ะดําเนินการ
ทอผ้าผูท้ อผ้าไหมจะทําการคํานวณไหมสีต่างๆ ทีต่ ้องการทอแล้ว
จึงดําเนินการย้อมสีก่อนทีจ่ ะนํ ามาทอ หรืออาจจะสังย้
่ อมสีไหมกับ
ผูย้ อ้ มไหม โดยเฉพาะไหมเส้นพุ่งเพือ่ ให้เพียงพอกับการทอผ้าแต่
ละครัง้ มิฉะนัน้ แล้วสีในผืนผ้าจะไม่เหมือนกัน สําหรับไหมเส้นยืน
มักจะให้รา้ นค้าทีเ่ ป็ นตัวแทนจําหน่ ายทีม่ คี วามชํานาญร้อยเส้นยืน
จากไหมขาวทีเ่ ลือกซื้อโดยการเข้าฟั นหวี โดยการร้อยเส้นด้ายเข้า
ฟื มทีม่ ขี นาดตามหน้าผ้าต่างๆ ทีต่ ้องการ ก่อนนํ าไปทอเป็ นผ้าผืน
ตามลวดลายที่มเี ชี่ยวชาญหรือตามคําสังซื
่ ้อของลูกค้าเมื่อทอผ้า
เสร็จก็จะนํ าไปขายเป็ นผ้าผืนหรือนํ าไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม
อื่นๆ ต่อไป
โดยสามารถสรุปรูปแบบความเชื่อมโยงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องใน
โซ่อุปทานผ้าไหมไทยได้ดงั ภาพที่ 2

พอคาคนกลาง

ผูทอผาไหม
กลาง

ผูร ับซื้อ/จัดจําหนาย
เสนไหม

ภายในประเทศ
มีการรวมกลุม
ตางประเทศ

ศูนยศลิ ปาชีพฯ
ผูจ ัดจําหนายสียอม
เสนไหม

ลูกคา

ผูเลี้ยงไหมขาว
ผูจําหนายสียอมเสน
เสนไหม

กลางน้ํา

ปลายน้ํา

ไมมีการรวมกลุม

ศูนยศลิ ปาชีพฯ

ผูบ ริโภค

ภาพที่ 2 โซ่อุปทานผ้าไหมไทย
นอกจากกลุ่มบุค คลดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีพ่ อค้าคน
กลางทีม่ บี ทบาทสําคัญในการเชือ่ มโยงระหว่างต้นนํ้าและกลางนํ้ า
และระหว่างกลางนํ้ าและปลายนํ้ าได้แก่ ผูร้ บั ซื้อรังไหมจากผู้เลี้ยง
ไหมแล้วนําไปจําหน่ ายยังผูท้ าํ เส้นไหม ผูท้ ร่ี บั ซื้อเส้นไหมจากผูท้ ํา

