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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการนำ�ศาสตร์พระราชามาใช้ในงานผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
โดยการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือ การนำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในงานหัตถกรรม
พืน้ บ้านการทอผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ซึง่ เป็นงานหัตถกรรมทีอ่ ยูค่ กู่ บั สังคมไทยมาอย่างช้านาน และเป็นงานศิลปะ
ที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิต รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละชุมชน กระบวนการนี้นำ�หลักการ เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและ
นโยบายนวัตพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของรัฐบาล ชุมชนผ้าทอย้อมสีธรรมชาติได้สร้างอาชีพและรายได้
ให้คนในชุมชน สร้างความยัง่ ยืนในระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่าง
ช้านาน
คำ�สำ�คัญ: ผ้าทอ; การย้อมสีธรรมชาติ; ศาสตร์พระราชา
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Abstract
This academic paper aimed to investigate the incorporation of the King's philosophy
among the Natural Dyed Woven Fabric Groups in a community. Sufficiency economic theory
was applied as a tool to utilize local wisdom among local handicrafts in the weaving of the
natural dyed woven fabric which had been residing with the Thai society for a long period
of time. It is a valuable art piece which helps to sustain the culture and ways of life as well
as the conservation of unique local wisdom in each community. The process incorporated
understanding-access-development concepts in accordance with the sufficiency economic
theory and the government's innovative economic and community development policy.
The Natural Dyed Woven Fabric Groups have been creating careers and earnings for the
people in the community. Sustainability is attained within the household, community, and
national level in accordance with the sufficiency economic theory.
Keywords: Woven Fabric; Natural Dyed; King's Philosophy
บทนำ�

ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ทำ�ให้
เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของกลุ่มคนในถิ่นฐานชนบทสู่เมืองหลวงเพิ่มมากขึ้น
การย้ายถิน่ ฐานของกลุม่ คนเหล่านี้ มีเป้าหมายเพือ่ เข้ามาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ทำ�ให้แรงงานทีเ่ ข้ามา
ทำ�งานในภาคอุตสาหกรรมนัน้ เกิดการสร้างรายได้ และกระจายรายได้ไปสูค่ รอบครัวในถิน่ ฐานเดิม การเคลือ่ นย้าย
แรงงาน การย้ายถิ่นฐานของกลุ่มคนเหล่านี้ ทำ�ให้วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงทำ�ให้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เคยมีได้เลือนหายไปจากสังคมไทยในปัจจุบัน
การเลือนหายของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นสิง่ ทีต่ ระหนักจากคนในสังคมเพิม่ มากขึน้ ภาครัฐได้เล็งเห็น
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องได้รับการแก้ไข และเยียวยาในระดับสังคม จึงมีการดำ�เนินนโยบายนวัตวิถี ตามแผน
พัฒนาชุมชน โดยนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นเครือ่ งมือในการผลักดันให้ชมุ ชน มีการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างความยั่งยืนภายในครอบครัว ชุมชน
และประเทศ สามารถสร้างรายได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงาน เคลื่อนย้ายถิ่นฐานสามารถพึ่งพาตนเองได้
ตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อเป็นการสืบทอดวิถีชีวิต การพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา ให้แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ และต่อยอดในอนาคตสืบต่อไป
ทั้งนี้ สุนทรา โตบัว และคณะ (2558, หน้า 226) ได้อธิบายไว้ว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ ความสามารถ และความเชื่อของมนุษย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน
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ในท้องถิ่น อันเกิดจากประสบการณ์ และการที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง” ดังนั้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ หัวใจสำ�คัญของวัฒนธรรม เป็นสิ่งสำ�คัญที่ควรรักษา และอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง
สามารถเรียนรู้ และนำ�ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในอนาคต ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ และความแตกต่างกัน
ในแต่ละท้องถิน่ ซึง่ เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ของแต่ละชุมชน ส่วน อัคครัตน์
พูลกระจ่าง และวนิดา ฉินนะโสต (2560, หน้า 24) ได้อธิบายไว้วา่ “ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีหลายสาขา เป็นศิลปหัตถกรรมพืน้ บ้าน สามารถแบ่งได้ 4 กลุม่ คือ กลุม่ งานผ้าทอ กลุม่ งานเครือ่ งปัน้ ดินเผา กลุม่ งานเครือ่ งจักสาน และ
กลุ่มงานเครื่องถม” จากกลุ่มงานหัตถกรรมข้างต้นนั้น กลุ่มงานหัตถกรรม งานทอผ้า เป็นกลุ่มงานหัตถกรรม
พืน้ บ้านทีม่ กี ารสืบทอดทางภูมปิ ญ
ั ญามาอย่างยาวนาน กลุม่ งานผ้าทอนัน้ มีเอกลักษณ์ มีความแตกต่างทางด้าน
การทอลวดลายลงบนผืนผ้า การเลือกใช้วัตถุดิบในการทอผ้า หรือกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งความ
แตกต่างนี้เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค รวมถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชุมชนแต่ละภูมิภาค
อีกด้วย และด้วยความมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ทำ�ให้งานทอผ้า เป็นงานหัตถกรรมที่ไม่สามารถ
ลอกเลียนแบบกันได้ ซึ่งวัฒนะ จูติวภาต (2555, หน้า 1) ได้อธิบายไว้ว่า “ในสังคมเกษตรกรรม บรรพบุรุษ
ทุกบ้านจะมีการทอผ้าเพื่อใช้สอยภายในครอบครัว มีการถ่ายทอด และสั่งสมกรรมวิธีการทอให้แก่สมาชิก
ภายในบ้าน” ดังนั้น งานหัตถกรรมกลุ่มงานทอผ้า เป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ที่ใช้ในการดำ�รงชีวิตตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่น ถือเป็นมรดกทางด้านศิลปะ และด้านวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน มีการ
สืบทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง
หากกล่าวถึงในอดีตงานทอผ้าและย้อมสีทำ�ธรรมชาตินั้น มีการนำ�วัตถุดิบจากธรรมชาติมาอยู่ใน
กระบวนการทอผ้าและย้อมสีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่าย มีอยู่ทั่วไปทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย วัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้าส่วนใหญ่นั้นจะให้เส้นใยธรรมชาติในการทอผ้า เช่น ฝ้าย และ ไหม
ดังที่ วัฒนะ จูติวภาต (2555, หน้า 9-11) ได้อธิบายไว้ว่า “การทอผ้า พิจารณาจากวัตถุดิบที่ใช้ในการทอผ้า
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ฝ้าย และ ไหม ฝ้ายเป็นพืชเศรษฐกิจ ปลูกได้ทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นได้ดี สวมใส่สบาย ส่วนไหม เป็นเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากตัวไหม นิยมเลี้ยงกัน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ไหมมีคุณสมบัติ ลื่น มัน เงา และหยืดหยุ่นได้ดี”
ดังนัน้ การหาวัตถุดบิ ในการทอผ้านัน้ หาได้ไม่ยาก เน้นใช้เส้นใยจากพืช และเส้นใยจากสัตว์ในการทอผ้า รวมถึง
ทักษะในการใช้กี่ทอผ้า (Loom) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการทอผ้า กระบวนการที่สำ�คัญของงานทอผ้า
