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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเร่ืองการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว 

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนทุ่งกว๋าวในการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถ่ินกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว 

อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทอผ้าพื้นถ่ินเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทุ่งกว๋าวในการ

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการทอผ้าและการสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พร้อมท้ังสามารถปรับตัวเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

องค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกิดเป�นลวดลายใหม่ท่ีคิดข้ึนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์            

แล้วนำลวดลายท่ีออกแบบแล้วมาทอเป�นผืนผ้า แล้วนำไปพัฒนาเป�นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ กระเป๋าใส่เอกสารจนได้เป�น

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของกลุ่ม  

สรุปผลการศึกษา ผู้ทำการวิจัยสามารถทำการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถ่ินโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และได้

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จำนวน 6 ลวดลาย คือ ลายตาเต้ิม ลายตาหมู่ใหญ่ ลายเกล็ดเต่าลำดวน ลายก่านคอควาย ลายตาหมู่

สมศรี และลายสี่ตะกอลูกแก้ว  

 

คำสำคัญ : สิ่งทอพ้ืนถ่ิน , ลวดลาย , เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

Abstract 
The research titled “A study and knowledge development of local community 

participatory fabric weaving, Baan Thungkwao weaving group, Mueang Pan district, 
Lampang province” had the objective to study the participation of Thungkwao community 
in developing creative economy and knowledge concerning patterns of local woven fabric 
products of Baan Thungkhwao, Mueang Pan district, Lampang province.  
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The research findings revealed that the elderly weaving group participated in the 
Thungkhwao sub-district community in the development of creative economy in weaving 
and the creation of fabric products including the ability to adapt and learn to develop the 
knowledge concerning the woven fabric patterns. And designed patterns to weave and used 
the fabric to make a woven product (a briefcase) of this group. 

Operation conclusion, the researcher could do the study and development of local 
weaving knowledge with community participation at the Thungkhwao elderly fabric 
weaving group, Mueang Pan district, Lampang province according to the creative economy 
and created a product as intended in the objective. And created products with 6 new 
patterns designed along the ideas of creative economy namely Taterm pattern, Taa Moo Yai 
pattern, Gled tao lamduan pattern, Gaan khorkhway pattern, Taa Moo Somsee pattern and 
See tagor Looggaew pattern. 
 
KeyWords : fabric weaving , pattern , creative economy 

 

บทนำ  

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยภายใต้สังคมเศรษฐกิจแห่งภูมิป�ญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based 

economy society) ท่ีเชื่อว่าความรู้เป�นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยชุมชน ท้องถ่ิน และสังคมให้อยู่รอดได้ในสังคมยุค

ใหม่ การนำความรู้เก่ามาบูรณาการกับความรู้ใหม่ รวมถึงการนำความรู้ใหม่ไปใช้ประโยชน์ เป�นวงจรความรู้ท่ี

เพิ่มพูนได้อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด เรียกว่า การจัดการความรู้ (Knowledge management) (บุญดี และคณะ, 2547) 

การจัดการความรู้เพื่อให้ได้สาระของความรู้โดยเฉพาะท่ีมีคุณค่าทางภูมิป�ญญา และวัฒนธรรมไทยท่ีเกิดจากการสั่ง

สมและถ่ายทอดให้กับคนไทย เพื่อให้เกิดการรอบรู้และรู้รอบมาแต่คร้ังอดีต ภายใต้เอกลักษณ์ของสังคมไทย จึงเป�น

สิ่งท่ีสังคมไทยควรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 ผ้าหรือสิ่งทอพื้นถ่ินเป�นการสื่อความหมายให้ทราบถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมศาสนา

ของแต่ละท้องถ่ินท่ีมีความแตกต่างกัน แต่จุดประสงค์หลักของหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทนี้เพื่อต้องการถ่ายทอด

จินตนาการให้ผู้สวมใส่ได้รับรู้แหล่งท่ีมาของผ้าท่ีมีรูปแบบการถักทอแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเป�นภูมิป�ญญา

ท้องถ่ินท่ีดำรงเอกลักษณ์ในรูปแบบและสีสัน คือ เส้นใยฝ้ายท่ีเป�นวัตถุดิบจากธรรมชาติ รูปแบบท่ีเรียบง่ายท่ีเกิด

จากกระบวนการทอ และสีสันจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้คือเอกลักษณ์ของผ้าทอท่ีได้ถ่ายทอดจากบรรพ

บุรุษสู่คนรุ่นต่อมา (อัจฉราพร, 2533) เป�นภูมิป�ญญาท้องถ่ินท่ีมีคุณค่า และเป�นแนวความคิดในการเพิ่มมูลค่าสิ่งทอ

