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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการทอผ้าไหมของชุมชนเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในด้านการทอผ้าไหม การย้อมสี และการทำสีย้อมธรรมชาติ เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Action learning) ใช้วิธีการเชิงคุณภาพเป็นหลัก การวิจัยเชิงปริมาณใช้การสำรวจบริบท
ของชุมชนการทอผ้าไหม ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม 
และการประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นประชาชนที่มีการทอผ้าไหม ในชุมชนเทศบาล
ตำบลสะอาดทั้ง 3 หมู่บ้าน จำนวน 60 ครัวเรือนได้มาด้วยความสมัครใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพื่อนำเสนอ
ข้อมูลสำรวจบริบทชุมชน ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์จากเนื้อหา จากการสัมภาษณ์ อภิปรายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการทอผ้าไหมแปลงปลูกหม่อนและโรงเรือนเลี้ยงหม่อนจะอยู่ในบริเวณหรือใกล้
กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย แปลงหม่อนจะอยู่หลังบ้าน ข้างบ้าน ขนาดแปลงไม่ใหญ่มากนัก บางแห่งปลูกแซมไปกับ
พืชผักสวนครัว เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ตามไร่นาได้นำพืชเศรษฐกิจอื่นไปปลูก ต้นหม่อนสามารถใช้น้ำจากครัวเรือน 
ชุมชนสามารถทำเป็นกิจวัตรประจำวันที่ไม่ได้ทำให้ เวลาของครอบครัวสูญเสียไป ระบบการตั้งบ้านเรือนกับ
ความสัมพันธ์แบบระบบเครือญาติ สามารถแบ่งปันกิ่งพันธุ์ตลอดจนใบหม่อน รวมทั้งการเลี้ยงไหมในขณะที่ออกไป
ทำธุระ หรือเดินทางไปต่างถิ่นได้ ฤดูกาลในการเพาะปลูกประจำปี หรือพืชอื่น ไม่เป็นอุปสรรคกับวงจรในการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการปลูกหม่อนไร้เคมี รวมทั้งเทคนิคการสาว
ไหม และการทอ เป็นการพัฒนาสายพันธุ์หม่อนและให้ได้ต้นหม่อนท่ีมีคุณภาพ เป็นการพัฒนาความรู้ด้านการทอผ้า
ไหมที่มีคุณภาพของชุมชน 

การย้อมสีธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้ในการเลือกใช้โทนสีเพื่อให้เข้ากับความนิยมในสมัยปัจจุบัน ผลจาก
การดำเนินกิจกรรม กลุ่มสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานจนได้สัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
กระบวนการได้มาของสีย้อม ชุมชนได้มีความรู้ในการย้อมโดยใช้การย้อมแบบร้อน และแบบเย็น แต่ชุมชนเลือกที่จะ
ย้อมแบบร้อน โดยการนำเส้นไหมที่ผ่านการกัดกาวไหมออกแล้ว นำไปต้มในสีย้อมต้มแช่ไว้ประมาณ 30 นาที จากนั้น 
ทำให้เส้นใยกระจายตัว นำไปผึ่งให้แห้ง การทำสีธรรมชาติได้มีการอบรมให้ชุมชนมีการผลิตสีธรรมชาติทั้งเป็นแบบผง 
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และแบบน้ำเข้มข้น โดยเป็นพืชวัตถุทำสีที่สามารถหาได้ในชุมชน คือ สีแดงจากแก่นฝาง กระเจี้ยบ สีเหลืองจากมะพูด 
ขมิ้น ใบขี้เหล็ก สีม่วงจากลูกหว้า สีเขียวจากใบเตย ใบย่านาง สีดำจากผลมะเกลือ สีน้ำเงินจากดอกอัญชัญ 
คำสำคัญ: การทอผ้าไหม, การย้อมสีธรรมชาติ, บริบทชุมชน 
 

Abstract 
This research has purpose. 1) For a study of the Silk of the Sa-Ard municipal district 

communities. Amphur Nam-Pong, Khon Kaen province. 2) To develop the potential of community 
in the field of woven silk. dye and making natural dyes. That are Action Learning Research. Using 
qualitative methods are the primary. Quantitative research using surveys in the context of the Silk 
weaving community. Section by qualitative research in-depth interviews cooperative observations 
focus group and brain storming. Key informant are people who weaving silk, are 60 Households 
have come voluntarily. Statistical data analysis, descriptive presentation of data to explore the 
community context. A content analysis of qualitative data from interviews. Discussion the 
phenomenon occurs. 

