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การออกแบบเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเพื่อปรับปรุง
เทคนิคการผลิต
แบบภูมิปัญญาท้องถิ่นในอำ�เภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
สนิท พาราษฎร์ 1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบเทคโนโลยี
การผลิตผ้าไหมรูปแบบการผลิตใหม่ ๆ ซึ่งใช้วัสดุที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อใช้ปรับปรุงเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ใน
เขตอำ�เภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ และเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตหรือ วิธกี ารผลิตภายใต้ภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้านโดยคิดเทคนิค
ใหม่ ๆ ในการออกแบบผ้าไหมให้เพิ่มมูลค่าในการจำ�หน่าย
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ได้แก่ ผู้ผลิตผ้าไหมภายในเขตอำ�เภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ซึง่ มีจ�ำ นวนทัง้ หมด 18 ตำ�บล 323 หมูบ่ า้ น โดยใช้วธิ กี ารสุม่
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) หมู่บ้านที่ผลิต
ผ้าไหมเพือ่ การจำ�หน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จำ�นวน

ทัง้ หมด 10 หมูบ่ า้ น และกำ�หนดเป็นโควตาของผูผ้ ลิตผ้าไหม
หมู่บ้านละ 5 คน รวมทั้งหมด 50 คน ผลการวิจัยพบว่า
รูปแบบเทคโนโลยีการผลิตผ้าไหมโดยอาศัยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้เทคโนโลยีการผลิต
2 แบบได้แก่ แบบที่ 1 ซึ่งถือว่าเป็นแบบที่นิยมใช้มากที่สุด
ได้แก่ แบบกี่กระตุก และแบบที่ 2 ใช้รูปแบบลักษณะคล้าย
แบบที่ 1 แต่เพิ่ม เพียงการใช้เท้าปั่นเหมือนการปั่นจักรยาน
ในขั้นตอนการทอผ้า โดยมีเทคนิคพิเศษในการออกแบบ
แต่มีความรวดเร็วกว่า

คำ�สำ�คัญ : การออกแบบ, เทคโนโลยีการผลิตผ้าไหม, การปรับปรุงเทคนิคการผลิต, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ABSTRACT
The objectives of this research were to study
the new production technology model of Thai silk
using the local materials in order to improve Thai
silk in Satuk district of Buriram and to study in
1

participatory with the villagers for developing the
production technology under the local wisdom with
the new technique for the design of Thai silk. The
50 persons were proportionally gathered from the
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18 tambon of 323 villages in Satuk district by using and second was the similar to first model, but it
a purposive sampling. The results were found that added the special technique as the wheel like the
it should have two models as first was the loom bicycle wheel.
Keywords : Design, Sill Production Technology, Developing of Production Technology, Local Wisdom

บทนํา
บุรรี มั ย์เป็นเขตหนึง่ ทีม่ กี ารผลิตผ้าไหมเพือ่ การจำ�หน่าย
โดยจะส่งจำ�หน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
ในแต่ละเขตพื้นที่ก็มีการผลิตตามรูปแบบของตนเอง หรือ
ตามอัตลักษณ์ที่เป็นอยู่โดยมีการผลิตที่บ่งถึงประวัติศาสตร์
ประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือ ในปัจจุบันที่เป็นอยู่
แต่ในปัจจุบนั การผลิตลวดลายผ้าไหมนิยมผสมผสานรูปแบบ
อื่นเข้ามาปะปนเพื่อให้เกิดความทันสมัยและสวยงามมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตอำ�เภอสตึก จะนิยมการทำ�ผ้าไหม
ที่มีลวดลายที่หลากหลาย เพื่อการจำ�หน่าย และมีการผลิต
มากยิ่งขึ้นเพราะมีตลาดศูนย์รวมตั้งอยู่ที่ในตัวอำ�เภอสตึก
และกระจายการจำ�หน่ายไปยังเขตพื้นที่ต่าง ๆ และมีการ
รับส่งสินค้าเพื่อการส่งออกไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ โดย
ประเทศที่รับผ้าไหมนั้นได้แก่ สิงค์โปร์ อินเดีย จีน เป็นต้น
ในการออกแบบลายผ้าไหมนัน้ ผูผ้ ลิตผ้าไหมมีการออกแบบ
ลวดลายผสมผสานทั้งลวดลายใหม่และเก่า เพื่อให้ดูเหมาะ
สมและจูงใจต่อผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม ในการผลิตผ้าไหมในอำ�เภอสตึก ถึง
แม้ว่าจะมีการผลิตเพื่อการจำ�หน่ายเป็นจำ�นวนมาก และมี
การออกแบบลวดลายที่หลากหลายก็ตาม แต่ปัญหาที่พบ
จากการผลิต ซึ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นผู้สะท้อนให้เห็นก็
คือ 1) เทคโนโลยีการผลิตยังเป็นแบบเดิม ยังคงไม่สามารถ
ผลิตให้เสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำ�หนด 2) หากจะพัฒนา
ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ในราคาแพง และขาดบุคลากรที่จะมา
ช่วยเหลือในการออกแบบ และ 3) ในด้านการปักลวดลาย
ผ้าไหม ยังต้องใช้มือในการปัก ซึ่งกว่าลวดลายจะสำ�เร็จได้