พื้นถ่ิน จึงเป�นเร่ืองจำเป�นท่ีจะต้องอนุรักษ์ภูมิป�ญญาท้องถ่ินด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นถ่ินให้คงอยู่ได้ต่อไปด้วยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ย่ังยืน 

ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง มี 14 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 9,394 คน มีกลุ่มอาชีพ 

21 กลุ่ม กลุ่มอาชีพทอผ้ามี 3 กลุ่ม ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป�นหลัก กลุ่มทอผ้าบ้าน

ทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เป�นกลุ่มทอผ้าพื้นถ่ินท่ีดำรงวิถีแห่งภูมิป�ญญาท้องถ่ินด้านการทอผ้าเป�น

เวลานาน ได้รับรางวัลเป�นสินค้าโอท็อประดับ 4 ดาวในป� พ.ศ.2546 แต่ป�จจุบันกลุ่มทอผ้าเกิดป�ญหาในการ

ดำเนินงานภายในกลุ่ม ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ขาดนวัตกรรมการผลิต การถ่ายทอดความรู้ภูมิป�ญญาด้านทอผ้าทำ

กันในวงจำกัด สมาชิกของกลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่เป�นผู้สูงอายุ ผู้มีอายุน้อยหรือวัยทำงานท่ีมีฝ�มือ ก็หันไปประกอบ
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อาชีพอื่น ช่างฝ�มือทอพื้นถ่ินขาดการเรียนรู้ เพื่อการปรับองค์ความรู้ให้มีการพัฒนาให้ดีข้ึน ยังใช้องค์ความรู้เดิมท่ีไม่

มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการสร้างสรรค์ทางความคิด ต้ังแต่การพัฒนาเทคนิค การทอ และการย้อมสี  

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเห็นควรทำการวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ท้ังในด้านการออกแบบลวดลายของ

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถ่ิน และการอนุรักษ์ภูมิป�ญญาสิ่งทอพื้นถ่ิน  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนทุ่งกว๋าวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถ่ิน กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน 

จังหวัดลำปาง 

 

กรอบแนวคิดในการทำการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีตลอดจนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษาและ

พัฒนาองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 

ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยสิ่งทอพื้นถ่ิน (Local woven product research framework) 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

 
ภาพประกอบที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพ้ืนถ่ิน 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

  ธนิศร ยืนยง และศยาภรณ์ มีแสงแก้ว (2560) ได้ทำการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิ

ป�ญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดทำแผนเศรษฐกิจชุมชน กรณีผ้าไหมแพรวา ชุมชนบ้านโพน จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบการมี

ส่วนร่วมของชุมชนเกิดข้ึน ดังนี้ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการร่วมดำเนินการ และด้าน

การร่วมติดตามผล  
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  มนชนก อุปะทะ (2559) ได้ทำการศึกษาเร่ืองการจัดการองค์ความรู้ภูมิป�ญญาพื้นบ้านประเภทผ้าทอของ

กลุ่มผลิตผ้าทอยกดอก ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พบว่าองค์ความรู้เป�นความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 

แต่อดีตการประมวลความรู้ยังไม่ชัดเจนและไม่เป�นหมวดหมู่ ต่อมาพัฒนาให้มีความชัดเจนและเป�นหมวดหมู่มากข้ึน 

พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2556) ได้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างแรงงาน/องค์กรในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) และระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) 

อธิบายว่า ในยุคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีบุคลากรอยู่ในสภาพการท่ีต้องเชื่อฟ�งและขยันหมั่นเพียรตามคำสั่งของ

นายจ้าง โดยเน้นใช้แรงงาน ต่อมาพัฒนาเป�นเศรษฐกิจฐานความรู้  

อรพิณ จารุสิริรังษ ี(2547) ได้ทำงานวิจัยเร่ืองการพัฒนาผ้าทอพื้นบ้านกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติแจ้ซ้อน

เสลา จังหวัดลำปาง ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติได้รับการเรียนรู้ผ่าน กระบวนการเรียนรู้เป�นไป

ตามหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ตลอดจนรับผลประโยชน์ร่วมกัน  

ทิพย์วิมล อุ่นป้อง (2550) ได้ทำการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอบาง

กลุ่มภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ศักยภาพด้านการจัดองค์กร 

ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการเงินได้รับการพัฒนา 

อรัญญา ศิริผล (2544) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองการป�ดกั้นทางอัตลักษณ์ของชาวม้ง โดยกระบวนการ