The results of this research found that: A silk plantation conditions, mulberry, rearing and 
greenhouses are located in or near residential homes. Mulberry is located behind the House and 
near is not large size.  Some cultivated vegetable gardens. Because of the large areas as farms have 
introduced other economic crops planted. The community can do is routine, that doesn't make 
the family time lost. While planting weaving and mulberry can use water from households. System 
houses with kindred can share their branches as well as Mulberry varieties including raising 
silkworms while out to run errands or traveling abroad. The season for annual cultivation or other 
plants. Is not a barrier to the circuit. The workshops in order to convey the wisdom of planting 
Mulberry wireless chemical techniques and Silk weaving girl is a species of Mulberry get the quality 
mulberry trees  is to develop knowledge of the silk, the and quality of the community. Natural 
dyeing as well as know-how in selecting colors to match the popularity of the present. Results 
from operating activities Groups can be manufactured according to the standard until gives Thailand 
a Peacock symbol quality certificates. The process has come of the stain. The community has a 
knowledge of dyeing using dye, hot and cold, but the community choose to dye, hot. By taking 
the silk adhesive through the bite has been removed. bring to a boil for about 30 dye-soaked 
minutes. Then make the fiber dispersion and put to dry thoroughly. Natural color is produced with 
natural colored community, both as a powder and a liquid concentrate by a plant color can be 
found in the community is. Red from Caesalpinia sappan and Roselle, Yellow from Garcinia Cumin 
and  Cassia Tree, Purple color from Jambolan plum, Green from Pandan and Bamboo grass, Black 
from Ebony tree and Blue from Pea Flowers. 
Keyword: Silk weaving, Production of natural dyes, Community context 
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1. บทนำ 

การทอผ้าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา ในอดีตการทอผ้าจะมีอยู่ทุกครัวเรือนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย เพราะผ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของทุกคน ผ้าของแต่ละท้องถิ่น หรือภูมิภาคจะมีลวดลาย 
คุณลักษณะ และความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความชำนาญ และทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น การ
ทอผ้าเป็นสื่อสัญลักษณ์ของคนในแต่ละชุมชน แสดงถึงเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม อีกท้ัง ผ้า
ทอยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่แก่จนถึงตาย และมีบทบาทสำคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม จนกระทั่งมีการคิดค้น ลวดลายสีสัน เพื่อเติมความสวยงามและน่าใช้ สีสันของผ้าทอ เกิดการการนำ
สีมาย้อมเส้นใยเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการ เป็นการลองผิดลองถูก การสังเกตของผู้ทอ ว่าวัตถุใดที่จะสามารถนำมาทำ
เป็นสีย้อม และจะย้อมอย่างไรที่จะให้สีได้ตามที่ต้องการ ชุมชนผ้าทอเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น ประกอบไปด้วย หมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านคำบง และหมู่บ้านโนนดงมัน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีรายได้หลักจากการปลูกอ้อย ทำนา และพืชผลทางการเกษตร ชุมชนมีปัญหาภาระหนี้สิน จากค่า
ครองชีพและรายจ่ายต่าง ๆ ในครัวเรือนที่สูงขึ้น มีอาชีพเสริมอย่างเดียวคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้า ซึ่ง
ปัญหาหลักคือ ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น ผลกำไรจากการทอผ้าต่ำเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการผลิตต่อรอบการ
จำหน่ายหรือจากการสั่งทอของลูกค้าในแต่ละครั้ง ประกอบกับปัจจุบันตลาดมีความต้องการผ้าทอที่ย้อมจากสี
ธรรมชาติมากกว่าผ้าที่ย้อมจากสีเคมี และมีแนวโน้มว่าผู้บริโภคมีความนิยมความเป็นเอกลักษณ์ของการย้อมสี
ธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติปราศจากเคมีมากข้ึน 

ในการทอผ้าและย้อมสีในแต่ละครั้งของชุมชนรอบการผลิตแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับการสุกของตัวไหม คือ 45 
วัน จะเริ่มทำการสาวไหม ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการสาว 2 ถึง 3 วันในแต่ละครั้งจึงจะได้เส้นไหม ส่วนสีนั้นส่วน
ใหญ่เป็นสีเคมี และได้มีการสั่งซื้อสีย้อมธรรมชาติที่มาจากแหล่งอื่น หรือจากร้านค้าท่ีได้บอกต่อกันมาว่ามีขายที่ไหน
และฝากกันซื้อ ซึ่งไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าได้สีตามที่ต้องการหรือเป็นสีธรรมชาติจริง  ๆ หรือไม่ อีกทั้งไม่มีความ
แน่นอนทั้งปริมาณและราคาที่ซื้อ ส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตผ้าแต่ละผืนมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ค่อยแน่นอนและค่อนข้าง
สูงถึงแม้ชุมชนเองจะมีรายได้จากการขายผ้าทอผืนเฉลี่ยผืนละ 2,000 - 3,000 บาท แต่เมื่อคิดรายจ่ายต่อต้นทุนแล้ว
ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง คือ ราคาขายต่อผืนจากผ้าไหมโดยสีย้อมธรรมชาติราคาผืนละ 2 ,000 บาท ค่าเส้นใยใน
การผลิตโดยจากการเลี้ยงและสาวไหมต่อครั้ง 1,000 - 1,200 บาท ค่าสีย้อมต่อผืน ประมาณ 300 - 500 บาท ต่อ
ผืน และสีที่เหลือจากการย้อมไม่สามารถนำมาย้อมเสน้ใยที่เหลอืได้ตอ้งทิ้งไป ในการย้อมแต่ละครั้งรวมทั้งการทอ จะ
ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 - 15 วัน ต่อรอบการผลิตต่อผืน และหากสีที่สั่งย้อมเข้ามาไม่มีความสมำ่เสมอหรือสัง่เข้าคน
ละรอบแล้วผ้าที่ย้อมอยู่นั ้นจะไม่สามารถจำหน่ายให้กับลูกค้าได้เลย เพราะความไม่มีคุณภาพและขาดความ
สม่ำเสมอของสี ซึ่งจากการสำรวจสภาพบริบทของชุมชนเกี่ยวกับวัตถุธรรมชาติสีในชุมชน จากการประชุมระดม
ความคิดเห็นในสภาพปัญหาและความต้องการในด้านนี้ ชุมชนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า หากสามารถลดต้นทุนจากการ
ซื้อสีธรรมชาติเข้ามาย้อม และหากสามารถนำสีย้อมนั้นผลิตและจำหน่ายได้เอง จะสามารถลดต้นทุนการผลิตและมี
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความรู้ความสามารถของชุมชนอย่างแท้จริงโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัตถุสี
ที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถสร้างความรู้และตอบสนองต่อการผลิตของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาในด้าน
นี้ได้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการทอผ้าไหมของชุมชนเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  
2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในด้านการทอผ้าไหม การย้อมสี และการทำสีย้อมธรรมชาติ 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 ไหม 

ไหม เส้นใยธรรมชาติที ่ได้จากการเลี ้ยงตัวไหม ส่วนใหญ่เลี ้ยงกันมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้บางส่วน โดยชาวบ้านจะเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกต้นหม่อนเพื่อนำมาเป็นอาหารของตัวไหม 
ต้นหม่อนขึ้นได้ดีกับดินทุกชนิด เป็นพื้นทนแล้งได้ดี แต่จะมีปัญหาบ้างในช่วงฤดูฝนคือการเกิดโรครากเน่า ซึ่งจะทำ
ให้ต้นหม่อนอ่อนแอ ต้นหม่อนพันธุ์พื ้นเมือง และพันธุ ์ที ่ได้รับการพัฒนาแล้วจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงเพราะจะได้มีใบหม่อนเลี้ยงตัวไหมได้ตลอดทั้งปี โดยใช้แรงงานในครัวเรือนทุกขั้นตอนมาเป็นการ
ผลิตผ้าไหมแบบการค้า โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตเพื่อแสวงหากำไร 

ภูมิปัญญาการสาวไหมเป็นกระบวนการผลิตเส้นไหมของผู้เลี้ยงไหม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ที่สืบทอดกันมาของสตรีภายในครอบครัว คือ แม่ถ่ายทอดวิธีการสาวไหมโดยการทำให้ดู แนะนำวิธีการสาวไหมให้
บุตรรู้ แล้วบุตรสาวนำไปปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง รู้แล้ว เรียนแล้ว ปฏิบัติซ้ำ จนเกิดความ
ชำนาญ เป็นการเรียนรู้ในครอบครัวแล้วขยายไปในชุมชนนั้น ๆ และนอกชุมชน โดยมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่น
หนึ ่งสู ่อีกรุ ่นหนึ ่งเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงวิธีการบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น 

3.2 การย้อมสีเส้นใยและเส้นด้าย 
3.2.1 สีธรรมชาติ สีที่นำมาย้อมได้จากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น โดยเป็นสีธรรมชาติธรรมชาติที่ได้จาก

ต้นไม้และที่ได้จากสัตว์ สีธรรมชาติที่ได้จากต้นไม้ได้มาจากส่วนต่าง ๆ ได้แก่  ราก แก่น เปลือก ต้นดอก ผล เมล็ด
และใบ 

3.2.2 สีสังเคราะห์ มีหลายชนิดและมีคุณสมบัติแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสำหรับการย้อม เส้นใย แต่ละ
ประเภท สีสังเคราะห์ส่วนใหญ่คงทนต่อการซักและแสงแดดดี ให้สีสดใส หาซื้อสะดวก มีวิธีการย้อมที่ไม่ยุงยากและ
ราคาถูก และสามารถผสมให้ได้สีที่หลากหลายแตกต่างกัน   

3.2.3 สีที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ 
สีแดง ได้จาก เมล็ดคำแสด แก่นฝาง เปลือกสมอ เปลือกสะเดา ดอกมะลิวัลย์ แก่นกะหล่ำ  

แก่นประดู่ รากยอป่า ดอกกระเจี๊ยบ เปลือกส้มเสี้ยว 
สีเหลือง ได้จาก หัวขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย หัวไพร แก่นไม้พุด ดอกกรรณิการ์ รากฝาง ใบมะขาม ผลดิบ