อีกกระบวนการหนึ่ง คือ กระบวนการย้อมผ้าโดยการใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้า ซึ่งการย้อมสีธรรมชาตินั้น
ชุมชนสามารถหาวัตถุดบิ ในการให้สไี ด้งา่ ยภายในชุมชน ส่วนนันทิยา อัจฉราวรรณ์ และคณะ (2554, หน้า 28)
ได้อธิบายไว้ว่า “สีจากธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมเส้นใยนั้น สามารถแบ่งออกเป็น สีจากส่วนต่าง ๆ ของพืช สีที่
ได้จากสัตว์ และสีจากแร่ธาตุ” ซึ่งวัตถุดิบในการผลิตสีย้อมผ้าส่วนใหญ่ได้จากส่วนต่าง ๆ พืช อาทิเช่น ต้นสัก
ต้นประดู่ ต้นขีเ้ หล็ก ต้นหูกวาง ต้นสะเดา และดินโคลนต่าง ๆ ทีอ่ ยูต่ ามธรรมชาติของแหล่งชุมชนในแต่ละชุมชน
ซึ่งแต่ละวัตถุดิบที่นำ�มาใช้ในการย้อมสีนั้นจะให้สีที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการหาวัตถุดิบภายในชุมชน
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เพื่อนำ�มาเข้าสู่กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ จึงสามารถหาวัตถุดิบต่าง ๆ ได้ง่าย และเป็นวัตถุดิบที่มีมากมาย
ในแต่ละภูมิภาค ทำ�ให้การย้อมสีธรรมชาติเป็นที่นิยมในการย้อมผ้าทอ และการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ
ในการย้อมสิง่ ทอนัน้ ทำ�ให้ไม่กระทบต่อสิง่ แวดล้อม หรือหากมีผลกระทบกับธรรมชาติกเ็ กิดผลกระทบน้อยทีส่ ดุ
แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศ และความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้การ
ผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติในรูปแบบเดิมไม่เพียงพอต่อความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากกระบวนการผลิต
แบบดั้งเดิมโดยการใช้กี่ทอผ้า ใช้แรงงานมนุษย์ในการทอผ้า ต้องใช้ระยะเวลาที่นาน รวมถึงกระบวนการ
ย้อมสีธรรมชาติให้สใี นการย้อมตามความต้องการทำ�ได้ยาก เนือ่ งจากการย้อมสีธรรมชาตินน้ั มีกระบวนการผลิตสี
ที่ได้ในปริมาณที่น้อย และการย้อมผ้าทอด้วยสีธรรมชาตินั้น ในแต่ละครั้งมีความไม่สมํ่าเสมอของสี ซึ่งนันทิยา
อัจฉราวรรณ์ และคณะ (2554, หน้า 28) ได้อธิบายไว้วา่ “การขยายตัวของอุตสาหกรรมสิง่ ทอ เป็นอุตสาหกรรมหนึง่
ทีเ่ กิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากอุตสาหกรรมสิง่ ทอเป็นปัจจัยพืน้ ฐานของมนุษย์ เพือ่ การดำ�รงชีวติ
และอยูร่ อดในสังคม สิง่ ทอในอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ สิง่ ทอประเภทเส้นใยธรรมชาติ
และสิ่งทอจากเส้นใยประดิษฐ์”
ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยนำ�เทคโนโลยีในด้านการทอ และ
การย้อมสีเคมีมาแก้ปญั หา เพือ่ ตอบสนองความต้องการสิง่ ทอทีเ่ พิม่ มากขึน้ และมีการใช้เทคโนโลยีในการกำ�หนด
รูปแบบต่าง ๆ ของสิง่ ทอ เพือ่ เพิม่ ความน่าสนใจ เพิม่ ลักษณะพิเศษของสิง่ ทอ และคุณสมบัตพิ เิ ศษต่าง ๆ ให้กบั
สิ่งทอ ซึ่งมีความแตกต่างไปจากกระบวนการทอผ้าและการย้อมสีในรูปแบบเดิม เมื่อภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ได้เพิ่มการใช้วัตถุดิบจากสารเคมีในกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผลิต ทำ�ให้
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม มลภาวะ กลิน่ สารเคมีในอากาศ และเกิดการเปลีย่ นแปลงต่อธรรมชาติเป็นอย่างมาก
เมือ่ การใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อสังคมมากขึน้ ทำ�ให้ประชากรในสังคมเริม่ หันมาให้ความสนใจ
สิง่ ทอจากธรรมชาติมากยิง่ ขึน้ มีการศึกษาการย้อมสีธรรมชาติมากยิง่ ขึน้ และมีการศึกษาการผลิตสิง่ ทอทีใ่ ช้การ
ย้อมสีธรรมชาติมากขึน้ ตามกระแสสังคมของคนในปัจจุบนั และจากการทีม่ คี นในสังคมปรับตัวหันมาใช้สง่ิ ทอ
จากธรรมชาติมากยิง่ ขึน้ ทำ�ให้ธรุ กิจหรือชุมชนทีม่ ผี า้ ทอย้อมสีธรรมชาติในชนบทดัง้ เดิมนัน้ กลับมาเป็นธุรกิจ
ทีช่ าวไทยและต่างชาติให้ความสนใจมากยิง่ ขึน้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์ (2560,