กักขังอัตลักษณ์ชาวม้งเป�นผลมาจากการสร้างภาพตัวแทน/ชุดนิยามความหมายและปฏิบัติการทางภาษาท่ีเกิดข้ึนใน

บริบททางการเมือง เร่ืองความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างรัฐและกลุ่มวัฒนธรรมครอบงำกับกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง ซึ่งเป�น

กลุ่มผู้ด้อยอำนาจ โดยการยัดเยียด อัตลักษณ์ท่ีเป�นเพียงภาพลักษณ์เก่าในแต่ละช่วงเวลาจนทับซ้อนกันหลายชั้น

กลายเป�นภาพลักษณ์ในป�จจุบัน  

ประภาศรี ถนอมธรรมและคณะ (2561) ได้ทำการศึกษาเร่ืองการพัฒนาการผลิตผ้าฝ้ายย้อมโคลนของกลุ่ม

ผู้ผลิตผ้าฝ้ายในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ พบว่า กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านเสี้ยวน้อยนั้นนำโคลนท่ีอยู่ตามท้องไร่

ท้องนา แล้วให้ควายไปนอนแล้วอุจจาระและป�สสาวะใส่ก่อนแล้วนำใบยูคาลิปตัสไปแช่ไว้หนึ่งคืน เพื่อให้การย้อมสี

นั้นติดดี ส่วนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาวังจะผลิตผ้าฝ้ายย้อมโคลน โดยการนำโคลนจากบ่อมากรองทำความสะอาด 

แล้วจึงนำผ้าท่ีทอแล้วไปทำการหมักโคลน  

ธีระวุฒิ อินจันทร์และคณะ (2554) ได้ทำการศึกษาเร่ืองผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมในจังหวัดแพร่ พบว่า ความ

ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม และความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมส่งผลต่อการผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม 

ธนกฤต แก้วพิลารมย์ (2559) ได้ทำการศึกษาเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรี 

จากผ้าหม้อห้อมด้วยการทอแบบลายสอง พบว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสำหรับสุภาพสตรี จากผ้าหม้อห้อมด้วย

การทอแบบลายสอง แนวทางท่ี 2 มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 

 

วิธีการวิจัย 

ขอบเขตเน้ือหา  

ในการศึกษาคร้ังนี้คณะผู้วิจัยได้การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง คือ การพัฒนาองค์ความรู้สิ่งทอพื้นถ่ิน 
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ขอบเขตประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว หมู่ 14 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน 

จังหวัดลำปาง มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ช่างทอผ้าพื้นถ่ิน จำนวน 10 คน 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

ขอบเขตพื้นท่ีในการวิจัย  

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว หมู่ 14 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดำเนินการวิจัย ระหว่าง ธันวาคม 2562 – พฤศจกิายน 2563 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

1. กำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกับชุมชน (Objective)  

2. ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)  

3. เสวนากลุ่มย่อย (Focus Group) 

4. วิเคราะห์ประเด็น (Topic Analysis) 

5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Development) 

6. ทดสอบตลาด (Market Testing) 

7. สรุปผล (Conclusion) 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 3 ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

สิ่งทอพื้นถ่ิน หมายถึง การสื่อความหมายให้ทราบถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมศาสนา

ของแต่ละท้องถ่ินท่ีมีความแตกต่างกัน แต่จุดประสงค์หลักของหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทนี้เพื่อต้องการถ่ายทอด

จินตนาการให้ผู้สวมใส่ได้รับรู้แหล่งท่ีมาของผ้าท่ีมีรูปแบบการถักทอท่ีแตกต่างกันตามท้องถ่ินนั้นๆเป�นสำคัญ  

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดข้ึนต่อเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ 

หรือ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดข้ึนนั้นผู้รับสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถ

นำมาปรับใช้ได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานท่ีกระทำอยู่  
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การมีส่วนร่วม หมายถึง ผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเร่ืองของความต้องการและทิศทางของการ

เปลี่ยนแปลงจะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อการปฏิบัติ คนท่ีมารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่าการ

กระทำท้ังหมดท่ีทำโดยกลุ่ม ผู้นำชุมชน หรือกระทำผ่านองค์กรจะต้องเป�นเสมือนตัวนำให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้  

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากป�จจัยด้าน “ทุนทางป�ญญา” หรือ            

“องค์ความรู้” และ ป�จจัยด้าน “ทักษะการประยุกต์นำความคิดสร้างสรรค์ หรือองค์ความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในเชิงพาณิชย์” และเกิดการต่อยอดสู่การสร้าง “ความแตกต่าง” ท่ีส่งผลต่อการ “สร้างมูลค่า” และการ “สร้างคุณค่า” 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

1. ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนทุ่งกว๋าวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนมีความชัดเจนมากน้อยเพียงไร สภาพของการมีส่วนร่วมเป�นเช่นไร ในมุมมองของผู้ท่ีมีส่วน

เกี่ยวข้องมี ดังนี ้

“การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านเรา มักจะต้องมีแกนนำเสียก่อน หากไม่มีแกนนำหรือผู้นำท่ีดี 

การมีส่วนร่วมก็จะไม่เกิดข้ึน” 

“พวกเราเป�นผู้สูงอายุแล้ว จะทำอะไรท่ีเป�นงานของชุมชนก็มักจะเป�นฝ่ายทำตามเขา ดีหน่อยก็

ตรงท่ีเขาเข้ามาถามปรึกษาหารือ” 

“โลกสมัยใหม่ ทำให้อะไรๆก็เปลี่ยนไป งานทอผ้าเขาก็ไม่ค่อยทำกันเท่าไรแล้ว เขาบอกว่าไปซื้อท่ี

ตลาดจะง่ายกว่า เร็วกว่า อีกท้ังถูกกว่าด้วย นี่แหละภูมิป�ญญาท้องถ่ินด้านการทอผ้ามันจะหายไป” 

“แต่กี่ทอผ้าก็ยังมีอยู่ จะท้ิงไว้ก็เสียของ งานทอผ้าพวกนี้พวกผู้สูงอายุยังทำได้อยู่นะ ได้สตางค์ไม่

มากหรอก แต่เราก็ภูมิใจท่ีเรายังมีคุณค่าอยู่ ถึงบางท่านอายุ เกือบ 80 ป�แล้วยังทำงานพวกนี้ได้” 

“ก็อยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยกันอุดหนุน กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุด้วย โดยเฉพาะอบต. โรงเรียน  

ตัดชุดพื้นเมืองใส่กันบ้าง ไม่ใช่ใส่แต่ผ้าจากโรงงาน ลืมผ้าพื้นเมืองของชุมชนเรา” 

“ผู้สูงอายุไม่รู้เร่ืองหรอกเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่เขาบอกว่ามันช่วยให้สินค้าชุมชนขายได้ดี

ข้ึนและตลาดเขาต้องการการผลิตสินค้าในแนวนี้” 

“มันไม่ใช่เร่ืองง่ายๆเลยนะ เร่ืองของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี่ คนสมัยใหม่หรือคนหนุ่มสาวน่าจะ

เข้าใจได้ง่ายกว่า คนแก่อย่างพวกเรา แต่ยังไงก็จะลองทำดูเพราะมีวิทยากรมาแนะนำแก่กลุ่มฯพวกเรา 

อาจจะช้าไปหน่อย แต่ก็จะพยายามทำกัน” 

2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถ่ิน คือ องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ

ตำบลทุ่งกว๋าวมีสถานะภาพเป�นเช่นไร มีใครรักษาดูแล และเก็บข้อมูลเหล่านี้กันไว้อย่างไร การต่อยอดองค์

ความรู้ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องทำอย่างไร และในมุมมองของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมี ดังนี้ 

“กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุ ได้นำผืนผ้าลวดลายต่างๆท่ีได้เคยผลิตกันมาช้านานแล้ว มาพูดคุยร่วมกับวิทยากร

ว่าเราจะหาแนวทางพัฒนาไปในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์กันอย่างไร ทางกลุ่มฯคิดไม่ออกเหมือนกัน” 

“แต่ก่อนพวกเราผลิตสนิค้า/ผืนผ้าตามความพอใจของเราเอง แต่ตอนนี้พวกเราต้องผลิตสนิค้า

ตามใจผู้บริโภค หรือตามใจตลาด ในแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกย่ิงยากไปใหญ่” 
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“เมื่อก่อนเราคิดว่าสีสดใส เข้มข้นนั้นดี เราก็ผลิตตามใจเรา เด๋ียวนี้ขายไม่ได้ เขาบอกว่าสีมันไม่สวย 

เขาอยากได้สีสันท่ีดูดี กลมกลืนกนัตามแฟชัน่ นัน่” 

“เลยต้องพากันหัดมาศึกษาเร่ืองสีกับการสร้างสรรค์ โดยวิทยากร ให้หัดระบายสี หัดใช้สีต่างๆให้

หลากหลายสี สีท่ีเราว่าไม่สวย เวลาออกแบบเสร็จแล้ว มันกลับสวยข้ึนมาได้ สีบางสีเราเห็นว่ามันไม่สวยแต่เวลา