มะตูม ดอกผกากรอง ดอกคำฝอย ดอกดาวเหลือง เปลือกประโหด แก่นเข  ใบเสนียด แก่นแค่ แก่นฝรั่ง ใบขี้เหล็ก 
แก่นขนุน ต้นสะตือ ใบเทียนกิ่ง 

สีน้ำเงิน ได้จาก ใบบวบ ใบหูกวาง เปลือกเพกา เปลือกต้นมะริด เปือกสมอ เปลือกกระหูด  
ใบเลี่ยน เปลือกสมอภิเภก ใบตะขบ ดอกอัญชัน ต้นคราม 

สีม่วง ได้จาก ผลลูกหว้า เปลือกผลมังคุด ผลหม่อน 
สีเขียว ได้จาก เปลือกต้นเพกา เปลือกสมอ ใบเตย ใบกระเพรา 
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สีชมพู ได้จาก ต้นมหากาฬ ต้นฝาง แก่นหางนกยูง 
สีน้ำตาล ได้จาก เปลือกไม้โกงกาง เปลือกสีเสียด เปลือกพะยอม เปลือกผลทับทิม เปลือกคาง 

เปลือกขาว เปลือกสนทะเล เปลือกแสมดำ เปลือกนนทรี เปลือกมะหาด แก่นคูณ เปลือกแค 
สีดำ ได้จาก ใบกระเม็ง ผลมะเกลือ เปลือกรกฟ้า ผลตับเต่า บัวสาย 

3.3 สารช่วยย้อม 
สารช่วยย้อม หรือสารกระตุ้นสี มีทั้งสารเคมีและสารธรรมชาติ สารช่วยย้อมเคมีคือ วัตถุธาตุ ที่ใช้ผสมสี

เพื่อให้สีติดแน่นกับผ้าที่ย้อมเป็นเกลือกับโลหะพวกอลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง ดีบุก และ โครเมียม ซึ่งมีราคาถูก 
คุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน สารช่วยย้อมธรรมชาติ คือ สารประกอบน้ำหมักธรรมชาติ ที่ช่วยในการยึดสี และ
บางครั้งทำให้เฉดสีเปลี่ยน จากการศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์ และ ผลงานวิจัยของ ชนาธินาถ  ไชยภู (2556) การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อมสีธรรมชาติ จากเปลือกสะตอ วิเชษฐ์  จันทร์หอม และคณะ (2554) 
การผลิตสีเพื่อการย้อมผ้าและการย้อมด้ายของ กลุ่มชาวบ้านในจังหวัดสงขลา และคะนึง จันทร์ศิริ (2531) 

3.4 การสกัดสีธรรมชาติ 
การสกัดสีธรรมชาติที ่ใช้สำหรับการย้อม จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่า มีการสกัดสี 2 วิธี คือ  

การสกัดสีแบบร้อนโดยวิธีการต้มและการสกัดสีแบบเยน็โดยวิธีการหมัก การเลือกใช้วิธีการ สกัดสีแบบร้อนหรือแบบ
เย็นนั้น คำนึงถึงคุณลักษณะของพืช ส่วนต่าง ๆ ที่ให้สีของพืช เป็นต้น จาก การศึกษาการสกัดสีธรรมชาติจาก
งานวิจัยต่าง ๆ พบว่าส่วนใหญ่นิยมสกัดสีแบบร้อน โดยวิธีการต้ม เพื่อสกัดสารให้สีในพืชออกมา ปริมาณความ
เข้มข้นของสี ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของการสกัดสี เวลาใน การหมัก หรือย้อมของวัสดุนั้น ๆ การสกัดสีวิธีการตม้ยอ้ม 
และการหมักเพื่อย้อม เป็นภูมิปัญญาที่สืบ ทอดจากบรรพบุรุษที่ศึกษา และสังเกตจากธรรมชาติจนเกิดจากเรียนรู้ 
และนำประโยชน์จากสีมาใช้ วิเชษฐ์  จันทร์หอม และคณะ (2554) ได้กล่าวถึง การสกัดสีด้วยการหมัก หรือย้อมเย็น
เป็นวิธีที่เรียบ ง่ายและประหยัดมากท่ีสุด นอกจากน้ียังพบวิธีการแบบผสมผสานการสกัดสีโดยการต้มย้อมหมัก เป็น 
กระบวนการย้อมที่มีหลาย มีข้อดีคือสามารถสกัดสีจากพืชได้หลายชนิด ดังนั้นในการเลือกวิธีการ ย้อมสีธรรมชาติ 
ควรคำนึงถึงการเลือกวิธีการย้อมให้เหมาะสมกับลักษณะของวัตถุที่ย้อม ชนิดของพืช ที่ให้สีที่มีในท้องถิ่นนั้น ๆ 
เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ระยะเวลา และความถนัดของผู้ย้อม 