ต้องอาศัยระยะเวลาในการทำ�
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรที่จะมีการศึกษาเพื่อ
ออกแบบปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต หรือ วิธีการผลิตผ้า
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ไหมในรูปแบบใหม่เพือ่ ให้กรรมวิธกี ารผลิตใช้เวลาสัน้ ลงและ
ได้ปริมาณการผลิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการลดต้นทุน
ในการผลิตและได้ผลิตภัณฑ์เพิม่ มากยิง่ ขึน้ ให้แก่ผผู้ ลิต ด้วย
เหตุผลนีเ้ องจึงควรทีจ่ ะมีการวิจยั เพือ่ สร้างรูปแบบเทคโนโลยี
การผลิตภายใต้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยคิดเทคนิคใหม่ ๆ ใน
การออกแบบผ้าไหม โดยมีการศึกษาเชิงบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมกับชาวบ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพื่อการ
จำ�หน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตผ้าไหม
โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันของชาวบ้าน
อำ�เภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาวิธีการผลิตแบบใหม่ ซึ่งใช้วัสดุที่มีอยู่
ในท้องถิ่นเพื่อใช้ปรับปรุงเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ในเขตอำ�เภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับชาว
บ้านเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต หรือ วิธีการผลิตภายใต้
ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านโดยคิดเทคนิคใหม่ ในการออกแบบผ้าไหม
เพือ่ เป็นองค์ประกอบหนึง่ ในการเพิม่ มูลค่าเพือ่ การจำ�หน่าย
วิธีดำ�เนินการวิจัย
เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ตามทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้นี้ ผูว้ จิ ยั มีวธิ ี
ดำ�เนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
ด้านการวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยจากนั้นกำ�หนดกรอบเพื่อสร้าง
เครือ่ งมือแบบสอบถาม และปรับปรุงเครือ่ งมือในการวิจยั โดย

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

กำ�หนดขอบข่ายของเครือ่ งมือในการวิจยั ภายใต้การประชุม
ระหว่างนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญเข้าร่วม แล้วสร้าง
แบบสอบถามและปรับปรุงแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดใน
การวิจยั และในครอบคลุมขอบเขตการวิจยั นำ�แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชิญเข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา โครงสร้างและด้านเทคนิค เนือ้ หา
และระเบียบวิธีวิจัย โดยวิธีแบบ Relation ได้ค่าระดับอยู่ที่
0.91 และมีการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอแนะ เมื่อดำ�เนินการเสร็จแล้วจึงนำ�แบบสอบถามไป
รวบรวมข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างที่กำ�หนด จากนั้นทำ�การ
วิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลที่ได้จากเก็บข้อมูลและการสังเกต
มาวิเคราะห์แล้วทำ�การสรุปข้อมูล จากนัน้ นำ�ข้อมูลดังกล่าว
ไปดำ�เนินการจัดประชุมบูรณาการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
นักวิจัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และกลุ่มผู้ใช้งานทั้งในเขต
อำ�เภอเมือง ทำ�การศึกษาถึงแนวทางในการออกแบบระบบ
การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อกลุ่มบูรณาการได้ทำ�การวิพากษ์และวิเคราะห์
สถานการณ์ต่าง ๆ แล้ว ผู้วิจัยจึงได้นำ�มาจัดทำ�เป็นแนวทาง
ในการออกแบบระบบการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
เขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยโดยกำ�หนดให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
ผูต้ อบแบบสอบจำ�นวนทัง้ หมด 50 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอยูอ่ ยูร่ ะหว่าง 51 ปีขนึ้ ไป ส่วนมากจะสมรสแล้ว
และสำ�เร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยมีรายได้ต่อ
เดือนๆ ละ 11,001 - 15,000 บาท ส่วนระยะเวลาการผลิต
ผ้าไหมนั้น ส่วนใหญ่ได้ดำ�เนินการผลิตผ้าไหมมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 6- 10 ปี

2. สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตผ้าไหมโดยอาศัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันของชาวบ้านในอำ�เภอ
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์
		 2.1 ด้านการนำ�วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์
ใช้ในการสร้างเทคโนโลยีนนั้ โดยภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง (3.13) แต่เมือ่ พิจารณาเข้าไปในรายละเอียด
พบว่า ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ในการผลิตผ้าไหม
แต่ละครั้งมีการออกแบบทดลองก่อน แล้วค่อยนำ�ไปใช้จริง