เส้น ไหมแล้วนํ าไปจําหน่ ายยังผู้ท อผ้าไหม ผู้จําหน่ ายสีย้อมเส้น
ไหม หรือผูจ้ าํ หน่ ายอุปกรณ์ทาํ เส้นไหมและทอผ้าไหม
5.2 โซ่อุปทานผ้าไหมลาว
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SWOT and TOWS Matrix Analysis...
โซ่อุปทานไหมลาวมีรปู แบบทีไ่ ม่ซบั ซ้อนนักเมือ่ เทียบ
กับโซ่อุปทานไหมไทย โดยมีรปู แบบของโซ่อุปทานตัง้ แต่ตน้ นํ้าถึง
ปลายนํ้าดังนี้
ต้นนํ้า
ต้น นํ้ าเกือบทัง้ หมดจะอยู่ในพื้น ที่ต่ างจังหวัดโดยส่ว น
ใหญ่อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ เช่น จังหวัดหลวงนํ้ าทา บ่อ
แก้ว อุดมไซ และหัวพัน เป็ นต้น ซึ่งผูป้ ระกอบการทีท่ อผ้าไหมจะ
จัดทําสัญญาในลักษณะ Contract Farming กับผูเ้ ลีย้ งไหมและทํา
เส้นไหม โดยให้ก ารสนับสนุ นในเรื่องตัวไหม พันธุ์ไหม อุ ปกรณ์
สําหรับเลี้ยงไหม และมีการฝึ กอบรมให้ความรูก้ บั ชาวบ้านในการ
เลี้ยงไหมเพื่อให้ได้รงั ไหมทีม่ คี ุณภาพตามทีต่ อ้ งการ ซึ่งพันธุ์ไหม
พื้นบ้านลาวเป็ นไหมเหลืองคล้ายกับพันธุ์ไหมเหลืองของประเทศ
ไทย ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ระบุว่าปั จจุบนั ยังไม่มหี น่ วยงานภาครัฐเข้ามา
ช่ ว ยเหลือ สนับ สนุ น ทัง้ ในเรื่อ งของพัน ธุ์ห ม่ อ น พัน ธุ์ไ หม และ
วิธกี ารเลีย้ งทีถ่ ูกต้อง แต่สมาคมหัตถกรรมลาวได้มโี ครงการเข้าไป
อบรมให้ความรูก้ บั เกษตรกรเกี่ยวกับขัน้ ตอนการเลี้ยงไหม และ
การทอผ้าอย่างต่อเนื่อง
กลางนํ้า
จากการสัมภาษณ์พบว่าผูป้ ระกอบการผ้าไหมใน สปป.
ลาว ส่วนใหญ่สามารถผลิตเส้นไหมได้เองประมาณ 3% ของความ
ต้องการใช้เส้นไหมภายในประเทศ และอีก 97% จะต้องนําเข้าจาก
ต่างประเทศ เส้นไหมจากในประเทศเป็ นเส้นไหมทีไ่ ด้จากการทีท่ ํา
Contract Farming กับผู้เลี้ยงไหมเพื่อให้มเี ส้นไหมสําหรับการทอ
ในสถานประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายละเอียดก็จะแตกต่าง
กัน ไปในแต่ ล ะผู้ ป ระกอบการ สํ า หรับ เส้ น ไหมที่ นํ า เข้ า จาก
ต่างประเทศนัน้ ส่วนใหญ่จะนํ าเข้าจากประเทศไทย จีน เวียดนาม
และฝรั ่งเศส เป็ นต้น ในการย้อมเส้นไหมนัน้ ผูป้ ระกอบการบางราย
ใช้สธี รรมชาติเพียงอย่างเดียว บางรายใช้ทงั ้ สีธรรมชาติและสีเคมี
แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้สธี รรมชาติในการย้อมเส้นไหมเนื่องจากไม่เกิด
อันตรายกับผูย้ อ้ มและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม หากลูกค้าต้องการ
เส้นไหมที่ยอ้ มด้วยสีเคมีกจ็ ะสังเส้
่ นไหมมาผ่านการย้อมสีมาจาก
ประเทศจีนจึงไม่ต้องมีก ารจัดการในเรื่อ งบําบัดนํ้ าเสีย หากเป็ น
การย้อ มสีธรรมชาติจะนํ ามาย้อ มเองภายในประเทศเนื่ องจากมี
วัตถุดบิ ทีเ่ พียงพอในการย้อมและมีวตั ถุดบิ ทีใ่ ห้สหี ลากหลายตามที่
ต้ อ งการ อย่ า งไรก็ ต ามในการสั ง่ เส้ น ไหมจากประเทศจี น
จําเป็ นต้องสั ่งในปริมาณขันตํ
้ ่าอย่างน้อย 300 กิโลกรัมต่อไหมหนึ่ง
สี ผู้ประกอบการรายหนึ่ งให้ส มั ภาษณ์ ว่าเนื่อ งจากข้อ จํากัดด้าน
ปริมาณขัน้ ตํ่าในการย้อมทําให้ต้องสังเส้
่ นไหมชนิดทีย่ งั ไม่ยอ้ มมา
เข้ามาจากประเทศจีนเป็ นจํานวนมาก จากนัน้ จะส่งมาย้อมสีเคมีท่ี
อ.ปั กธงชัย จ.นครราชสีมา ครัง้ ละประมาณ 10 กิโลกรัม โดยส่ ง
เส้นไหมทีต่ อ้ งการย้อมไปทางไปรษณีย์และส่งกลับไปทอยัง สปป.
ลาวต่อไป เนื่องจากไม่ตอ้ งการทีจ่ ะย้อมสีเคมีภายในประเทศ

Vichit Lorchirachoonkul et.al.
ปลายนํ้ า

การทอผ้าไหมของสปป.ลาวจะเน้ นการใช้มอื ในการทอ
ทัง้ หมดไม่ใช้เครื่อ งจักร เนื่ องจากเป็ นงานฝี มอื และต้อ งใช้ความ
ละเอียดในการทอ รวมถึงการทอผ้าถือเป็ นวัฒนธรรมทีส่ บื มาจาก
บรรพบุ รุษ จากรุ่น สู่รุ่น โดยจะใช้ก่มี อื ในการทอ ความกว้างของ
หน้ า ผ้ า ไหมลาวประมาณ 1.60 เมตรซึ่ ง แคบกว่ า ผ้ า ไหมของ
ประเท ศ ไท ย ซึ่ ง กว้ า งป ระมาณ 2.00 เมต ร ผ้ า ซิ่ น ลาวจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ หัวซิ่น กลางซิน่ และปลายซิ่น ซึ่งแต่ ละ
ส่วนทอแยกกัน แล้วจึงนํ ามาเย็บรวมกัน ภายหลัง ซึ่งต่ างจากผ้า
ไหมไทยที่ ท อเป็ นผื น เดี ย วกัน ลัก ษณะของผ้ า ไหมลาวจะมี
ลวดลายและวิธกี ารทอทีโ่ ดดเด่น เป็ นลายนูนขึน้ มาด้วยเทคนิคการ
จก การขิด และผสมกับมัดหมี่
มี ก ารจํ า ห น่ าย ผ้ า ไห ม ทั ้ ง ภ าย ใน ป ระเท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ ลูกค้าภายในประเทศส่วนใหญ่เป็ นข้าราชการ บุคคล
ทัวไปที
่ ม่ ชี อ่ื เสียงซึง่ ยังมีค่านิยมทีไ่ ม่ใส่เสือ้ ผ้าทีม่ รี ปู แบบซํ้ากันและ
เมือ่ พบกันก็จะทักทายกันโดยขอดูผา้ ว่ามีลวดลายเป็ นอย่างไรและ
ทอจากที่ใด ส่ ว นบุ ค คลทัว่ ไปนิ ย มทอใส่ เองตามรู ป แบบที่ต น
ต้องการ สําหรับลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่จะส่งออกไปจําหน่ าย
ยังประเทศญี่ ป่ ุ นและยุ โ รป และบางส่ ว นทอเพื่อ จําหน่ ายให้ก ับ
นักท่ อ งเที่ย วต่ างชาติท่ีเข้ามาศึกษาวัฒ นธรรมและท่ อ งเที่ย วใน
สปป.ลาว สําหรับโซ่อุปทานผ้าไหมลาวสามารถแสดงได้ดงั ภาพที่
3
Contract Farming