3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชูใจ  กินูญ (2550) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองชาวเขาเผ่าม้ง บ้านเข็กน้อย อำเภอ

เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาเผ่าม้งให้มีคุณภาพดี 
โดยเฉพาะผ้าปักแบบครอสติช (Cross Stitch) มีการพัฒนาการให้สีและการออกแบบลวดลาย ใหม่ ๆ แต่ยังคงรักษา
เอกลักษณ์เดิม สามารถนำผ้าปักไปใช้สร้างสรรค์ออกแบบตกแต่งเสื้อผ้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ตามความ
ต้องการของตลาด และยังคงไว้ซึ ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ ่น วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) และการสาธิตโดยใช้ความ
ร่วมมือระหว่างชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

วราภรณ์  ปามุทา (2554) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมยกดอก
ลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูน และศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน
และผลตอบแทนที ่ใช้ในการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนระหว่างผู ้ผลิตที ่ข ึ ้นทะเบียนสิ ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์
(Geographical Indications: GI) กับผ ู ้ผล ิตที ่ ไม ่ได ้ข ึ ้นทะเบียนสิ ่งบ ่งช ี ้ทางภูม ิศาสตร ์( Non Geographical 
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Indications: Non-GI) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรสแล้ว 
อายุเฉลี่ย 46 ปีมีประสบการณ์ในการทอเฉลี่ย 12.6 ปีส่วนใหญ่ได้รับความรู้ในการทอมาจากพ่อแม่ มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนเฉลี่ย 303,356.66 บาทต่อปี รายได้จากธุรกิจไหมตอ่ครัวเรอืนเฉลี่ย 231,818.33 บาทต่อปีแหล่งเงินทุนมา
จากการกู้และทุนของตนเองในการผลิตผ้าชุดมีต้นทุนเฉลี่ย 4,829.11 บาทต่อชุด ผ้าซิ่นมีต้นทุนเฉลี่ย 2,007.46 
บาทต่อผืน ผู้ผลิตมีรายได้จากการขายผ้าชุดราคาเฉลี่ย 8,662.50 บาทต่อชุด ผ้าซิ่นราคาเฉลี่ย 3,693.88 บาทต่อผืน 
ส่วนใหญ่ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดราคาขาย ผู้รับซื้อ เป็นลูกค้าต่างจังหวัด ร้อยละ 28.00 และนักท่องเที่ยว ร้อยละ 26.86 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ต้นทุนการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูน ระหว่างผู้ผลิตที่ขึ้น
ทะเบียน GI กับผู้ผลิตที่ไม่ไดข้ึ้นทะเบียน GI ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  สำหรับผลตอบแทนการ
ผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูน ประเภทผ้าชุด พบว่าผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียน GI มีผลตอบแทนสูงกวาผู้ผลิตที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 
GI อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนประเภทผ้าซิ่น พบว่า ทั้ง 2 กลุ่ม มีผลตอบแทนท่ีไม่แตกต่างกัน  ดังนั้น หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาครัฐ ควรเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการขึ้นทะเบียน GI เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ผลิต เพิ่มมูลค่าของ
สินค้า และดูแลมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งการดูแลด้านราคาของวัสดุต้นทุน และกำหนดราคากลางการจำหน่ายให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

อรนุช  อ่อนจันทุม (2552) ได้ทำการวิจ ัยศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ ่งทอพื ้นเมืองของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานและศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอ
พื้นเมืองของกลุ่มผู้ผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเปรียบเทียบศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตที่มีลักษณะ
พื้นฐานต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับระดับดาว OTOP 3-5 ดาว ในปี พ.ศ. 2549 จำนวน 51 กลุ่ม ที่
สุ่มเลือกจากประชากรจำนวน 370 กลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) และ Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีระดับดาว OTOP 3 ดาว มีสถานภาพเป็นกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพ มีจำนวนสมาชิก
กลุ่ม 25-50 คน มีระยะเวลาดำเนินงาน 6 ปีขึ้นไป นิยมทอผ้ามัดหมี่ ผ้าที่ผลิตจำหน่ายมากที่สุดคือผ้าผืนสำหรับตัด
เสื้อผ้า ใช้ใยฝ้าย สีย้อมธรรมชาติ และใช้กี่ทอมือ 