(4.02) รองลงมาคือ ก่อนการผลิตผ้าไหมมีการตั้งข้อสังเกต
เพือ่ ตรวจสอบว่าเป็นไปตามทีไ่ ด้ตงั้ ข้อสังเกต (3.81) ทีจ่ ดั อยู่
ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ ในการผลิตผ้าไหมมีการกำ�หนด
ปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ เอาไว้กอ่ น (3.47) รองลงมาคือ ในการผลิต
ผ้าไหมแต่ละครัง้ มีการตัง้ ข้อสมมติฐานเอาไว้กอ่ น เช่น ผ้าไหม
จะต้องมีทผี่ ลิตจะต้องมีลายและสีไม่ตก เป็นต้น (2.49) และ
ทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับ น้อย ได้แก่ ภายหลังจากการผลิตแล้วมีการ
สรุปผลการทดลองเสมอ (1.85)
		 2.2 ด้านการใช้เทคโนโลยีนั้น โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง (2.81) แต่เมื่อพิจารณาเข้าไป
ในรายละเอียด พบว่า ที่จัดอยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ มี
การใช้เครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์การผลิตทีซ่ อื้ มาจากตลาดและ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีค่ ดิ ค้นด้วยตนเองเพือ่ เพิม่ เข้าไปในการผลิต
ให้สมบูรณ์ (4.85) ที่จัดอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ไม่มีการใช้
เครือ่ งจักรในการผลิต แต่ใช้มอื ในการผลิต (3.72) ทีจ่ ดั อยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง ได้แก่ มีการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การ
ผลิตที่ซื้อมาจากตลาดทั้งหมด (2.64) ที่จัดอยู่ในระดับ น้อย
ได้แก่ ไม่มกี ารใช้เครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์จากตลาด แต่มกี าร
คิดค้นและสร้างเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ขนึ้ เองแล้วผลิตผ้าไหม
(2.19) ที่จัดอยู่ในระดับ น้อยที่สุด ได้แก่ ซื้อผ้ามาจากตลาด
และทำ�การตกแต่งออกแบบด้วยตนเอง (.66)
		 2.3 ด้านวิธีการผลิตผ้าไหมนั้น โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.13) แต่เมื่อพิจารณา
เข้าไปในรายละเอียดพบว่าที่จดั อยู่ในระดับ มากทีส่ ดุ ได้แก่
มีการทอผ้าไหมด้วยเครื่องมือที่ประดิษฐ์ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (4.94) ที่จัดอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ มีการทอผ้าไหม
ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ผสมผสานระหว่ า งเครื่ อ งจั ก รทั น สมั ย กั บ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3.74) ที่จัดอยู่ในระดับ น้อยที่สุด ได้แก่
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มี ก ารทั ก ทอผ้ า ไหมด้ ว ยมื อ (.91) มี ก ารทอผ้ า ไหมด้ ว ย
เครือ่ งจักรทีท่ นั สมัย (.28) ไม่มกี ารทอผ้าไหมด้วยสิง่ ประดิษฐ์
อื่น (.00)
		 2.4 ด้านการนำ�ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การผลิตผ้าไหมนั้น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก (3.67) แต่เมือ่ พิจารณาเข้าไปในรายละเอียดพบว่าทีจ่ ดั
อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ ได้แก่ มีการประยุกต์ความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่
ในชุมชนมาสร้างเครือ่ งมือในการทอผ้าไหม (4.91) มีการนำ�
ความรูเ้ รือ่ ง ความเชือ่ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิน่ มาผลิตผ้า
ไหม (4.90) ที่จัดอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ มีการเสริมความรู้
จากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จากทีอ่ นื่ เพือ่ มาเสริมความรูเ้ ดิมของตน
(3.77) ที่จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ มีการประยุกต์
ระหว่างความรู้ปัจจุบันกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตผ้าไหม
(3.26) ที่จัดอยู่ในระดับ น้อย ได้แก่ ชุมชนมีการนำ�ความรู้
เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลัง (1.51)
3. วิธีการผลิตใหม่ ซึ่งใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อใช้
ปรับปรุงเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ในอำ�เภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
ลำ�ดับที่ 1 มีการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับศิลปะ
พืน้ บ้านและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม คิด
เป็นร้อยละ 100.0
ลำ�ดับที่ 2 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับการละเล่นพืน้
บ้านและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับการประดิษฐกรรม คิด
เป็นร้อยละ 83.0
ลำ�ดับที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและ
พิธีกรรมคิดเป็นร้อยละ 70.2
ลำ�ดับที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการดำ�รงชีวิต
ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 61.7