หน้า 2) ได้อธิบายไว้ว่า “ความนิยมในผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีแนวโน้มสูงขึ้น มีการพัฒนา
รูปแบบให้มเี อกลักษณ์เฉพาะ และมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ซึง่ มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิม่
ในตลาดโลกได้อย่างมากมาย”
แม้วา่ การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ จะกลับมาเป็นนิยมของคนในสังคมและต่างชาติแล้วนัน้ แต่ปริมาณ
ในการผลิตผ้าทอนัน้ ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนือ่ งจากผูท้ อนัน้ มีจ�ำ นวนน้อยมาก และไม่มี
การสืบทอด และสานต่องานหัตถกรรมด้านนี้ เนื่องจากย้ายถิ่นฐานจากภูมิลำ�เนาเดิม มาเป็นแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมในเมืองหลวงแทน ทำ�ให้แรงงานที่ทอผ้าเป็นในชุมชนแต่ละภูมิภาคนั้นมีจำ�นวนไม่เพียงพอ
ในการผลิตให้มีจำ�นวนสิ่งทอเพียงพอกับจำ�นวนความต้องการของตลาด ดังนั้นทางภาครัฐจึงมีการดำ�เนิน
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นโยบายนวัตวิถี ตามแผนพัฒนาชุมชน โดยนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนา
แบบค่อยเป็น ค่อยไป ในหลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน (2561, หน้า 2) ได้อธิบายไว้ว่า “การขับเคลื่อน และพัฒนา
ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมภาครัฐมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง โดยใช้นโยบาย
นวัตวิถีผลักดันขายสินค้า OTOP (One Tambon, One Product) ออกจากชุมชน และเพิ่มช่องทาง
สร้างรายได้ตามความต้องการ การขายสินค้าอยู่ในชุมชนที่มาจากการท่องเที่ยวโดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต
วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้กระจายอยู่กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง” ดังนั้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็น
แนวทางในการให้ประชาชนใกล้ชิดธรรมชาติ ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
ปลูกจิตสำ�นึกให้รัก หวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
ดังที่ อนุชา เสมารัตน์ (2560, หน้า 117) ได้อธิบายไว้วา่ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการดำ�เนินชีวติ
และการบริหารจัดการที่ต้องประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน ภายใต้
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม เพื่อสร้างสมดุล และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง หรือวิกฤตทั้งปวงได้”
เมือ่ ภาครัฐเริม่ ต้นการดำ�เนินนโยบายตามแผนพัฒนาชุมชนแล้วนัน้ ทำ�ให้ประชากรส่วนใหญ่ทเ่ี คยเป็นแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม เคลือ่ นย้ายถิน่ ฐานกลับมาประกอบอาชีพภายในชุมชนของตนเอง เกิดกระบวนการถ่ายทอด
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ฝึกฝน และเสริมสร้างทักษะการะบวนการทอผ้าในชุมชนขึน้ ด้วยความนิยมของผลิตภัณฑ์
สิง่ ทอจากธรรมชาติมคี วามสำ�คัญเพิม่ มากขึน้ ทำ�ให้ประชากรรุน่ ใหม่ในสังคม มีการศึกษา เรียนรู้ และสืบทอด
การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ประชากรรุน่ ใหม่ประกอบอาชีพในท้องถิน่ เพิม่ มากขึน้ ประชากรรุน่ ใหม่จงึ กลายเป็น
แรงงานหลัก และแรงงานสำ�คัญในอุตสาหกรรมทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจากกลุ่มชุมชนในถิ่นฐานบ้านเกิด ทำ�ให้
เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ เกิดการรวมกลุ่มงานหัตถกรรมผ้าทอภายในชุมชม เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ
ในชุมชน สร้างอาชีพในครัวเรือน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน ประเทศ และเป็นรากฐานแห่งการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากการเสด็จเยีย่ มราษฏรในแต่ละภูมภิ าค ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ติพ์ ระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นความสำ�คัญของงานหัตถกรรมทอผ้า
ทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะ และความชำ�นาญในการทอผ้า จึงส่งเสริมให้ชมุ ชนทีม่ กี ารรวมกลุม่ การทอผ้า มีศนู ย์ฝกึ อบรมอาชีพ
ฝึกฝนในงานด้านทอผ้า จนเกิดเป็นงานหัตถกรรมที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละ
ภูมิภาค สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559, หน้า 73) ได้อธิบายไว้ว่า
“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ทำ�ให้เกิดการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะ
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ เพือ่ แสวงหาแนวทางและวิธกี ารพัฒนาด้านต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสม
กับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพของราษฎร ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อให้ราษฎรสามารถนำ�ไป
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ปฏิบัติได้อย่างจริงจัง” ด้วยปณิธานของพระองค์ที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ทำ�ให้ราษฏรทีไ่ ด้เข้าร่วมการเรียนการสอนในศูนย์ศกึ ษาฯ มีศกั ยภาพในการประกอบอาชีพด้านหัตถกรรมทอผ้า
จนสามารถนำ�งานหัตถกรรมทอผ้าที่ได้ศึกษาหาเลี้ยงชีพได้ มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว มีงานทำ�อยู่กับบ้านโดย
ไม่ตอ้ งย้ายถิน่ ฐาน และพัฒนาความเป็นอยูข่ องราษฏรในทุกภูมภิ าคให้ดยี ง่ิ ขึน้ และมีความยัง่ ยืน ดัง่ พระราชดำ�รัส
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานให้ในพิธีเปิดการประชุม และ
นิทรรศการ เรื่อง “มรดกสิ่งทอของเอเชีย หัตถกรรม และอุตสาหกรรม” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่
30 มกราคม 2553 ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าสังเกตว่าชาวบ้านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นศิลปินที่สืบทอดกันมา
โดยสายเลือด เช่น สามารถทอผ้าไหมมัดหมี่เป็นลวดลายโบราณงามแปลกตา หรือทอลายใหม่ ๆ ที่เขาคิด
ขึ้นเอง ด้วยสีสันที่มีเสน่ห์ สวยงาม ข้าพเจ้าเพียงแต่ให้กำ�ลังใจ ส่งเสริมและหาแนวทางเผยแพร่ความงาม
จากฝีมือของชาวนา ชาวไร่ ออกไปให้โลกรู้จัก สิ่งนี้เป็นที่มาแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปหัตถกรรมของ
ข้าพเจ้า” จากพระราชดำ�ริในครั้งนั้น ทำ�ให้งานหัตถกรรมผ้าทอของไทยเกิดการอนุรักษ์ และการพัฒนาทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย
ตัวอย่างกลุม่ งานหัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ทีม่ กี ารรวมกลุม่ ผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติมากทีส่ ดุ
อยูใ่ นภาคอีสานของประเทศไทย เป็นกลุม่ ผ้าทอทีม่ ศี กั ยภาพทีโ่ ดดเด่นในเรือ่ งของการทอผ้า และมีเอกลักษณ์
ในลวดลายบนผ้าทอ เช่น ชุมชนทอผ้าของจังหวัดสกลนคร ซึ่งจินตนา ลินโพธิ์ศาล (2556, หน้า 6) ได้อธิบาย
ไว้วา่ “จังหวัดสกลนคร มีผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปหัตถกรรมเกีย่ วกับผ้าทอย้อมสีธรรมชาติทม่ี คี วามหลากหลาย
มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความโดดเด่น คือ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ชุมชนทอผ้าของ
จังหวัดสกลนคร มีการนำ�วัสดุหรือวัตถุดิบและทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตผ้าทอและ
ย้อมสี” ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามโดดเด่นของชุมชนทอผ้าของจังหวัดสกลนคร ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่
และการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ เป็นต้น และอีกหนึ่งชุมชนที่มีศักยภาพในงานทอผ้า คือ ชุมชนทอผ้า