กลุ่มตัวอย่างมีศักยภาพโดยรวมระดับปานกลาง โดยมีศักยภาพด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม การเตรียม
เส้นด้าย การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบลวดลาย สีสันและรูปแบบ ผลิตภัณฑ์และการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาระดับสูง มีศักยภาพด้านการฟอกย้อม การผลิตเพื่อจำหน่าย การผลิตเส้นด้าย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทอ 
การจัดหาวัตถุดิบ และการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ระดับปานกลาง เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ผลิตที่มีระดับดาว OTOP ต่างกันมี
ศักยภาพด้านความเข้มแข็งของกลุ่มต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มผู้ผลิตที่มีจำนวนสมาชิก
ต่างกัน มีศกัยภาพด้านการฟอก ย้อม การเตรียมเส้นด้าย และการทอต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
ศักยภาพการพึ่งตนเองด้านการทอผ้าไหมและผลิตสีย้อมธรรมชาติ  ชุมชนเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น โดยใช้ภูมิปัญญาด้านการทอ ความรู้เรื่องสีย้อมธรรมชาติและวัตถุดิบที่ให้สีในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่
การทอผ้าไหมและการย้อมสีธรรมชาติไปสู่การรับรองและการพึง่ตนเองต่อไป   
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4. วิธีดำเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการ ปฏิบัติร่วมกัน 

(Action learning) ใช้วิธีการเชิงคุณภาพเป็นหลัก การวิจัยเชิงปริมาณใช้การสำรวจบริบทของชุมชนด้านการ ทอผ้า
ไหม ด้านการย้อมสี การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการประชุม ระดมความ
คิดเห็นแบบมีส่วนร่วม  

4.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นประชาชนที่มีการทอผ้าไหม ในชุมชนเทศบาลตำบลสะอาดทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ  
บ้านโนนดงมัน บ้านสะอาด และบ้านคำบง จำนวน ทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยกำหนดหมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน ได้มา
ด้วยความสมัครใจ 

4.2 ขั้นตอนและวิธีการในการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนในการวิจัย ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ระยะการวิจัย  ศึกษาบริบทชุมชนด้านทอผ้าไหมและสภาพการย้อมสีโดยวิธีการ ดังนี้ 
เชิงปริมาณ ใช้แบบสำรวจสภาพบริบทชุมชน ประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 

ค่าใช้จ่ายทางการเกษตร ค่าใช้จ่ายในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเหตุผลในการ
เลือกสีที่จะย้อม ตลาดและการจำหน่าย ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ สังเกตการณ์
การดำเนินชีวิตทั่วไป พฤติกรรมการบริโภค การใช้สินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพง การทำงานของสมาชิกในชุมชน เป็นต้น 

โดยการศึกษาสภาพพื้นที่โดยรอบของชุมชนเป้าหมายทั้ง 3 หมู่บ้าน ทำแผนท่ีชุมชนการทอ ด้าน การใช้สี
ย้อม เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมกับทุนทางสังคมในชุมชนและทำปฏิทินการเกษตรที่มี  ความสัมพันธ์กับ
วงจรการการทอผ้า 

ระยะที่ 2 ระยะพัฒนา  
นำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ จัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ โดยการทวนสอบข้อมูลจากการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนในกิจกรรมที่ 1 และระดมทำ SWOT กลุ่ม จากนั้น
ระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์สภาพและความต้องการของกลุ่ม โดยมีกิจกรรม ดังน้ี  

1) การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใน 

2) ชุมชนเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการทอผ้า 
3) ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

กับผลที่ได้จากการ ประชุมระดมความเห็น 
4) นำแนวทางสู่การปฏิบัติจริง โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกระบวนการ

มีส่วนร่วม 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา เพื่อนำเสนอข้อมูลสำรวจบริบทชุมชน 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากการสัมภาษณ์ อภิปรายปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้น 
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4.4 กรอบการวิจัย 
 

 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนในการทอผ้าไหม เป็นบริบทของชุมชน ประกอบไปด้วย ที่ตั้ง สภาพ 

และแผนที่บ้าน แปลงปลูก โรงเลี้ยงหม่อนของชุมชน อยู่ใกล้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย พบว่า แปลงหม่อนจะอยู่หลัง
บ้าน ข้างบ้าน เป็นขนาดแปลงท่ีไม่มากนัก และบางแห่งปลูกแซมไปกับพืชผักสวนครัว โดยเหตุผลนั้นเนื่องจากพื้นที่
ส่วนใหญ่ตามไร่นาได้นำไปปลูกอ้อย หรือพืชเศรษฐกิจอื่น ต้นหม่อนในชุมชนสามารถปลูกใกล้บ้านในที่อยู่อาศัยได้ 
และใช้น้ำจากครัวเรือน และประหยัดเวลาในการดูแลต้นหม่อน ตลอดจนการเก็บใบเพื่อนำมาเลี้ยงตัวหม่อนที่อยู่ใน
โรงเรือน เป็นกิจกรรมประจำวันที่ไม่ได้ทำให้เวลาของครอบครัวสูญเสียไป ระบบการตั้งบ้านเรือนกับความสัมพันธ์ 
แบบระบบเครือญาติ ถึงแม้จะอยู่คนละหมู่บ้านแต่มีความเกี่ยวดองกัน สามารถแบ่งปันกิ่งพันธุ์ตลอดจนใบหม่อน 
รวมทั้งการไหว้วานในการดูแลรักษา การเลี้ยงไหมในขณะที่ออกไปทำธุระ หรือเดินทางไปต่างถิ่นได้ ฤดูกาลในการ
เพาะปลูกประจำปี หรือพืชอื่น เช่น การปลูกอ้อย การทำนา หรือพืชเกษตรอื่นไม่เป็นอุปสรรคกับวงจรในการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในชุมชนสามารถทำได้ทุกฤดูกาล แต่เป็นระบบการจัดการจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาคือได้มีการจัดอบรมเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการปลุกหม่อน 
และการปลูกหม่อนไร้เคมีเพื่อพัฒนาสายพันธ์ุหม่อนและให้ได้ต้นหม่อนที่มีคุณภาพ 