ทำเสร็จแล้ว มันลงตัวดี มันกลับได้ชิ้นงานท่ีสวยงามได้ ท้ังๆท่ีตอนแรกเราก็บอกวิทยากรว่า สีนี้มันไม่สวยเลยนะ” 

“เร่ืองการใช้สีในการออกแบบผนืผา้จึงเป�นเร่ืองท่ีสำคัญมากๆ ต้องฝ�กฝน จะใชส้ีมั่วๆไม่ได้นะ แต่

ถ้าเป�นเด็กรุ่นใหม่เขาคงเรียนรู้ได้เรากว่าพวกเรา(ผู้สูงอายุ) เพราะพวกเขาตามแฟชัน่กันอยู่แล้ว” 

“ลวดลายบนพื้นผ้ามีชื่อเรียกต่างๆกนัไป แล้วแต่ว่าช่างทอผ้าจะจิตนาการว่ามันมีท่ีมาจากสิ่งอะไร 

พวกเราจึงคิดลวดลายผืนผ้าข้ึนมาใหม่ จำนวน 6 ลวดลาย และออกแบบสีสันตามท่ีตนต้องการแต่พวกเราก็

ไม่ท้ิงแนวคิดด้านการออกแบบท่ีวิทยากรแนะนำไว้” 

“พวกเราออกแบบลวดลายผ้าตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้จำนวน 6 ลวดลายคือ ลายตาเต้ิม 

ลายตาหมู่ใหญ่ ลายเกล็ดเต่าลำดวน ลายก่านคอควาย ลายตาหมู่สมศรี และลายสี่ตะกอลูกแก้ว แล้วนำไป

ผลิตเป�นผนืผ้าด้วยการทอผ้าจากฝ�มือของพวกเราผู้สงูอายุ” 

 

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ ดังน้ี  

1. ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนทุ่งกว๋าวในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

พบว่า กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าวหลายท่านเป�นผู้สูงอายุ แต่เดิมมีอาชีพเป�นช่างทอผ้าของกลุ่มทอผ้าตำบล

ทุ่งกว๋าวอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสูงวัยมากข้ึน จึงหยุดการทำงานท้ังท่ีตนยังมีความรู้หรือภูมิป�ญญาด้านการทอผ้าอยู่เป�น

อันมาก ซึ่งแนวคิดว่าพออายุครบ 60 ป� ก็เกษียณอายุและหยุดการทำงานนี้ เป�นแนวคิดของระบบราชการไทยท้ังท่ี

บางคนก็ยังมีสุขภาพดีสามารถทำงานต่อไปได้อีก รัฐไม่ให้ทำงานต่อไป ผิดกับบางประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น 

รัฐบาลให้เกษียณอายุท่ี 65 - 70 ป� ดังนั้นคนญี่ ปุ่นถึงมีอายุมากแล้วก็ยังทำงานต่อไปได้อีก ไม่มีวันเกษียณ            

กลุ่มผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าวเห็นว่าพวกตนยังมีความรู้ความสามารถ จึงขอมีส่วนร่วมกับชุมชนตำบลทุ่งกว๋าวโดยการ

ต้ังกลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าวข้ึนมา เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการทอผ้า 

และทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอข้ึนมา กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุบ้านทุ่งกว๋าว จึงขอมีส่วนร่วมกับชุมชนตำบลทุ่งกว๋าวด้วยการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอข้ึนมา 

แต่เนื่องจากแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการทอผ้าของกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ยังขาดความรู้ความ

เข้าใจเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการทอผ้า ผู้ทำการวิจัยจึงเข้าสนับสนุนเป�นวิทยากรชี้แนะแนว

ทางการสร้างผลิตภัณฑ์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการทอผ้าแก่กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์

สิ่งทอท่ีเป�นไปตามความต้องการของท้องตลาด และกลุ่มสามารถเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการทอผ้า

ได้เป�นอย่างดี สามารถเข้าใจแนวคิดนีไ้ด้ แล้วนำแนวคิดนี้ไปสร้างผืนผ้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทอข้ึนมาได้ ดังนั้นกลุ่มทอ

ผ้าบ้านทุ่งกว๋าว จึงเป�นกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองแม้จะเป�นกลุ่มผู้สูงอายุก็สามารถพัฒนา

กิจกรรมท่ีเป�นประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับชุมชนของตนได้ 
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ภาพประกอบที่ 4 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว 

 

2. พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนถ่ิน 

คณะผู้วิจัยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถ่ินด้วยหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ 