ของจังหวัดหนองบัวลำ�ภู ซึ่งภูมินทร์ แสนเจริญสุข และภัทรธิรา ผลงาม (2562, หน้า 189) ได้อธิบายไว้ว่า
“จังหวัดหนองบัวลำ�ภู ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม เมื่อเสร็จจากการทำ�ไร่ ทำ�นา
ผู้หญิงจะทอผ้า ผ้าที่ทอจะนำ�มาใช้ในครอบครัวในชีวิตประจำ�วัน และในโอกาสต่าง ๆ จึงทำ�ให้ผ้าทอของ
จังหวัดหนองบัวลำ�ภูเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน หนึ่งในนั้นคือ
การทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย ทีม่ ชี อ่ื เสียงแห่งหนึง่ ของประเทศไทย” ซึง่ ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี วามโดดเด่นของชุมชนทอผ้า
ของจังหวัดหนองบัวลำ�ภู ได้แก่ ผ้ามัดหมี่ ผ้าไหมทอขิตสลับมัดหมี่ เป็นต้น จะเห็นได้วา่ งานผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
ของแต่ละจังหวัดจะมีวธิ กี ารทอทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงการออกแบบลวดลายในผ้าทอมีความแตกต่างกัน ซึง่ เป็น
จุดเด่นของผ้าทอในแต่ละจังหวัด และไม่สามารถลอกเลียนแบบลวดลายการทอได้ เนื่องจากต้องใช้ทักษะ
และการฝึกฝนในการทอผ้า การทอผ้าส่วนใหญ่ของชุมชนจะมีการผลิตออกมาในรูปแบบผืนผ้า เพื่อนำ�มาใช้
ในชีวิตประจำ�วันของครอบครัว โอกาสต่าง ๆ และจัดจำ�หน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นของฝากประจำ�จังหวัด
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แต่ดว้ ยความนิยมของผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ทำ�ให้ในปัจจุบนั กลุม่ ชุมชนผ้าทอในแต่ละภูมภิ าคมีการพัฒนาลวดลาย
และวิธกี ารย้อมสีธรรมชาติให้มคี วามหลากหลายมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมีการนำ�ศิลปะเข้ามาเพิม่ เติมการออกแบบ
ในรูปแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากลวดลายดั้งเดิมที่มีอยู่ทำ�ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้น และในส่วนของ
ลวดลายดัง้ เดิมยังมีการอนุรกั ษ์ไว้ซง่ึ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิ่น
ด้วยความงดงามของผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ และลวดลายบนผ้าทอที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงทักษะ ฝีมือ ความชำ�นาญ และความเรียบร้อยของงานทอผ้าในกลุ่มชุมชนทอผ้าแต่ละภูมิภาค ทำ�ให้
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจัดตั้งศูนย์รับซื้อผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของ
กลุ่มชุมชนทอผ้า เพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนทอผ้าให้มีการทอผ้าและย้อมสีจากธรรมชาติ การสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ และการเพิ่มมูลค่าของผ้าทอย้อมสีธรรมชาติให้มีมูลค่าที่สูงกว่าท้องตลาด สำ�หรับผ้าบางส่วน
ทีพ่ ระองค์รบั ซือ้ ไว้จากชุมชนกลุม่ ทอผ้านัน้ พระองค์ทรงเห็นว่า สามารถนำ�มาตัดเป็นชุดฉลองพระองค์ ใช้ส�ำ หรับ
การสวมใส่ไปเยีย่ มราษฏร หรือแม้แต่การเยีย่ มเยียนประเทศเพือ่ นบ้าน พระองค์จะทรงสวมใส่ชดุ ฉลองพระองค์
ที่ตัดด้วยผ้าทอย้อมสีธรรมชาติของราษฏร เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนกลุ่มทอผ้าอีกด้วย ผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาตินน้ั ถือว่า เป็นงานหัตถกรรมพืน้ บ้านทีอ่ ยูค่ กู่ บั ประเทศไทยมาอย่างช้านาน พระองค์ถอื ว่างาน
หัตถกรรมกลุ่มงานทอผ้าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย จึงได้มีพระราชดำ�ริเรื่องการแต่งกายประจำ�ชาติ
ของสตรีไทยขึ้น ดังที่ ณปภัช เจริญผล (2558, หน้า 336) ได้อธิบายไว้ว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงมีพระราชดำ�ริเรื่องกายแต่งกายประจำ�ชาติของสตรีไทยตั้งแต่คราว
เยือนเสด็จฯ ประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ในสมัยนัน้ ยังไม่มชี ดุ ไทยแบบต่าง ๆ ตามพระราชนิยม ทรงได้คดิ ใช้ไหมไทย