ผูเลี้ยงไหม

ผูท ําเสนไหม

ผูท อผาไหม

ภายในประเทศ

ผูทําเสนไหม

ผูย อมเสนไหม

ผูผ ลิตผลิตภัณฑ
จากผาไหม

ตางประเทศ

ตนน้ํา

กลางน้ํา

ปลายน้ํา

ผูบ ริโภค

ภาพที่ 3 โซ่อุปทานผ้าไหมลาว
5.3 การเปรียบเทียบผ้าไหมไทยกับผ้าไหมลาว
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผ้าไหมไทยกับผ้าไหม
ลาวในประเด็นต่างๆ ทีพ่ บจากการสัมภาษณ์และการเยีย่ มชมการ
ดําเนิ น งาน (Site Visit) ซึ่งจําแนกการเปรีย บเทีย บเป็ น ประเด็น
ต่างๆ ในโซ่อุปทานผ้าไหม
5.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของโซ่อุปทานผ้าไหม
ไทย-ลาวเพือ่ ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
หลังเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น (AEC) คาดว่ า
ความต้องการเส้นไหมในภูมภิ าคอาเซียนมีแนวโน้มทีจ่ ะสูงมากขึน้
การนํ าเข้าและส่งออกไหมและผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมจากประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนมากขึน้ เนื่องจากมีแรงจูงใจจากสิทธิทางด้านภาษี
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วิชติ หล่อจีระชุณห์กุล และคณะ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและเมททริกซ์ทาวซ์...
นํ าเข้ า ดั ง นั ้ น เพื่ อเป็ น การเต รี ย มความพ ร้ อ มรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงแล้ว ประเทศไทยควรพัฒนาศักยภาพการผลิตด้าน
การผลิต ผ้าไหมและผลิต ภัณ ฑ์เพื่อให้แข่งขันได้ในอาเซีย น การ
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตผ้าไหมไทย-ลาวเป็ นอีกแนวทาง

หนึ่งในการเพิม่ ศักยภาพโซ่อุปทานผ้าไหมไทย-ลาว เนื่องจากทัง้
สองประเทศมี พ้ื น ฐานและวัฒ นธรรมต่ า งๆ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทอผ้าไหม รวมทัง้ มีภาษาทีค่ ล้ายคลึงกันทํา
ให้สามารถติดต่อสือ่ สารกันได้โดยไม่ตอ้ งผ่านภาษาทีส่ อง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผ้าไหมไทยกับผ้าไหมลาว
ตําแหน่ ง ประเด็น
ไทย
ต้นนํ้า
รูปแบบการ - บางส่ ว นมีก ารรวมกลุ่ ม ในหลายรู ป แบบ เช่ น
ดําเนินงาน OTOP วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ศลิ ปาชีพฯ เป็ นต้น
- บางส่วนมีรูปแบบทีโ่ รงงานอุตสาหกรรมทีท่ ําเส้น
ไหมยืนจะให้ความช่วยเหลือด้านการเลี้ยงตัวอ่อน
วัย 1-2 และขายให้เกษตรกรเพื่อเลี้ยงจนเจริญเต็ม
วัยและนํามาขายกลับคืนยังโรงงานสาวไหม
- ในการเลี้ยงไหมแต่ละรุ่นเกษตรกรมีการวางแผน
การเลี้ย งตามกําลังที่ตนมีแ ละใบหม่อ นที่สามารถ
หาได้ในพืน้ ทีโ่ ดยคาดคะเนจากประสบการณ์
กลางนํ้า
เส้นไหม/ เลีย้ งไหม ทําเส้นไหม โดยใช้วตั ถุดบิ ภายในประเทศ
วัตถุดบิ
และมีบริษทั ผลิตเส้นไหมเพือ่ จําหน่ าย
รูปแบบการ มีรปู แบบใกล้เคียงกับต้นนํ้า เพราะเกษตรกรทีเ่ ลีย้ ง
ดําเนินงาน ไหมมักทําเส้นไหมเอง
ปลายนํ้า รูปแบบการ สําหรับการทอผูท้ อผ้าจะประมาณปริมาณเส้นไหม
ดําเนินงาน ทีต่ ้องการย้อมสีให้เพียงพอกับการทอผ้าแต่ละครัง้
มิฉะนัน้ แล้วผ้าที่ทอออกมาจะให้สที ่ไี ม่เหมือนกัน
แต่ ขนั ้ ตอนต่ างๆ ยังขาดการจดบันทึก และอาศัย
ประสบการณ์เป็ นหลัก
เครือ่ งมือ อนุ รกั ษ์ แบบดัง้ เดิม อย่ างไรก็ต ามผู้ประกอบการ
และ
บางรายมีก ารใช้ก่ีเหล็ก เข้ามาช่ ว ยทอเพื่อ ให้เกิด
อุปกรณ์ ความรวดเร็วมากขึน้
แรงงาน ส่วนใหญ่เป็ นหญิงสูงอายุในชุมชน
ผูบ้ ริโภค
รสนิยม
ใช้ในชีวติ ประจําวันเฉพาะผูส้ งู อายุทท่ี อได้เอง
ผูบ้ ริโภคใน ประชาชนทัวไปส่
่ วนใหญ่นิยมจะใช้ผา้ ไหมในงาน
ประเทศ ประเพณีต่าง ๆ มากกว่าในชีวติ ประจําวัน
ประเภท ผ้าผืน ผ้าถุง ทีน่ ิยมอาจเป็ นแบบมัดหมี่ และผ้าทอ
สินค้า/
ของประเทศไทยทีท่ อเป็ นผืนเดียวกัน และคนไทย
ผลิตภัณฑ์ ยังนิยมใช้สเี คมีในการย้อมเส้นไหม เนื่องจากมี
ความรวดเร็วและให้สที ส่ี ดใสกว่าสีธรรมชาติ
หน่วยงาน
การ
การสนับสนุ นในเรือ่ งของพันธุห์ ม่อน พันธุไ์ หม
ภาครัฐ สนับสนุ น และอุปกรณ์ในการเลีย้ งไหม และอุปกรณ์ทอผ้า
จากภาครัฐ