ลำ�ดับที่ 5 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา
คิดเป็นร้อยละ 55.3
ลำ�ดับที่ 6 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและ
ตำ�รายาพื้นบ้าน คิดเป็นร้อยละ 17.0
ลำ�ดับที่ 7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน
คิดเป็นร้อยละ 6.4
ลำ�ดับที่ 8 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับอาหารและผัก
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พื้นบ้าน คิดเป็นร้อยละ 0.0
วิธีการผลิตใหม่ ของผู้ผลิตผ้าไหมในอำ�เภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์
1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า คือ กี่ทอผ้า
กี่ทอผ้ามีขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยโครงกี่ ฟืม เขาหูกหรือ
ตะกอ ไม้ม้วนผ้าและหลักม้วนผ้า ไม้คานเหยียบสำ�หรับ
ตึงเส้นไหมและตะกอขึ้นลง ไม้สำ�หรับพาดนั่ง หัวม้วนไหม
เส้นยืน คานแขวนกระสวย หลอดไหมเส้นพุ่ง ผังขึงผ้าให้ตึง
2. ขั้นตอนวิธีการทอผ้า
		 2.1 การทอผ้าไหมจะประกอบไปด้วยไหม 2 ชุด
คือ เส้นไหมยืน จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดกับกี่และ
หัวม้วนไหมยืน ไหมอีกกลุ่มหนึ่งคือ เส้นไหมพุ่ง จะถูกกรอ
เข้ากระสวย เพือ่ ให้กระสวยเป็นตัวนำ�เส้นไหมพุง่ สอดขัดกับ
เส้นไหมยืนเป็นมุมฉากถ้าไหมเส้นใหญ่ทเี่ ป็นเส้นพุง่ ทอออก
มาแล้ว ไหม 1 กิโลกรัมจะทอได้ประมาณ 7 หลา ถ้าไหมเส้น
เล็ก 1 กิโลกรัม จะทอผ้าไหมได้ประมาณ 10 หลา
		 2.2 ขอบฟืมมีร่องที่สามารถให้กระสวยวิ่งผ่าน
ได้ ทอสลับกันไปตามความยาวของผืนผ้า การสอดไหมพุ่ง
แต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้าน แล้วจึงวกกลับมา
จะทำ�ให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้าน การทอผ้าอาศัย
แรงกระทบของผู้ทอผ้า
		 2.3 เชือกดึงที่มัดติดกับกระสวยสามารถดึงขึ้นลง
เพือ่ ใช้บงั คับให้กระสวยวิง่ ผ่านไหมยืนให้พงุ่ กลับไปมาได้ตาม
ร่องของลางกระสวย
		 2.4 มีแกนหมุนทีส่ ามารถม้วนเก็บผ้าไหมไว้ได้เป็น
จำ�นวนมาก
จากภาพแสดงให้เห็นว่า ลักษณะของกีท่ อผ้า ปัจจุบนั

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ภาพที่ 1 กิจกรรมการทอผ้าไหมของหมู่บ้านสะกอไทร อำ�เภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
นิยมใช้กกี่ ระตุกทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ เพือ่ ทุน่ แรงและลดระยะเวลาใน
การทอผ้า กี่กระตุกที่มีจำ�หน่ายตามร้านค้าในชุมชน หาซื้อ
ได้ง่าย และมีการดัดแปลงจากโครงกี่ที่ทำ�จากไม้เป็นโครงกี่
ทีท่ �ำ ด้วยเหล็ก เนือ่ งจากวัสดุตามธรรมชาติโดยเฉพาะไม้เนือ้
แข็งในปัจจุบนั หายากการทอผ้าคือการทำ�ให้เส้นไหมสองกลุม่
ขัดกันโดยทัง้ สองกลุม่ ตัง้ ฉากกันเส้นไหมกลุม่ หนึง่ เรียกว่าไหม
ยืน เส้นไหมอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าไหมพุ่ง ลักษณะของการขัด
กันของไหมพุ่งและไหมยืน จะขัดกันแบบธรรมดาที่เรียกว่า
ลายขัด หรืออาจจะเพิ่มเทคนิคพิเศษเพื่อให้ผ้ามีลวดลาย
การทอผ้าไหมเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตผ้าไหม โดย
จะต้องอาศัยช่างผูม้ ฝี มี อื ในการทอ กีเ่ ครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทอ
ผ้าไหม มี 2 ชนิด คือ กี่ธรรมดา และกี่กระตุก แต่ชาวบ้าน
จะนิยมทอด้วยกีก่ ระตุกเป็นส่วนมาก ปริมาณในการผลิตผ้า
ไหมแต่ละวันนั้นช่างทอผ้าหนึ่งคนจะทอผ้าไหมได้ประมาณ
1-2 หลาต่อวัน กรณีทอผ้ามัดหมี่ จึงทำ�ให้ปริมาณในการผลิต
ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ถ้าถึงฤดูทำ�
นา การผลิตผ้าไหมต้องหยุดชะงักลง แต่ถ้าหากสามารถนำ�
เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทอผ้าไหมแล้ว
จะช่วยให้สามารถผลิตผ้าไหมได้วันละมาก ๆ และเพียงพอ
กับความต้องการของผู้ใช้
การทอผ้าในปัจจุบันมีหลากหลาย โดยใช้ภูมิปัญญา
ของชาวบ้านอำ�เภอสตึกในการประดิษฐ์ลาย โดยนำ�ลาย
ดั้งเดิมมาประดิษฐ์ให้เข้ากับยุคสมัยและตามความต้องการ
ของตลาดมี ก ารประยุ ก ต์ ล วดลายปรั บ เปลี่ ย นให้ เข้ า กั บ
บุคลิกของลูกค้า สีผิว และวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย มีการผสมผสานทางวัฒนธรรม ทำ�ให้ค่านิยม
ของคนเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ลักษณะลวดลายประยุกต์

ดังกล่าวเหมาะกับผู้บริโภคทุกชนชั้น ถ้าเป็นลูกค้าในพื้นที่
พอทีจ่ ะเข้าใจประวัตคิ วามเป็นมา ก็จะเห็นคุณค่าของผ้าไหม
แต่ถ้านำ�ไปจำ�หน่ายที่อื่น ๆ เช่น ต่างจังหวัด ต่างประเทศ

		 4.4. แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหรือ
วิธกี ารผลิตภายใต้ภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้านโดยคิดเทคนิคใหม่ๆ ใน
การออกแบบผ้าไหมเพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเพิ่ม
มูลค่าเพื่อการจำ�หน่าย ผลการวิจัยพบดังนี้
ด้านการผลิต