5.2 สภาพปัญหา เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การได้มาของสีย้อม  ชุมชนยังใช้การปลูกแบบ
ดั้งเดิมโดยไม่มีการยกร่อง ปัญหาที่พบคือ โรคโคนเน่า และการได้รับน้ำทิ้งจากครัวเรือนที่มีสารเคมี เศษเหลือจาก
อาหาร การชำระล้างผสม ทำให้มีผลต่อต้นหม่อนส่งผลถึงปริมาณใบหม่อนได้ไม่เต็มที่ บางแห่งพบว่า มีราขึ้นที่ใต้ใบ 
และใบแห้ง หยาบเร็ว การได้มาของสีในการย้อมนั้น ชุมชนได้มีการซื้อมาจากตลาดในตัวเมือง หรือฝากกับรถขาย
สินค้าตามหมู่บ้าน ราคาถูก หาซื้อง่าย ย้อมในปริมาณมาก ๆ ได้ แต่ปัญหาที่พบคือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้เมื่อนำไปจำหน่าย 
หรือไปออกร้านกับทางหน่วยงานต่าง ๆ ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาดในปัจจุบัน สีย้อมจากธรรมชาติในชุมชนจึงเป็นสิง่
ที่ชุมชนต้องการเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพ ในการผลิตให้ทันและตอบสนองต่อสังคม จึงได้มีการพัฒนาโดยการนำเอา

ศึกษาสภาพปัจจุบันการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม สภาพปัญหา และความ

ต้องการในด้านการทอผา้ไหม การเลี้ยง
ไหม 

 แนวคิด  ทฤษฎี เทคนิควิธีการที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม 

การทอ การย้อมสีธรรมชาติ  

กระบวนการพัฒนาโดยวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้โดยการ ปฏบิตัิ
ร่วมกัน  (Action learning)     

แนวทางในการทอผ้าไหมย้อมสี
ธรรมชาติและการผลิตสีย้อมธรรมชาติ 
ชุมชนเทศบาลตำบลสะอาด อำเภอน้ำ

พอง จังหวัดขอนแก่น  

กระบวนการประเมิน Out 
put และ Out come  
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วัตถุสีจากธรรมชาติที่ได้ จากการระดมความคิดเห็น และได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการย้อม และสีธรรมชาติ
ให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการใน การย้อมสีธรรมชาติ รวมทั้งให้ความรู้ในการเลือกใช้โทนสีเพื่อให้เข้ากับความ
นิยมในสมัยปัจจุบัน ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานจนได้สัญลักษณ์นกยูงไทยให้
เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คือ ได้ตรา ตรานกยูงสีทอง (Royal Thai Silk) ซึ่งได้กล่าวถึงคุณภาพว่าเป็นผ้าไหม
ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบ เส้นไหมกระบวนการผลิตแบบภูมปิัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมของไทยอย่างแท้จริง และใช้เส้นไหมพันธ์ุ
ไทยพ้ืนบ้านเป็นท้ังเส้นพุ่งและเส้นยืน เส้นไหมจะต้องสาวเสน้ด้วยมือผา่นพวงสาวลงภาชนะ การทอด้วยกี่ทอมือแบบ
พื้นบ้านชนิดพุ่งกระสวยด้วยมือ ย้อมด้วยสีธรรมชาติ หรือสีเคมีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และต้องผลิตในประเทศไทย 

ในกระบวนการได้มาของสีย้อมนั้น ชุมชนได้มีความรู้ในการย้อมโดยใช้การย้อมแบบร้อน คือจากการนำ
เส้นไหมที่ผ่านการกัดกาวไหมออกแล้ว นำไปต้มในสีย้อมต้มแช่ไว้ประมาณ 30 นาที จากนั้น ทกให้เส้นใยกระจายตัว 
นำไปผึ่งให้แห้ง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายกว่าการย้อมแบบเย็น การทำสีธรรมชาตินั้น มีทั้งเป็นแบบผง และแบบน้ำเข้มข้น โดย
พืชวัตถุทำสีที่สามารถหาได้ในชุมชน คือ สีแดงจากแก่นฝาง กระเจี้ยบ สีเหลืองจากมะพูด ขมิ้น ใบขี้เหล็ก สีม่วงจาก
ลูกหว้า สีเขียวจากใบเตย ใบย่านาง สีดำจากผลมะเกลือ สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน 