ลาว
- ไม่ ม ี ก ารรวมกลุ่ ม ที่ ช ั ด เจน ส่ ว นให ญ่ เป็ น ผู้
ประกอบการที่ เ ป็ น SMEs จะเข้ า ไปรวบรวม
สมาชิกเองในรูปแบบ Contract Farming
- มีบางส่วนทีเ่ กษตรกรทําการเลีย้ งไหมเองใน
ครัวเรือน

เลีย้ งไหม ทําเส้นไหม โดยใช้ภายวัตถุดบิ ในประเทศ
และนําเข้าจากต่างประเทศ
กรณีทผ่ี ลิตเองเกษตรกรทีเ่ ลีย้ งไหมมักทําเส้นไหม
เอง
บางส่ ว นที่ช าวบ้านที่ท อเอง บางส่ ว นเป็ นในรู ป
รับจ้างเจ้าของกิจการ

อนุ รกั ษ์แบบดัง้ เดิมโดยใช้กม่ี อื

มีทุกเพศ ทุกวัย
ใช้ในชีวติ ประจําวัน เมือ่ ใช้ออกงานแล้วจะไม่ใช้ซ้าํ
และเน้นความไม่เหมือนใคร
ซิน่ และผ้าผืน ผ้าซิน่ ลาวมี 3 ส่วนคือ หัวซิน่ กลาง
ซิน่ และปลายซิน่ ใช้เทคนิคการจก การขิด และผสม
กับมัดหมี่ เส้นไหมทีท่ อจะย้อมสีธรรมชาติเป็ นหลัก
เนื่องจากมีวตั ถุดบิ จํานวนมากและเป็ นทีน่ ิยม
ยังไม่ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐบาลทีช่ ดั เจน
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) กรณีความร่วมมือระหว่างไทยและสปป.ลาว
จุดแข็ง (S: Strength)
จุดอ่อน (W: Weakness)
. ไทยและ สปป.ลาวเป็ นแหล่งผ้าไหมทีม่ ชี อ่ื สียงเป็ นทีร่ จู้ กั มาช้านาน . การทอผ้าส่ว นใหญ่ เป็ น อาชีพ เสริมโดยมีอ าชีพ ทํานาเป็ น
และเป็ นตัวแทนเอกลักษณ์ผา้ ไหมในลุ่มแม่น้ําโขง ทําให้เป็ นทีน่ ิยม หลัก เมื่อ ถึงฤดูก ารทํานาทําให้ผ ลิต สิน ค้าไม่ท นั กับความ
ของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
ต้องการ ทําให้เสียโอกาสทางธุรกิจ
. ผ้าไหมทอมือเป็ นการถ่ายทอดภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีม่ คี วาม ละเอียด 2. ไม่มกี ารกําหนดมาตรฐานคุณภาพของผ้าไหมผ้าไหมที่ ทํา
ประณีตเป็ นเสน่ หส์ าํ หรับชาวตะวันตก
ให้สนิ ค้าทีผ่ ลิตมามีคุณภาพแตกต่างกัน เนื่องจากมีรปู แบบ
. มีการย้อมด้วยสีธรรมชาติซ่งึ สามารถหาวัตถุ ดิบธรรมชาติทม่ี ใี น การผลิตทีแ่ ตกต่ างกันจึงอาจส่งผลกระทบต่ อความเชื่อมัน่
พืน้ ของทัง้ สองประเทศทําให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาสูงขึน้
ในผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริโภค
. ต้น ทุน ด้านเทคโนโลยีท่ใี ช้ในการผลิต ตํ่าเนื่องจากใช้เอกลักษณ์ 3. ผู้ประกอบการจํานวนมากยังขาดความรู้ความสามารถใน
ของความเป็ นภู ม ิปั ญญาชาวบ้ า น โดยไม่ ต้ อ งใช้ ต้ น ทุ น การ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเพื่อ การเพิ่มมูลค่าให้ก บั
บํารุงรักษาเครือ่ งจักร
สินค้า ขาดความรูด้ ้านการบริหารจัดการธุรกิจทัง้ ด้านการ
. มีแรงงานฝี มอื ทัง้ ในการทอผ้า (มีมากใน สปป.ลาว) และตัดเย็บ ผลิตและการตลาดที่มปี ระสิท ธิภาพทําให้ขาดวิสยั ทัศ น์ ใน
และออกแบบ (มีในไทย) เพือ่ เพิม่ มูลค่า
การทําธุรกิจโดยเฉพาะการทําตลาดเชิงรุก
. องค์ ก รเอกชน ผู้ ป ระกอบการ และหน่ ว ยงานราชการไทยมี 4. ผูท้ อผ้าทําตามความเคยชินขาดข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั สปป.ลาวและไม่มอี ุปสรรคด้านการสือ่ สาร
ทํ าให้ ม ีส ิน ค้า ค้างสต๊ อ กจํานวนมากและส่ งผลกระทบต่ อ
. สปป.ลาวมีพ้นื ทีท่ เ่ี หมาะสมกับการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม ในขณะที่ สภาพคล่องทางการเงิน
ประเทศไทยมีการศึก ษาและพัฒนาสายพันธุ์ห ม่อนไหมมาอย่าง 5. ขาดการทํ าวิจยั ออกแบบและพัฒ นาด้านนวัต กรรมและ
ต่อเนื่อง
ลวดลายใหม่ๆ
โอกาส (O: Opportunities)
ภัยคุกคาม (T: Threat)
. ผ้าไหมเป็ นสินค้าที่เป็ น ที่ช่นื ชมในระดับนานาชาติ ทําให้ผลผลิต . ปริมาณเส้น ไหมไม่เพีย งพอกับความต้ อ งการ ต้อ งมีก าร
จากอุตสาหกรรมไหมยังมีโอกาสอีกมากในตลาดต่างประเทศ
นําเข้าวัตถุดบิ ทําให้มตี น้ ทุนวัตถุดบิ สูงขึน้
2. รัฐบาลไทยมีนโยบายทัง้ ในระดับประเทศและจังหวัดในการส่งเสริม 2. มีการแข่งขัน จากผ้าทอผ้าไหมจากแหล่งอื่น เช่ น ผ้าไหม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชันและสิ
่
ง่ ทอซึง่ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ผา้ จากจีน หรืออิตาลี ผ้าพืน้ เมืองทีท่ ําจากวัสดุอ่นื เช่น ผ้าฝ้ าย
ไหม ให้การสนับสนุ นส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ทอพืน้ เมือง เป็ นต้น
ชื่อเสียงผ้าไหมไทย มีการทํา Road Show จัดงานแฟชันผ้
่ าไหม 3. ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ยงั พบปั ญหาด้านการดูแลรักษาผ้าไหม
ไทยทัง้ ในและต่างประเทศ ในขณะทีไ่ หมเป็ นสินค้าหลักที่รฐั บาล
สปป.ลาวให้ความสําคัญ
3. การรวมกลุ่มระหว่าง 2 ประเทศ จะทําให้มเี กิดโอกาสในการสร้าง
ตลาดใหญ่ขน้ึ และกลุ่มเป้ าหมายมากขึน้
4. การได้รบั สิทธิทางภาษีของสิง่ ทอและผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจาก สปป.
ลาวไปยังประเทศคู่คา้ เช่น สหภาพยุโรป เป็ นต้น
จากการลงพื้นทีศ่ กึ ษาพบว่าการเพิม่ ศักยภาพการผลิต
ของทัง้ สองประเทศในบริบทที่สอดคล้อ งกับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยสร้างความร่วมมือกันในการผลิตผ้า
ไหมจะสร้า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ก ับ โซ่ อุ ป ทานผ้ า ไหมของทัง้ 2
ประเทศ ด้วยการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม โดยผลการวิเคราะห์
แสดงดังตารางที่ 2