1. ควรมีการผลิตเน้นการใช้เครือ่ งมือทีม่ กี ารผลิตตาม
วัสดุในท้องถิน่ เป็นหลัก เพราะจะทำ�ให้ผลิตผ้าทีไ่ ด้รบั มีความ
เป็นอัตลักษณ์ เช่น วัสดุจากไม้ ไม้ไผ่ ตามที่รูปภาพ
2. ควรมีการเน้นการผลิตโดยใช้แรงงานที่เกิดจาก
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ชุมชน หรือ ครอบครัวเพราะจะทำ�ให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแรงงาน
ด้านการออกลายผ้า
1. ควรมีการผลิตทีเ่ น้นลายผ้าทีเ่ ป็นวัฒนธรรม ศิลปะ
ของพืน้ ฐานโดยเฉพาะลายผ้าภาพพนมรุง้ การรำ� ลายผ้าสลับสี
เป็นต้น
2. ควรมีการผลิตลายผ้าผสมสานแบบเดิมกับสมัย
ใหม่ให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการผลิตลายผ้าให้หลากหลาย หลายสไตล์ให้
เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกระดับ เช่น เด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว
วัยกลางคน และวัยผู้สูงอายุ เพราะหากเน้นเฉพาะผู้สูงอายุ
หรือ เน้นลายผ้าแบบโบราณมาก อาจจะทำ�ให้มีผู้บริโภค
ที่มาซื้อจำ�นวนน้อย
ด้านการตลาด
1. ควรมีการจำ�หน่ายแบบหลากหลาย เช่น จำ�หน่าย
โดยตรงที่ร้าน ส่งจำ�หน่ายไปตามเครือข่าย จำ�หน่ายไปตาม
ร้านในเขตอำ�เภอต่าง ๆ หรือหากเป็นไปได้ควรมีการจำ�หน่าย
ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เช่น เซเว่นอีเลเว็น โลตัส เป็นต้น
หรือ ตามห้างต่าง ๆ แม็คโคร โลตัส โรบินสัน บิ๊กซี เป็นต้น
2. ควรมีการทำ�เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์สินค้า หรือ
การจำ�หน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ Facebook หรือ ทาง
Line เป็นต้น
อภิปรายผลวิจัย
จากการดำ�เนินการวิจยั นัน้ ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลเกีย่ ว
กับข้อค้นพบ ดังนี้
1. สภาพการใช้เทคโนโลยีการผลิตผ้าไหมโดยอาศัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันของชาวบ้านในอำ�เภอ
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
ด้านการนำ�วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในการสร้างเทคโนโลยีนั้น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง แต่เมือ่ พิจารณาเข้าไปในรายละเอียดพบว่า
ทีป่ ฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ มาก ได้แก่ ในการผลิตผ้าไหมแต่ละครัง้
มีการออกแบบทดลองก่อน แล้วค่อยนำ�ไปใช้จริง รองลงมา
คือ ก่อนการผลิตผ้าไหมมีการตั้งข้อสังเกตในการผลิตไหม
เพือ่ ตรวจสอบว่าเป็นไปตามทีไ่ ด้ ทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
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ได้แก่ ในการผลิตผ้าไหมมีการกำ�หนดปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ เอา
ไว้ก่อน รองลงมาคือ ในการผลิตผ้าไหมแต่ละครั้งมีการตั้ง
ข้อสมมติฐานเอาไว้ก่อน เช่น ผ้าไหมจะต้องมีที่ผลิตจะต้อง
มีลายและสีไม่ตก เป็นต้น และที่จัดอยู่ในระดับ น้อย ได้แก่
ภายหลังจากการผลิตแล้วมีการสรุปผลการทดลองเสมอ ซึง่
จากการนำ�หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างเทคโนโลยี ปรากฏว่า ชาวบ้านมีการนำ�มาประยุกต์ใช้
น้อย หรือ ไม่ได้น�ำ มาใช้เลย สาเหตุเพราะ ชาวบ้านอาจไม่รวู้ า่
วิธีการที่จะนำ�สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์มาใช้คืออะไร เพราะ
วิทยาศาสตร์จะเริม่ ต้นเกิดจากการ สังเกต การตัง้ ข้อสมมุตฐิ าน
การนำ�มาทดลองหรือพิสจู น์ หากได้ผลก็สามารถนำ�มาใช้ได้
แต่โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำ�โดยเกิดจากความเคยชิน และ
เมื่อเกิดปัญหาก็จะค่อย ๆ แก้ไข แต่จะแก้ไขในสิ่งเดิมอยู่ที่มี
อยู่ ซึง่ เทคโนโลยีทชี่ าวบ้านได้ด�ำ เนินการมานัน้ เป็นภูมปิ ญ
ั ญา
ที่มีอยู่เดิม กล่าวคือ ไม่ใช้วัสดุเครื่องจักรที่สั่งทำ�จากโรงงาน
แต่เป็นเครือ่ งมือในการทำ�ผ้าไหมมีลกั ษณะเป็นแบบไม้หรือ
ไม้ไผ่ทอี่ อกแบบให้มคี นสามารถนัง่ ทำ�ได้ และวิธกี ารนีถ้ อื ว่า
ทำ�ให้การผลิตผ้าไหมใช้เวลานานมากบางครัง้ ใช้เวลามากกว่า
1 เดือน กว่าจะสำ�เร็จ หรือ หากเป็นเร่งในการผลิต ก็จะต้อง
นัง่ ทำ�งานทัง้ วันทัง้ คืน ซึง่ วิธกี ารนีท้ �ำ ให้ชาวบ้านเหนือ่ ยและ
ท้อในการผลิตผ้าไหม อย่างไรก็ตามได้เกิดมีสงิ่ ใหม่เกิดขึน้ เมือ่
มีการนำ�ล้อจักรยานมาปัน่ และออกแบบให้เครือ่ งกรอด้ายวิง่
ไปวิง่ มาในขณะทีม่ คี นนัง่ ปัน่ อยู่ และตัวกระตุกก็ท�ำ งานในวง
รอบของมัน ลักษณะการออกแบบดังกล่าว ถือว่า เป็นการ
ออกแบบที่ลดระยะรอบของการผลิตผ้าไหมได้เป็นอย่างดี
ด้านการใช้เทคโนโลยีนั้น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูใ่ นระดับปานกลาง แต่เมือ่ พิจารณาเข้าไปในรายละเอียด
พบว่า ที่จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการใช้เครื่องจักร
หรืออุปกรณ์การผลิตที่ซื้อมาจากตลาดและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่คิดค้นด้วยตนเองเพื่อเพิ่มเข้าไปในการผลิตให้สมบูรณ์