การแก้ป�ญหาซึ่งเป�นส่วนช่วยในการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ารอบ ๆ ตัวเรา การแก้ป�ญหาย่อม

ต้องมีรากฐานของความชอบและความพึงพอใจ ตลอดจนความต้องการความอำนวยความสะดวกสบายของมนุษย์ จึงถือ

ว่าการออกแบบนั้นประสบความสำเร็จได้ รวมท้ังประโยชน์ใช้สอยท่ีต้องสอดคล้องกับ ความสะดวกสบาย ถือเป�นป�จจัย

แรกท่ีนักออกแบบต้องคำนึงถึง ประโยชน์ใช้สอยมีผลต่อลักษณะของรูปทรง ขนาด น้ำหนัก วัสดุ การใช้งานและวิธีการ

ผลิตทางอุตสาหกรรม (Mass production) 

พบว่า สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าวได้พัฒนาองค์ความรู้ จนได้มีการออกแบบผืนผ้าได้ลวดลายใหม่ตาม

แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และตามหลักการออกแบบ ได้จำนวน 6 ลวดลาย ดังนี้  

1) ลายตาเต้ิม เป�นการทอลายขัด เส้นด้ายในแนวต้ังหรือแนวด่ิงเป�นด้ายยืนเป�นเส้นด้ายสีเทา ส่วนเส้นด้าย

ในแนวนอนเป�นเส้นด้ายพุ่ง ซึ่งแสดงตามรูปมีหลากหลายเฉดสี ผืนผ้าท่ีเกิดข้ึนเป�นการทอผ้าลายขวางเกิดจากเส้น

พุ่งสลับส ีคำว่าตาเต้ิมเป�นคำในภาษาคนเมืองท่ีหมายถึงการต่อเติมลวดลายด้วยด้ายพุ่งต่อเนื่องเป�นลายร้ิวสลับสีได้

ตามความต้องการของช่างทอผ้า 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 5 ลายตาเต้ิม 
 

2) ลายตาหมู่ใหญ่ เป�นการทอลายขัด เส้นด้ายในแนวต้ังหรือแนวด่ิงเป�นเส้นด้ายสีเทา ส่วนเส้นด้ายใน

แนวนอนเป�นเส้นด้ายพุ่ง ซึ่งแสดงตามรูปเส้นด้ายพุ่งท่ีมีหลากหลายเฉดสี ผืนผ้าท่ีเกิดข้ึนเป�นการทอผ้าลายขวางเกิด

จากเส้นพุ่งสลับสีกัน คำว่าตาใหญ่ เป�นคำในภาษาคนเมือง ท่ีหมายถึงลวดลายต่อเนื่องเป�นลายขวางสลับสีใหญ่เล็ก 

ได้ตามความต้องการของช่างทอผ้า แต่มีการออกแบบการสลับลวดลายสีเป�น 8 สีต่อหนึ่งช่วงแนวขวางของการทอ  
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ภาพประกอบที่ 6 ลายตาหมู่ใหญ่ 
 

3) ลายเกล็ดเต่าลำดวน มีลักษณะเด่นท่ีการทอสลับช่องเป�นลายคล้ายตาหมากรุกฝร่ัง เป�นภูมิป�ญญา

ท้องถ่ินท่ีสืบทอดกันมา เป�นลายโบราณลักษณะเนื้อผ้าเป�นผ้าทอสองตะกอ ลายแบบนี้ผืนผ้าด้านบนเส้นด้ายใน

แนวต้ังหรือแนวด่ิงเป�นด้ายยืนโดยการใช้เส้นด้ายท่ีเกิดจากการฝ��นเกลียวของด้ายสีฟ้ากับด้ายสีน้ำเงินเข้าด้วยกัน 

ส่วนเส้นด้ายในแนวนอนเป�นเส้นด้ายพุ่ง ซึ่งแสดงตามรูปเส้นด้ายพุ่งมีเฉดสีฟ้าและสีน้ำเงิน  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 7 ลายเกล็ดเต่าลำดวน  
 

4) ลายก่านคอควายเป�นลายทอการทอขัด เส้นด้ายในแนวต้ังหรือแนวด่ิงเป�นเส้นด้ายสีเทา ส่วนเส้นด้ายใน

แนวนอนเป�นเส้นด้ายพุ่ง ซึ่งแสดงตามรูปเส้นด้ายพุ่งท่ีมีหลากหลายเฉดสี ผืนผ้าเกิดจากการทอผ้าลายขวางเกิดจาก

เส้นพุ่งสลับสี คำว่าก่านคอความ เป�นคำในภาษาคนเมืองท่ีหมายถึงลวดลายท่ีเกิดจากการทำเคร่ืองหมายหรือ