5.5 การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงยุทธวิธโี ดยใช้ เมททริกซ์ทาวซ์
(TOWS Matrix)
จากวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มในตารางที่ 2 จึง ได้ นํ า
TOWS Matrix มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์และยุทธวิธเี ชิงรุก เชิง
รับ เชิงป้ อ งกัน และเชิงแก้ไขสําหรับผู้ประกอบการผ้าไหมไทยลาว แสดงดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลําดับ
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและเมททริกซ์ทาวซ์...
ตารางที่ 3 กลยุทธ์ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ย TOWS Matrix
External

Internal

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

กลยุทธ์เชิ งรุก (SO)
สร้างศูนย์กลางของหัตถกรรมและ
โอกาส (Opportunities)
หัตถอุตสาหกรรมผ้าไหมในภูมภิ าคอาเซียน กําหนด
มาตรฐานเส้นไหม และสร้าง Regional Brand
กลยุทธ์เชิ งป้ องกัน (ST)
ภัยคุกคาม (Threats)
พัฒนาเทคโนโลยีพฒ
ั นาเส้นใยให้มคี ุณสมบัตทิ ด่ี ี

กลยุทธ์เชิ งแก้ไข (WO)
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้าง
ตลาดใหม่
กลยุทธ์เชิ งรับ (WT)
ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมปิ ั ญญาด้านการผลิต
ผ้าไหมสูร่ ่นุ ลูกหลาน

ตารางที่ 4 การกําหนดยุทธวิธใี นการเพิม่ ศักยภาพผ้าไหมไทย-ลาวโดยใช้ TOWS Matrix
ยุทธวิ ธีเชิ งรุก (SO)
ยุทธวิ ธีเชิ งแก้ไข (WO)
. การสร้า งคลัส เตอร์ ผ้ า ไหมไทย-ลาว และคลัส เตอร์ แ ฟชัน่
(S1O1)
. สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของหัตถอุตสาหกรรมผ้า
ไหมในภูมภิ าคอาเซียนและส่งเสริมผูป้ ระกอบการในสปป.ลาว
ในการเป็ นผูป้ ลูกหม่อนเลีย้ งไหมและสาวไหมในลักษณะการทํา
Contract Farming โดยเข้ า ไปให้ ค วามรู้ ใ นด้ า นต่ า งๆ กั บ
เกษตรกรในพืน้ ที่ (S5O3)
. การส่ ง เสริม กิจ กรรมและโครงการเพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ
ระหว่างผู้ป ระกอบการในหัต ถอุ ต สาหกรรมผ้าไหมแบบครบ
วงจรตัง้ แต่ การปลูก หม่ อ น เลี้ย งไหม จนกระทั ่งการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามทีผ่ บู้ ริโภคขันสุ
้ ดท้ายต้องการ (S7O4)
. ส่งเสริมการกําหนดมาตรฐานเส้นไหม และผ้าไหมร่วมกัน
ระหว่างไทยและสปป.ลาว ให้เป็ นทีย่ อมรับระดับสากล(S1O3)