ผ้าไทย และผ้ายกต่าง ๆ โดยนำ�ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีความชำ�นาญ และมีงานฝีมือในการทอผ้า ย้อมผ้า
ตัดเย็บ และปักผ้า นำ�มาตัดเย็บเป็นชุดฉลององค์ เพื่อแสดงถึงความเป็นไทย และเผยแพร่ความงามของ
หัตถกรรมด้านงานทอผ้าจากฝีมอื ชาวบ้าน ผ่านชุดสตรีไทยพระราชนิยม และการอนุรกั ษ์งานฝีมอื ของชาติไทย
ให้เป็นทีร่ จู้ กั สูส่ งั คม” ความสวยงามของฉลองพระองค์ทน่ี �ำ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติมาตัดเย็บ ทำ�ให้ชดุ ฉลองพระองค์
และผ้าทอของประเทศไทยนั้น มีความนิยมเพิ่มมากขึ้นจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีการศึกษาข้อมูล
เกีย่ วกับฉลองพระองค์มากยิง่ ขึน้ และเพือ่ ให้กลุม่ ชุมชนทอผ้าเป็นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้ ในสังคม และเพือ่ การศึกษา
เรือ่ งงานหัตถกรรมของไทย พระองค์มกี ารจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ผา้ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
และจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดแสดงชุดฉลองพระองค์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ทรงนำ�ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติจากทุกแหล่ง
ของกลุ่มชุมชนทอผ้าทั่วภูมิภาคมาจัดแสดง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านผ้าไทย ประวัติการแต่งกายของไทย การจัด
แสดงศิลปะพืน้ บ้าน การจัดเก็บรักษาผ้าไทย เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับผ้าไทย รวมไปถึงงานภูมปิ ญ
ั ญาของไทย
ในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้องค์ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจในงานหัตถกรรมของไทยในทุกด้านของไทย
จากผืนผ้าสู่ชุดฉลองพระองค์ ทำ�ให้ความนิยมของผ้าทอย้อมสีธรรมชาติมีมากยิ่งขึ้น และได้รับ
ความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติมีความต้องการในตลาด
เพิม่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ มูลค่าให้แก่งานทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแหล่งชุมชม จากเดิมกลุม่ ชุมชม
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ทอผ้ามีผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเพียงไม่กี่ผลิตภัณฑ์เท่านั้น เช่น ผืนผ้า เสื้อ กางเกง โสร่ง ผ้าถุง และหมอน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของชุมชน เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ เกิดการซื้อ
ซา้ํ ไม่บอ่ ย มีการซือ้ ผลิตภัณฑ์ในบางโอกาสเพือ่ เป็นของฝากหรือใช้ในชีวติ ประจำ�วันของกลุม่ เป้าหมายเท่านัน้
และการออกแบบผลิตภัณฑ์มกี ารออกแบบทีไ่ ม่ทนั สมัยมากนัก ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีเ้ ข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ในระดับอื่นได้ยาก เนื่องจากความต้องการของชุมชนที่อยากพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเล็งเห็นถึงการพัฒนาชุมชน และความยั่งยืนของชุมชน พระองค์ทรงจัดตั้ง
โครงการศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเปิดสอนงานศิลปาชีพแขนงต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน เพื่อให้ราษฏรในชุมชนมีทักษะ
ในงานศิลปาชีพแขนงต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำ�ไปเป็นการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน อีกทั้ง
ยังเป็นการช่วยเหลือชุมชนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์นำ�ศิลปาชีพในวิชาชีพแชนงต่าง ๆ
ที่ชุมชนได้ศึกษาจากศูนย์ศิลปาชีพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ตามความต้องการของตลาด เช่น
ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองจาน กล่องใส่กระดาษทิชชู กระเป๋าจากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ผ้าคาดผม ต่างหู หมวก ร่ม