สัญลักษณ์บนคอควาย โดยการป้ายดินหรือสี เป�นขีดแนวขวาง 1-4 เส้น เพื่อแบ่งแยกเพื่อนับจำนวนควาย ไม่ให้

สลับกับเจ้าของคนอื่นท่ีมาทำนาในบริเวณเดียวกัน  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 8 ลายก่านคอควาย 
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5) ลายตาหมู่สมศรีเป�นการทอลายขัด ท่ีเกิดจากฝ้ายสีหลายสี การทอเส้นยืนสลับสีก็จะเกิดผ้าลายร้ิวทางยาว 

ลายแบบนี้ผืนผ้าด้านบนเส้นด้ายในแนวต้ังหรือแนวด่ิงเป�นเส้นด้ายสีเทา ส่วนเส้นด้ายในแนวนอนเป�นเส้นด้ายพุ่ง  

ซึ่งแสดงตามรูปเส้นด้ายพุ่งท่ีมีหลากหลายเฉดสี เกิดผืนผ้าจากการทอผ้าลายขวางเกิดจากเส้นพุ่งสลับสี คำว่าตาหมู่

สมศรีเป�นคำในภาษาคนเมือง หมายถึง ตาท่ีเป�นตารางแนวต้ัง หรือแนวนอนท่ีมีลวดลายต่อเนื่องเป�นลายร้ิวหรือ

แนวนอนท่ีมีลวดลายต่าง ๆ สามารถใช้ฝ้ายโทนสีร้อนผสมฝ้ายโทนสีเย็นสลับไปมา เพื่อให้เกิดสีสันท่ีสะดุดตา  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 9 ลายตาหมู่สมศรี 
 

6) ลายสี่ตะกอลูกแก้วเป�นลายทอลักษณะการทอแบบยกดอก การสร้างลวดลาย โดยการเพิ่มด้ายพุ่งต่างกัน 

ลายแบบนี้ผืนผ้าด้านบนเส้นด้ายในแนวต้ังหรือแนวด่ิงเป�นเส้นด้ายสีเทา เส้นด้ายในแนวนอนเป�นเส้นด้ายพุ่ง          

ซึ่งแสดงตามรูปเส้นด้ายพุ่งท่ีมีหลากหลายเฉดสี มักใช้ลวดลายด้ังเดิมท่ีมีความซับซ้อน ใช้จำนวนตะกอ (เขา) มาก  

มีการออกแบบการสลับลวดลายสีเป�น 8 สีต่อหนึ่งช่วงแนวขวางของการทอ  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 10 ลายสี่ตะกอลูกแก้ว 
 

การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถ่ิน เร่ิมต้นจากประชุมกลุ่มทอผ้า สัมภาษณ์

เชิงลึกเพื่อให้ได้มาซึ่งภูมิป�ญญาด้านการทอผ้าของชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

พื้นถ่ิน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรากฏว่ากลุ่มทอผ้ายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ออกแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์ และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขาดแหล่งเรียนรู้ ขาดการจูงใจในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือผลงาน ดังนั้นสิ่งท่ีสร้างข้ึนมาจึงทำเพื่อตามใจกลุ่ม ตามใจสมาชิกภายในกลุ่ม ขาดความรู้ด้านการตลาด 

ขาดความรู้ด้านการออกแบบ การออกแบบลวดลาย การเลือกใช้สีในการออกแบบ กลุ่มผู้สูงอายุมีแนวคิดในการเลือก

สี คือ เลือกสีเข้มไว้ก่อน ขาดการมองภาพรวมของผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนว่าเฉดสีควรอยู่ในระดับใดเมื่อนำไปใช้งาน ย่ิงถ้า

ต้องใช้หลายสีจะไม่สามารถเลือกสีได้และมองไม่ออกว่าผืนผ้าหลังการทอแล้วจะได้เฉดสีในลักษณะเช่นไร จึงต้องมี

การถ่ายทอดความรู้ด้านการเลือกใช้สี การออกแบบ โดยแนะนำแนวทางสร้างเฉดสีด้วยหลักการออกแบบอย่างง่าย 
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เช่น หลักความกลมกลืนกันของสี การตัดกันของสี การสร้างจุดเด่นบนพื้นผ้า ลักษณะพื้นผิว เป�นต้น จึงมีการฝ�ก

ปฏิบัติการเลือกเฉดสี การลงสี การเลือกกลุ่มเส้นด้าย ก่อนท่ีจะทำการทอเป�นผืนผ้า ซึ่งเทคนิคการทอผ้านั้นกลุ่มทอ