การหาช่องทางการเข้าสู่ตลาดใหม่ในต่างประเทศโดยเฉพาะ
ตลาดยุโรป ญีป่ ่ นุ และตะวันออกกลาง (W3O1)
การเพิม่ ประสิทธิภาพในโซ่อุปทานผ้าไหมไทย-ลาว เช่นการ
อบรมให้ความรูด้ า้ นการบริหารและการจัดการธุรกิจด้านการ
ผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ (W3O3)
การวิจยั ตลาด (Marketing Research) เพือ่ ศึกษาข้อมูล
ผูบ้ ริโภค (W4O1)
สนั บ สนุ น ให้ ม ีช่ อ งทางตลาดในต่ างประเทศ สนั บ สนุ น ให้
ผู้ป ระกอบการเข้าร่ ว มการจัดแสดงสิน ค้าในประเทศต่ างๆ
ร่วมกันและจัดศูนย์แสดงสินค้าระดับภูมภิ าค (W2O2)
การสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Added) ในหัตถอุ ตสาหกรรมผ้า
ไหมจากความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการสนับสนุ น
ความเป็ น มิต รกับสิ่งแวดล้อ ม (Eco-friendly) และการทอผ้า
หัตถกรรมในทุกกระบวนการ (W5O1)

ยุทธวิ ธีเชิ งป้ องกัน (ST)
สร้ า ง Regional Brand ให้ ก ั บ สิ น ค้ า แปรรู ป จากผ้ า ไห มที่
ดําเนินการผลิตแบบครบวงจรตัง้ แต่ ก ารผลิต เส้น ไหมที่สปป.
ลาว และทอจากทัง้ 2 ประเทศ และตัดเย็บทีไ่ ทย(S5T2)
พัฒนาผ้าไหมให้ดูแลรักษาง่ายขึ้น แต่ยงั คงความประณีตและ
สวยงาม (S7T3)
ส่งเสริมการเพิม่ ปริมาณการผลิตเส้นไหมจากความร่วมมือของ
ทัง้ 2 ประเทศ โดยอาจนํ าเทคโนโลยีด้านการเพิ่มผลผลิต ที่ม ี
การศึกษาในประเทศไทยไปปลูก/เลี้ยงในสปป.ลาวซึ่งมีดนิ อุดม
สมบูรณ์และอากาศเหมาะสม (S7T1)