ที่จัดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ไม่มีการใช้เครื่องจักรในการ
ผลิต แต่ใช้มือในการผลิต ที่จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่
มีการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตที่ซื้อมาจากตลาด
ทั้งหมด ที่จัดอยู่ในระดับ น้อย ได้แก่ ไม่มีการใช้เครื่องจักร
หรืออุปกรณ์จากตลาด แต่มีการคิดค้นและสร้างเครื่องจักร
และอุปกรณ์ขึ้นเองแล้วผลิตผ้าไหม ที่จัดอยู่ในระดับ น้อย

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ที่สุด ได้แก่ ซื้อผ้ามาจากตลาดและทำ�การตกแต่งออกแบบ
ด้วยตนเอง ซึง่ ข้อสังเกตในประเด็นนีจ้ ะพบว่า ชาวบ้านทีผ่ ลิต
ผ้าไหมนั้น จะมีการสร้างเครื่องจักรขึ้นมาเองโดยอาศัยวัสดุ
ทัง้ ทีม่ าจากท้องถิน่ และวัสดุสว่ นอืน่ ๆ ทีไ่ ม่มใี นท้องถิน่ เพือ่ นำ�
มาประกอบเป็นเครือ่ งจักรทีส่ ามารถผลิตผ้าไหมได้ นีส้ ะท้อน
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของชาวบ้านทีเ่ กิดขึน้
บนพื้นฐานภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีอยู่ ซึ่งการผลิตในลักษณะนี้
สอดคล้องกับ ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท์ (2548 : 170) ซึ่ง
ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี คือ ความรู้วิชาการรวมกับความรู้
วิธีการ และความชำ�นาญที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติภารกิจให้มี
ประสิทธิภาพสูง โดยปกติเทคโนโลยีนนั้ มีความรูว้ ทิ ยาศาสตร์
รวมอยูด่ ว้ ย นัน้ คือวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ เทคโนโลยีเป็นการ
นำ�ความรูไ้ ปใช้ในทางปฏิบตั ิ จึงมักนิยมใช้สองคำ�ด้วยกัน คือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ เน้นให้เข้าใจว่า ทัง้ สองอย่าง
นีต้ อ้ งควบคูก่ นั ไปจึงจะมีประสิทธิภาพสูง อีกทัง้ ยังสอดคล้อง
กับเนื้อหาที่ สิปปนนท์ เกตุทัต (ม.ป.ป. 81) ที่ได้อธิบายว่า
ไว้ว่า เทคโนโลยี คือ การนำ�ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
ศาสตร์อื่น ๆ มาผสมผสานประยุกต์ เพื่อสนองเป้าหมาย
เฉพาะตามความต้องการของมนุษย์ด้วยการนำ�ทรัพยากร
ต่าง ๆ มาใช้ในการผลิตและจำ�หน่ายให้ต่อเนื่องตลอดทั้ง
กระบวนการ เทคโนโลยีจึงมักจะมีคุณประโยชน์และเหมาะ
สมเฉพาะเวลาและสถานที่ และหากเทคโนโลยีนนั้ สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสภาพ
แวดล้อม เทคโนโลยีนนั้ จะเกือ้ กูลเป็นประโยชน์ทงั้ ต่อบุคคล
และส่วนรวม หากไม่สอดคล้องเทคโนโลยี นั้น ๆ จะก่อให้
เกิดปัญหาตามมามหาศาล
ด้านวิธีการผลิตผ้าไหมนั้น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง แต่เมือ่ พิจารณาเข้าไปในรายละเอียด
พบว่าที่จัดอยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ มีการทักทอผ้าไหม
ด้วยเครื่องมือที่ประดิษฐ์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จัดอยู่ใน
ระดับ มาก ได้แก่ มีการทอผ้าไหมด้วยเครื่องมือผสมผสาน
ระหว่างเครื่องจักรทันสมัยกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จัดอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ได้แก่ มีการทักทอผ้าไหมด้วยมือ มีการทัก
ทอผ้าไหมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีการทักทอผ้าไหมด้วย
สิ่งประดิษฐ์อื่น ในด้านวิธีการผลิตผ้าไหมนั้น การทักทอผ้า
ไหมด้วยเครือ่ งมือทีป่ ระดิษฐ์ดว้ ยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นสิง่ ที่

สำ�คัญยิง่ ดังจะเห็นได้จากชาวบ้านทีผ่ ลิตผ้าไหมในอำ�เภอสตึก
จะมีการเน้นเรือ่ งนีเ้ ป็นพิเศษ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ทางเครือ่ งมือ กล่าวคือ ในช่วงแรกจะเป็นการนัง่ ทอ ต่อมามี
วิวฒ
ั นาการมาเป็นการปัน่ ด้วยเครือ่ งล้อจักรยาน ซึง่ จะทำ�ให้
มีปริมาณการผลิตที่เพิ่มจำ�นวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
Choi and Cheung (2007 : 438-452) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ
พืน้ ฐานสำ�หรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และการศึกษา ของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ทำ�ให้เกิดความ
สนใจศึกษาผลกระทบถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อ
สร้างความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของคน
สังคม ชุมชน ใช้ภูมิปัญญาในการปรับตัวสัมพันธ์ในสภาพ
แวดล้อมหรือระบบนิเวศของชุมชน พบวิธีสร้างคุณภาพให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และปรับปรุงชีวติ ให้ดขี นึ้ คือ ตองให้คนใน
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการคิดผลิตนโยบาย ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึง
ภูมิปัญญา ประสบการณ และเสียงของคนภายชุมชน เป็น