ผ้าผู้สูงอายุมีทักษะความชำนาญอยู่แล้ว แต่จะมีป�ญหาในเร่ืองการเลือกเฉดสีและการออกแบบลวดลายเป�นสำคัญ   

ซึ่งจากการปฏิบัติทำให้กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุสามารถออกแบบลวดลายผ้าทอข้ึนมาใหม่เป�น 6 ลวดลาย แล้วนำลวดลาย

ท่ีออกแบบแล้วไปทอเป�นผืนผ้า จากนั้นได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในรูปของกระเป๋าใส่เอกสาร 

 

อภิปรายผล 

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าวเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลทุ่งกว๋าว องค์การบริหารส่วน

ตำบลทุ่งกว๋าว และเครือข่ายผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ท่ีร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน

การทอผ้าและการสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ท่ีมีการปรับตัวของผู้สูงอายุในการเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้

เกี่ยวกับลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เกิดเป�นผลิตภัณฑ์ลวดลายใหม่ท่ีคิดข้ึนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

จำนวน 6 ลวดลาย คือ ลายตาเต้ิม ลายตาหมู่ใหญ่ ลายเกล็ดเต่าลำดวน ลายก่านคอควาย ลายตาหมู่สมศรี และ

ลายสี่ตะกอลูกแก้ว แล้วนำลวดลายท่ีออกแบบแล้วมาทอเป�นผืนผ้า จากนั้นนำไปทำเป�นผลิตภัณฑ์สิ่งทอในรูปของ

กระเป๋าใส่เอกสารจนได้เป�นผลิตภัณฑ์สิ่งทอของกลุ่ม สอดคล้องกับงานของ ธนกฤต แก้วพิลารมย์ (2559) ท่ีเลือกใช้

ผ้าหม้อห้อมซึ่งวัตถุดิบท่ีต่างไปจากท่ีชุมชนตำบลทุ่งกว๋าว แต่เลือกใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบกระเป๋าเหมือนกัน 

การทำงานของกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว มีอุปสรรคในด้านการเรียนรู้ตามป�จจัยด้านอายุ จึงต้องเร่งท่ีจะ

รักษาและพัฒนาองค์ความรู้ให้ได้แนวคิดใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนมาจากแนวคิดเดิม คือ ผลิตผลงานท่ีใช้ในครัวเรือน ใน

ชุมชน ไม่ได้มุ่งเน้นการค้าขาย ท่ีออกแบบตามความชอบ ตามสีและลวดลายเดิม ต่อมามุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเพื่อ

การค้าเพิ่มข้ึน กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถ่ินจึงต้องพัฒนาปรับปรุงแนวคิดข้ึนใหม่ เพราะผลิตภัณฑท่ี์มีลวดลายเดิมยัง

ไม่เป�นท่ียอมรับของตลาด กลุ่มทอผ้าผู้สูงอายุจึงต้องคำนึงถึงความนิยมของคนส่วนใหญ่ มีการเรียนรู้ พัฒนาองค์

ความรู้เกี่ยวกับลวดลายของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เกิดความคิดสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ และรูปแบบท่ีคิดค้นข้ึนตาม

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านข้ันตอนการดำเนินงาน 7 ข้ันตอน ได้แก่ กำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกับชุมชน 

ทบทวนวรรณกรรม เสวนากลุ่มย่อย วิเคราะห์ประเด็น พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลาด และสรุปผล แล้วได้ผลงาน

เป�นลวดลายใหม่ท่ีผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีส่วนร่วมของกลุ่ม ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับงานของ ประภาศรี 

ถนอมธรรมและคณะ (2561) ท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในชุมชนท่ีให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม การส่งเสริมอย่าง

ใกล้ชิดต่อเนื่องผ่านกิจกรรมสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อยอย่างสม่ำเสมอจนทำให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการทำ

กิจกรรมกับผู้สูงอายุจนได้ลวดลายใหม่ท่ีเป�นอัตลักษณ์และความภูมิใจของชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าว ควรบรรจุเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการค้นคว้า

ข้อมูลข่าวสารในโลกสมัยใหม่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถ่ินและอาชีพในผู้สูงอายุ 

การใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการทำตลาดออนไลน์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีเป�นผลจากการออกแบบลวดลาย และ

พัฒนาอาชีพตามศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชน 
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ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ กลุ่มผู้สูงอายุสามารถนำแนวทางการพัฒนากลุ่มทอ

ผ้าผู้สูงอายุไปปรับใช ้และพัฒนาความมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมี

ความย่ังยืนต่อไป 
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