ยุทธวิ ธีเชิ งรับ (WT)
สร้างศูนย์ฝึกอบรมผูส้ นใจทัวไปในการทอผ้
่
าไหมให้ครบวงจร
เพื่ออนุ รกั ษ์ วฒ
ั นธรรม ถ่ ายทอดภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เทคโนโลยี
ในครัวเรือนจากบรรพบุรุษสู่ลกู หลานร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ
(W2T2)
ส่งเสริมอาชีพทําเส้นไหมและการทอผ้าไหมให้เป็ นอาชีพที่
มันคงและมี
่
รายได้ทแ่ี น่ นอน (W1T1)
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6. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปและอภิปรายผล
รูป แบบโซ่ อุ ป ทานของผ้า ไหมไทยมีค วามซับ ซ้ อ น
มากกว่าโซ่ อุปทานไหมลาวดังที่ได้แสดงไว้ในหัวข้อ 5.1 – 5.2
เนื่องจากมีหน่ วยงานภาครัฐให้การสนับสนุ นและอนุ รกั ษ์การทอ
ผ้าไหมมาเป็ นระยะเวลานาน มีหน่ วยงานในการสนับสนุ นหลาย
หน่ วยงาน เช่น กรมหม่อนไหม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ )
กรมการพัฒนาชุมชน (กระทรวงมหาดไทย) หรือศูนย์ศลิ ปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ ์ เป็ นต้น แต่หน่ วยงานต่างๆ ยังขาดการ
ประสานความร่ว มมือ ในการสนับสนุ น ทําให้เกิดความซํ้ าซ้อ น
ข าด ทิ ศ ท างที่ แ น่ น อ น แล ะทํ าให้ ก ารส นั บ ส นุ น ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
ถึงแม้จากผู้ทอผ้าไหมในประเทศไทยบางส่ว นได้ร บั
การสนับสนุ นจากศูนย์ศลิ ปาชีพ ฯ เพื่ออนุ รกั ษ์ สนับสนุ น ฟื้ น ฟู
และส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะด้านการ
ทอผ้า แต่ ห ากการหน่ วยงานดังกล่าวไม่ส ามารถสร้างรายได้ท่ี
เพียงพอก็อาจเป็ นรูปแบบความช่วยเหลือที่ไม่ย ั ่งยืน ทําอย่างไร
เพื่อให้อาชีพทอผ้าไหมสามารถคงอยู่ สืบทอดสู่ลูกหลานภายใต้
ความภาคภูมใิ จในภู มปิ ั ญ ญาของบรรพบุ รุษ ในขณะเดีย วกัน ก็
สามารถสร้างรายได้ท่สี มเหตุ ส มผลและเลี้ย งตัว เองได้ หนึ่ งใน
รูปแบบการส่งเสริมที่เกิดขึน้ อย่ างเป็ นรูปธรรมเมื่อไม่น านนี้ ค ือ
การก่ อ ตัง้ ศู น ย์ ส่ งเสริม ศิล ปาชีพ ระหว่ า งประเทศ (กระทรวง
พาณิชย์) หรือ SACICT ซึ่งเป็ นองค์การมหาชน จัดตัง้ ขึน้ เพื่อมุ่ง
ความเป็ นเลิศในการจัดการ การผลิตและการตลาดในระดับชาติ
และระดับสากล (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, ม.ป.ป.)
เพือ่ ผลักดันศิลปหัตถกรรมพืน้ บ้าน (รวมทัง้ ผ้าไหมไทย) ให้เป็ นที่
นิ ย มแพร่ ห ลายทัง้ ในและต่ า งประเทศซึ่ ง เป็ นแนวทางการ
สนับสนุ นและเพิม่ ช่องทางการจัดจําหน่ ายทีไ่ ด้ดําเนินการไปแล้ว
นอกจากนี้แนวทางการเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์อย่างยังยื
่ นอีก
ประการคือ การสนั บ สนุ น ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีเป็ นมิต รกับ สิ่งแวดล้อ ม
(Eco-Friendly) โดยนํ าความรูแ้ ละเทคโนโลยีเกี่ยวกับการย้อมสี
เส้น ใยด้ว ยวัต ถุ ดิบ ธรรมชาติ ใ ห้ ม ีค วามคงทน สีส ัน สวยงาม
เช่น เดีย วกับการใช้สเี คมี ซึ่งเป็ น ส่ว นหนึ่งตามแนวทางกลยุ ท ธ์
การสร้างมูล ค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณ ฑ์ เพื่อ สร้างตลาดใหม่เพื่อ ให้
เกิดขึน้ ตามกลยุทธ์เชิงแก้ไข
นอกจากนี้ความท้าทายทีส่ ําคัญอีกประการคือเมือ่ เข้า
สู่ตลาดทีม่ คี วามต้องการด้านเส้นไหมที่เพิม่ มากขึ้นแต่ศกั ยภาพ
ในการผลิตของผูผ้ ลิตไหมไทยและไหมลาวแนวหัตถกรรมนัน้ ไม่
สามารถผลิต ได้ในปริมาณมาก ต้อ งใช้เวลาในการวางแผนการ
ผลิตเพือ่ เตรียมเส้นไหมให้เพียงพอ โดยต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน
ในกระบวนการผลิ ต จากการปลู ก หม่ อ น เลี้ ย งไหม ทอผ้ า
จนกระทัง่ ได้ผ้า ไหม จึง ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถรองรับ คํ า สัง่ ซื้ อ ที่ ม ี