ยุทธศาสตร์การปรับปรุงเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ โดยกระบวนการ
นโยบายซึ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ด้านการนำ�ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการผลิต
ผ้าไหมนัน้ โดยภาพรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ มาก แต่เมือ่
พิจารณาเข้าไปในรายละเอียดพบว่าที่จัดอยู่ในระดับ มาก
ทีส่ ดุ ได้แก่ มีการประยุกต์ความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนมาสร้าง
เครือ่ งมือในการทักทอผ้าไหม มีการนำ�ความรูเ้ รือ่ ง ความเชือ่
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นมาผลิตผ้าไหม ที่จัดอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ มีการเสริมความรูจ้ ากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ จากทีอ่ นื่
เพื่อมาเสริมความรู้เดิมของตน ที่จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง
ได้แก่ มีการประยุกต์ระหว่างความรู้ปัจจุบันกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาผลิตผ้าไหม ที่จัดอยู่ในระดับ น้อย ได้แก่ ชุมชน
มีการนำ�ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลัง สำ�หรับ
ในด้านการนำ�ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ผลิตผ้าไหมนั้น
สังเกตได้จากเครื่องจักรที่ทำ�การผลิตจะมีการประยุกต์จาก
ความรู้เดิม ประยุกต์จากประเพณี วัฒนธรรม ส่วนลายผ้า
นั้นจะเน้นแบบไทย ๆ รวมทั้งมีการผสมผสานภาพพนมรุ้ง
ภาพอุโบสถ เป็นต้นเข้าไปด้วย
2. วิธีการผลิตใหม่ ซึ่งใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อ
ใช้ปรับปรุงเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ในอำ�เภอ
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ลำ�ดับที่ 1 มีการใช้
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78 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม ลำ�ดับที่ 2 ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยว
กับการประดิษฐกรรม ลำ�ดับที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยว
กับประเพณีและพิธีกรรม ผลการวิจัยนี้จะสะท้อนให้เห็น
ถึงการใช้ภูมิปัญญาของคนในพื้นถิ่นว่า ยังมีความยึดติดใน
รูปแบบวัฒนธรรมของตน โดยไม่ผสมผสานกับแบบสากล
อย่างไรก็ตาม การเน้นในรูปลักษณ์ที่ตนเป็นอยู่ในลักษณะ
นีอ้ าจเป็นจุดเด่นอย่างหนึง่ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดเป็นในระดับสากล
ได้ และสำ�หรับวิธีการผลิตใหม่ ๆ นั้นสามารถที่จะสรุปได้
คือ มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า คือ กี่ทอผ้า
กี่ทอผ้ามีขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยโครงกี่ ฟืม เขาหูกหรือ
ตะกอ ไม้ม้วนผ้าและหลักม้วนผ้า ไม้คานเหยียบสำ�หรับตึง
เส้นไหมและตะกอขึ้นลง ไม้สำ�หรับพาดนั่ง หัวม้วนไหมเส้น
ยืน คานแขวนกระสวย หลอดไหมเส้นพุง่ ผังขึงผ้าให้ตงึ และ
สำ�หรับในขัน้ ตอนวิธกี ารทอผ้า การทอผ้าไหมจะประกอบไป
ด้วยไหม 2 ชุด คือ เส้นไหมยืน จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่
ติดกับกี่และหัวม้วนไหมยืน ไหมอีกกลุ่มหนึ่งคือ เส้นไหมพุ่ง
จะถูกกรอเข้ากระสวย เพื่อให้กระสวยเป็นตัวนำ�เส้นไหมพุง่
สอดขัดกับเส้นไหมยืนเป็นมุมฉากถ้าไหมเส้นใหญ่ทเี่ ป็นเส้น
พุ่งทอออกมาแล้ว ไหม 1 กิโลกรัมจะทอได้ประมาณ 7 หลา
ถ้าไหมเส้นเล็ก 1 กิโลกรัม จะทอผ้าไหมได้ประมาณ 10 หลา
โดยให้มขี อบฟืมมีรอ่ งทีส่ ามารถให้กระสวยวิง่ ผ่านได้ ทอสลับ
กันไปตามความยาวของผืนผ้า การสอดไหมพุง่ แต่ละเส้นต้อง
สอดให้สดุ ถึงริมแต่ละด้าน แล้วจึงวกกลับมาจะทำ�ให้เกิดริม
ผ้าเป็นเส้นตรงทัง้ สองด้าน การทอผ้าอาศัยแรงกระทบของผู้
ทอผ้าและมีเชือกดึงทีม่ ดั ติดกับกระสวยสามารถดึงขึน้ ลงเพือ่
ใช้บงั คับให้กระสวยวิง่ ผ่านไหมยืนให้พงุ่ กลับไปมาได้ตามร่อง
ของลางกระสวย รวมทัง้ มีแกนหมุนทีส่ ามารถม้วนเก็บผ้าไหม
ไว้ได้เป็นจำ�นวนมาก
ลักษณะของกีท่ อผ้า ปัจจุบนั นิยมใช้กกี่ ระตุกทีป่ ระดิษฐ์
ขึ้นเพื่อทุ่นแรงและลดระยะเวลาในการทอผ้า กี่กระตุกที่มี
จำ�หน่ายตามร้านค้าในชุมชน หาซือ้ ได้งา่ ย และมีการดัดแปลง
จากโครงกีท่ ที่ �ำ จากไม้เป็นโครงกีท่ ที่ �ำ ด้วยเหล็ก เนือ่ งจากวัสดุ
ตามธรรมชาติโดยเฉพาะไม้เนื้อแข็งในปัจจุบันหายากการ
ทอผ้าคือการทำ�ให้เส้นไหมสองกลุ่มขัดกันโดยทั้งสองกลุ่ม
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ตั้งฉากกันเส้นไหมกลุ่มหนึ่งเรียกว่าไหมยืน เส้นไหมอีกกลุ่ม
หนึ่งเรียกว่าไหมพุ่ง ลักษณะของการขัดกันของไหมพุ่งและ
ไหมยืน จะขัดกันแบบธรรมดาที่เรียกว่า ลายขัด หรืออาจ
จะเพิ่มเทคนิคพิเศษเพื่อให้ผ้ามีลวดลายการทอผ้าไหมเป็น
ขัน้ ตอนสุดท้ายของการผลิตผ้าไหม โดยจะต้องอาศัยช่างผูม้ ี
ฝีมอื ในการทอ กีเ่ ครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทอผ้าไหม มี 2 ชนิด คือ