 

 
รูปที่ 1  แสดงการสาวไหมของชุมชน 
ที่มา : โครงการแนวทางในการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติและการผลิตสีย้อมธรรมชาติ ชุมชนเทศบาลตำบลสะอาด 

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. 2562 
 

 
รูปที่ 2  แสดงการย้อมสีธรรมชาติของชุมชน 
ที่มา : โครงการแนวทางในการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติและการผลิตสีย้อมธรรมชาติ ชุมชนเทศบาลตำบลสะอาด 

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น.2562 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
จากสภาพด้านการทอผ้าไหม โดยเฉพาะในการหาวัตถุดิบการทอผ้าไหมในชุมชนนั้น วัตถุดิบในการผลิต

จะต้องมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับ อรนุช อ่อนจันทุม (2552) ที่ได้ทำการวิจัยศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอ
พื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ที่พบว่าพบว่า กลุ่มผู ้ผลิตส่วนใหญ่มีระดับดาว OTOP 3 ดาว  
มีสถานภาพเป็นกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพ มีจำนวนสมาชิกกลุ่ม 25-50 คน มีระยะเวลาดำเนินงาน 6 ปี
ขึ้นไป นิยมทอผ้ามัดหมี่ ผ้าที่ผลิตจำหน่ายมากที่สุดคือผ้าผืนสำหรับตัดเสื้อผ้า ใช้ใยฝ้าย สีย้อมธรรมชาติ และใช้กี่ทอ
มือ และการได้มาของเส้นไหมที่มีคุณภาพนั้นผู้สาวไหมและผู้ทอผ้าไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ ควรเป็น
บุคคล ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ถึงกันและกันได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ วราภรณ์  ปามุทา (2554) ได้ทำการ
วิจัยเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูน ที่พบว่า ผู้ผลิตผ้าไหมยกดอกลำพูนส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรสแล้ว อายุเฉลี่ย 46 ปีมีประสบการณ์ในการทอเฉลี่ย 12.6 ปีส่วนใหญ่ได้รับ
ความรู้ในการทอมาจากพ่อแม่ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงพบว่า ภูมิปัญญาด้านการสาวไหมและการทอนั้นเป็นภูมิปญัญา
และความรู้ที่ฝังลึก สามารถถ่ายทอดและต่อยอดไปยังผู้อื่นได้โดยเฉพาะในระบบเครือญาติ โดยผู้สาวไหมและผู้ทอ
ผ้านั้นจะต้องมีความรู้และ ความชำนาญมากเพื่อความสวยงามในงานฝีมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ล้าสมัยโดยเฉพาะการต้ม 
การสาวไหม พืชวัตถุของสีที่ปลูกต่าง ชนิด ความอ่อนแก่ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ 
ของเส้นไหมและสีย้อม สภาพปัญหาด้านการ ลงทุนการทอผ้าไหมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการของกลุ่ม และ
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด และสอดคล้องกับอรนุช  อ่อนจันทุม (2552)  ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีศักยภาพโดยรวมระดับ
ปานกลาง โดยมีศักยภาพด้านความเข้มแข็งของกลุ ่ม การเตรียมเส้นด้าย การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
การออกแบบลวดลาย สีสันและรูปแบบ ผลิตภัณฑ์และการถ่ายทอดภูมิปัญญาระดับสูง มีศักยภาพด้านการฟอกย้อม 
การผลิตเพื่อจำหน่าย การผลิตเส้นด้าย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทอ การจัดหาวัตถุดิบ และการตัดเย็บผลิตภัณฑ์
ระดับปานกลาง เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ผลิตที่มีระดับดาว OTOP ต่างกันมีศักยภาพด้านความเข้มแข็งของกลุ่มต่างกัน
อย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และกลุ่มผู้ผลิตที่มีจำนวนสมาชิกต่างกัน มีศักยภาพด้านการฟอก ย้อม  
การเตรียมเส้นด้าย และการทอต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ควรมีการหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการลงทุน

การทอผ้าไหมของชุมชน ควรมีการให้การสนับสนุนเงินลุงทุน ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ กลุ่มผู้ทอ หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง
จะทำให้เกิดสภาพคล่องในการผลิตเพราะจะช่วยบรรเทาระยะรอบในการผลติที่ยาวนาน ควร มีการฝึกประสบการณ์
ให้เพศชาย มีส่วนร่วมในการทอผ้าไหม คนรุ่นหลังควรให้ความสนในงานฝีมือท่ีมีคุณภาพอย่างการทอผ้า ไหมซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ที ่สำคัญ กลุ่มผู ้ทอผ้าไหมควรควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ ขั ้นตอนในการทอผ้าไหม เพื่อให้ 
สามารถนำมาพัฒนาฝีมือของกลุ่ม เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป  
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