Vichit Lorchirachoonkul et.al.
ปริม าณมากในระยะเวลาอั น สั น้ เช่ น เดี ย วกั บ การผลิ ต เชิ ง
อุ ต สาหกรรมได้ ดังนัน้ จึงมีรูปแบบด้านการจัดการโซ่ อุปทานที่
แตกต่างจากหลักการมาตรฐานการเปรียบเทียบตามปั จจัยในเชิง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ดั ง ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Leerojanaprapa and
Atthirawong (2015) อีกทัง้ การผลิตในบางครัง้ มีความแปรผันใน
การผลิตสูงเนื่ อ งจากคุณ ภาพของผ้าไหมควบคุมได้ยาก และมี
ปั จจัย ภายนอกที่ เข้า มาเกี่ ย วข้ อ งกับ กระบวนการผลิต เช่ น
ฤดู ก าล เพราะผลผลิต ของเส้น ไหมในฤดู ฝ นจะมีไ ม่ ม ากนั ก
เนื่องจากเมื่อความชื้นสูงเกิน 90% เชื้อราเข้าทําอันตรายได้ง่าย
ซึ่งจะทํ าให้ไ หมอ่ อ นแอ ดังนั น้ การพัฒ นาเส้น ใยไหมเพื่อ ให้ ม ี
คุณสมบัตทิ ่ดี มี ากขึ้นโดยพยายามค้นคว้าวิจยั เพื่อให้ได้เส้นใยที่
เหมาะสมกับ ผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีนํ าไปผลิต เช่ น หากนํ ามาผลิต เป็ น
เครื่องแต่ งกายแล้วเส้น ใยไหมควรมีคุณ สมบัติดูแ ลง่าย สีไม่ต ก
ใช้ ไ ด้ ใ นชี ว ิ ต ประจํ า วั น เป็ นต้ น หรือ หากนํ า ผ้ า ไหมไปทํ า
เฟอร์นิ เจอร์ก็ควรให้มคี ุณ ลัก ษณะทนทานเป็ นแนวทางตามกล
ยุทธ์เชิงป้ องกัน เพื่อให้มกี ารนํ าผ้าไหมไปใช้อย่างต่อเนื่องทัง้ ใน
ด้านการสวมใส่ และประดับตกแต่งต่างๆ
นอกจากการพัฒนาเส้น ใยไหมให้ดีข้นึ แล้วยังจะต้อ ง
ยกระดับด้านมาตรฐานและคุณภาพของเส้นใยไหมให้เป็ นที่รจู้ กั
และเป็ นทีย่ อมรับ ซึง่ มาตรฐานดังกล่าวไม่สามารถกําหนดได้โดย
ประเทศใดประเทศหนึ่ งเพีย งประเทศเดีย ว ดังนัน้ จึงควรสร้าง
ความร่วมมือเพือ่ ให้เกิดเครือข่ายในการผลิตอาจต้องขยายสู่ความ
ร่วมมือระดับประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยและสปป.ลาว หรือ
อาจต้ อ งพั ฒ นาโดยกํ า หนดมาตรฐานในการแบ่ ง สิ น ค้ า ที่ ม ี
กระบวนการผลิตในแบบหัตถกรรมและหัตถอุ ตสาหกรรมอย่าง
ชัด เจนเพื่ อ เป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ ก ับ สิ น ค้ า เช่ น เดี ย วกับ แนว
ทางการกํ าหนดเครื่อ งหมายรับ รองผลิต ภัณ ฑ์ ผ้าไหมไทย ที่
แบ่งเป็ นนกยูงสีทอง นกยูงสีเงิน นกยูงสีน้ําเงิน และนกยูงสีเขียว
ทีเ่ ป็ นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ด้วยการรับรอง
โดยกรมหม่อนไหม และมีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองใน
ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
(กรมหม่อนไหม, n.d.) อย่างไรก็ตามการ
กําหนดมาตรฐานเส้นไหมรวมทัง้ การตรวจสอบคุณสมบัตเิ ส้นไหม
ในระดับภูมภิ าคยังไม่มกี ารกําหนดอย่างชัดเจน ซึ่งคณะผู้วจิ ยั
เห็นว่ามีความจําเป็ นทีป่ ระเทศไทยควรพัฒนามาตรฐานดังกล่าว
ให้เกิดขึน้ ตามกลยุทธ์เชิงรุก
สําหรับปั ญหาในด้านจํานวนผูท้ ่สี ามารถทอผ้าไหมใน
ประเทศไทยเริม่ ลดลง และส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุซ่งึ เป็ นปั ญหา
ที่สําคัญ สําหรับประเทศไทย แต่ ห ากมองในแง่ค วามร่วมมือ กับ
สปป.ลาวที่พบว่ายังมีวยั หนุ่ มสาวที่ประกอบอาชีพนี้ ก็จะทําให้
สามารถแก้ปัญหาเรือ่ งการขาดแคลนแรงงานทอผ้าทีม่ ฝี ี มอื ไปได้
อย่างไรก็ตามปั ญหาด้านการสืบทอดภูมปิ ั ญญาทีอ่ าจเลือนหายไป
กับคนรุ่นก่อนก็ควรได้รบั การส่งเสริมและอนุ รกั ษ์ทงั ้ เอกลักษณ์
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และลวดลายของผ้าไหมในแต่ละท้องถิน่ ซึ่งหากขาดคนรุ่นใหม่ท่ี
สนใจมาสืบสานต่อไปก็อาจทําให้ไม่สามารถอนุรกั ษ์เอาไว้ได้ สิง่ ที่
สําคัญคือต้องทําให้อาชีพดังกล่าวสามารถสร้างรายได้เลีย้ งตัวเอง
ได้ ซึ่ ง เป็ นหลั ก การสํ า หรับ การกํ า หนดกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รับ ที่ ม ี
ประสิทธิภาพ
6.2 ข้อเสนอแนะในการทําการวิจยั ครัง้ ต่อไป
จากการศึ ก ษ าวิ จ ั ย ใน ครัง้ นี้ ผู้ ว ิ จ ั ย สามารถสรุ ป
ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ในครัง้ ต่อไปได้ดงั นี้
1. ศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในแต่ละภาคของประเทศไทยใน
ระดับช่วงอายุต่างๆ ถึงรูปแบบความต้องการการเลือกซื้อผ้าไหม
เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการใช้ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้า
ไหมให้สอดคล้องกับความต้องการมากขึน้
2. พัฒ นานวัต กรรมด้านวัส ดุ ศาสตร์เพื่อ พัฒ นาเส้น ไหมให้ม ี
ความยาวมากขึ้น ดูแลรัก ษาง่ายขึ้น เพื่อ ให้ผู้บริโภคเกิดความ
สะดวกในการใช้งาน รวมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาเส้นใยให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทจ่ี ะนําไปผลิต โดยมีคุณสมบัตดิ แู ลง่าย สี
ไม่ตก และใช้ได้งา่ ยในชีวติ ประจําวัน
3. พัฒนากระบวนการย้อมเพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพการ
ย้อมสีธรรมชาติได้ตดิ ทนนานขึน้ และลดมลพิษจากการย้อมสีเส้น
ไหมลง เป็ นต้น
4. ศึกษาหาแนวทางเพื่อกําหนดเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทย-ลาว
ร่วมกันระหว่างผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ 2 ประเทศ รวมทัง้ สร้างมาตรฐาน
ด้านเส้นไหมให้เป็ นทีย่ อมรับ

7. กิ ตติ กรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ ได้ร บั ทุ น สนั บสนุ น การวิจยั จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ผ่านสถาบัน บัณฑิต พัฒ นบริ
หารศาสตร์คณะผู้วจิ ยั ขอขอบคุณผูป้ ระกอบการทัง้ ไทยและลาว
ทุกท่าน กรมการพัฒนาชุมชน และประธานสมาคมหัตถกรรมลาว
ที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล สํ า หรับ คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ของงานวิ จ ัย ชิ้ น นี้
คณะผูว้ จิ ยั ขออุทศิ ให้ รศ.ดร.พัชราภรณ์ เนียมมณี ทีต่ ้องเสียชีวติ
ลงจากอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางเก็บรวบรวมข้อมูล
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