กีธ่ รรมดา และกีก่ ระตุก แต่ชาวบ้านจะนิยมทอด้วยกีก่ ระตุก
เป็นส่วนมาก ปริมาณในการผลิตผ้าไหมแต่ละวันนัน้ ช่างทอผ้า
หนึ่งคนจะทอผ้าไหมได้ประมาณ 1-2 หลาต่อวันกรณีทอผ้า
ลวดลาย จึงทำ�ให้ปริมาณในการผลิตไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้ นอกจากนีถ้ า้ ถึงฤดูท�ำ นา การผลิตผ้าไหมต้อง
หยุดชะงักลง แต่ถา้ หากสามารถนำ�เครือ่ งจักรหรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการทอผ้าไหมแล้ว จะช่วยให้สามารถผลิตผ้า
ไหมได้วันละมาก ๆ และเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
การทอผ้าในปัจจุบนั มีหลากหลาย โดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาของชาว
บ้านอำ�เภอสตึกในการประดิษฐ์ลาย โดยนำ�ลายดั้งเดิมมา
ประดิษฐ์ให้เข้ากับยุคสมัยและตามความต้องการของตลาด
มีการประยุกต์ลวดลายปรับเปลีย่ นให้เข้ากับบุคลิกของลูกค้า
สีผวิ และวัฒนธรรมมีการเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย มีการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม ทำ�ให้คา่ นิยมของคนเปลีย่ นแปลง
ตามไปด้วย ลักษณะลวดลายประยุกต์ดังกล่าวเหมาะกับผู้
บริโภคทุกชนชั้น ถ้าเป็นลูกค้าในพื้นที่พอที่จะเข้าใจประวัติ
ความเป็นมา ก็จะเห็นคุณค่าของผ้าไหม แต่ถา้ นำ�ไปจำ�หน่าย
ที่อื่น ๆ เช่น ต่างจังหวัด ต่างประเทศ
1. แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหรือวิธี
การผลิตภายใต้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยคิดเทคนิคใหม่ๆ ใน
การออกแบบผ้าไหมเพื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเพิ่ม
มูลค่าเพื่อการจำ�หน่าย ผลการวิจัยพบดังนี้
ด้านการผลิต
		 3.1 ควรมีการผลิตเน้นการใช้เครือ่ งมือทีม่ กี ารผลิต
ตามวัสดุในท้องถิน่ เป็นหลัก เพราะจะทำ�ให้ผลิตผ้าทีไ่ ด้รบั มี
ความเป็นอัตลักษณ์ เช่น วัสดุจากไม้ ไม้ไผ่ ตามที่รูปภาพ
1. ควรมีการเน้นการผลิตโดยใช้แรงงานที่เกิดจาก
ชุมชน หรือ ครอบครัวเพราะจะทำ�ให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแรงงาน

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ด้านการออกลายผ้า
1. ควรมีการผลิตทีเ่ น้นลายผ้าทีเ่ ป็นวัฒนธรรม ศิลปะ
ของพืน้ ฐานโดยเฉพาะลายผ้าภาพพนมรุง้ การรำ� ลายผ้าสลับ
สี เป็นต้น
2. ควรมีการผลิตลายผ้าผสมสานแบบเดิมกับสมัยใหม่
ให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการผลิตลายผ้าให้หลากหลาย หลายสไตล์ให้
เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกระดับ เช่น เด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาว
วัยกลางคน และวัยผู้สูงอายุ เพราะหากเน้นเฉพาะผู้สูงอายุ
หรือ เน้นลายผ้าแบบโบราณมาก อาจจะทำ�ให้มีผู้บริโภค
ที่มาซื้อจำ�นวนน้อย
ด้านการตลาด
1. ควรมีการจำ�หน่ายแบบหลากหลาย เช่น จำ�หน่าย
โดยตรงที่ร้าน ส่งจำ�หน่ายไปตามเครือข่าย จำ�หน่ายไปตาม
ร้านในเขตอำ�เภอต่าง ๆ หรือหากเป็นไปได้ควรมีการจำ�หน่าย
ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เช่น เซเว่นอีเลเว็น โลตัส เป็นต้น
หรือ ตามห้างต่าง ๆ แม็คโคร โลตัส โรบินสัน บิ๊กซี เป็นต้น
2. ควรมีการทำ�เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์สนิ ค้า หรือ การ
จำ�หน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ Facebook หรือ ทาง Line
เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ให้เน้นการผลิตไปที่การใช้เครื่องมือที่มีการผลิต
ตามวัสดุในท้องถิ่นเป็นหลัก เพราะจะทำ�ให้ผลิตผ้าที่ได้รับ
มีความเป็นอัตลักษณ์ เช่น วัสดุจากไม้ ไม้ไผ่ ตามที่รูปภาพ
2. ให้เน้นการผลิตโดยใช้แรงงานทีเ่ กิดจากชุมชน หรือ
ครอบครัวเพราะจะทำ�ให้ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการจ้างแรงงาน
3. ให้เน้นการผลิตไปที่เน้นลายผ้าที่เป็นวัฒนธรรม
ศิลปะ ของพื้นฐานโดยเฉพาะลายผ้าภาพพนมรุ้ง การรำ�
ลายผ้าสลับสี เป็นต้น
4. ให้เน้นการผลิตลายผ้าผสมสานแบบเดิมกับสมัย
ใหม่ให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
5. ให้เน้นการผลิตลายผ้าให้หลากหลายสไตล์ให้เหมาะ
สมกับผู้บริโภคทุกระดับ เช่น เด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสาย วัย
กลางคน และวัยผูส้ งู อายุ เพราะหากเน้นเฉพาะผูส้ งู อายุ หรือ
เน้นลายผ้าแบบโบราณมาก อาจจะทำ�ให้มีผู้บริโภคที่มาซื้อ
จำ�นวนน้อย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงลักษณะและลายผ้าไหมที่ท้อง
ถิน่ ใช้และผูบ้ ริโภคนิยมในการซือ้ ว่า ลายใดบ้างทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมมากที่สุด
2. ควรมีการศึกษาว่า หากมีการออกแบบลายที่เป็น
สากลผสมกับลายพืน้ ถิน่ จะมีผบู้ ริโภคสนใจทีจ่ ะซือ้ มากน้อย
เพียงใด
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