และผ้าปิดตา เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ และสินค้าแฟชั่น
เกิดการซื้อซํ้าได้บ่อย เนื่องจากสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบใหม่นั้น เป็นสินค้าที่เน้นการออกแบบให้มี
ความเป็นแฟชัน่ เน้นการซือ้ ผลิตภัณฑ์ในทุกโอกาส เป็นของทีร่ ะลึก หรือใช้ในชีวติ ประจำ�วันของกลุม่ วัยทำ�งาน
และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้มากขึ้น อีกทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย จึงทำ�ให้
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น หน้าที่ของศูนย์ศิลปาชีพยังไม่จบเพียงการให้ความรู้
ในแขนงต่าง ๆ ให้กบั ชุมชน ศูนย์ศลิ ปาชีพ ยังมีหน้าทีจ่ ดั แสดงผลงาน และการจัดจำ�หน่ายงานหัตถกรรมต่าง ๆ
ให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากเดิมกลุ่มชุมชนทอผ้ามีแหล่งจัดจำ�หน่ายสินค้าเล็ก ๆ
ในชุมชน ตามแหล่งสถานท่องเทีย่ วของแต่ละจังหวัด และศูนย์จดั จำ�หน่ายสินค้า OTOP หนึง่ ตำ�บล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
ของจังหวัด ในการนี้ศูนย์ศิลปาชีพเข้ามาทำ�หน้าที่ในการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรม
โดยตรง เป็นแหล่งกระจายสินค้าให้กับชุมชน ทำ�ให้ชุมชนมีสถานที่จัดจำ�หน่ายของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งเป็นแหล่งเพิ่มมูลค่าให้กับงานหัตถกรรม
เมือ่ กลุม่ ชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ มีความเข้มแข็งของชุมชน มีรากฐานในการประกอบอาชีพทีม่ น่ั คง
และอาศัยหลักการอยูร่ วมกันได้ระหว่างคนและธรรมชาติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แล้วนัน้ เกิดกระบวนการ
เรียนรู้มีการพัฒนาชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ ให้มีความทันสมัย
ตอบสนองความต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศได้แล้วนัน้ ภาครัฐจึงมีการสร้างความแข็งแรง
ในด้านเศรษฐกิจให้แก่ชมุ ชน เน้นการสร้างรายได้ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก เน้นการพัฒนาอาชีพ
สร้างอาชีพ สนับสนุนวิสาหกิจภายในชุมชม และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์
ของชุมชน และการพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ของภาครัฐนั้น มีชุมชนบางชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ได้ ทำ�ให้ไม่สามารถ
พัฒนาการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการดำ�เนินการปรับเปลี่ยน
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แผนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ในรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบ OTOP นวัตวิถี โดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบนวัตวิถี คือการพัฒนาสินค้า OTOP ด้วยนวัตกรรม มีการนำ�เทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชมเพื่อเพิ่มมูลค่า และการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน รวมถึงการสร้างตลาดท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมอาชีพ
และรายได้ภายในชุมชน ซึ่ง กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน (2561, หน้า 3) ได้อธิบายไว้ว่า
“การเปลีย่ นผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชนเพียงด้านเดียว สูก่ ารเพิม่ ช่องทางสร้างรายได้
ตามความต้องการ (demand driven local economy) โดยการขายสินค้าอยูใ่ นชุมชน ทีม่ าจากการท่องเทีย่ ว
โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและ
ลูกหลานยังอยูร่ ว่ มกัน ไม่ตอ้ งแข่งขันนำ�ผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นเจ้าบ้านทีด่ ี
ชวนกันคิด ชวนกันทำ� ผลิตสินค้า และบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์
ดึงดูด และมีคณ
ุ ค่าเพียงพอให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเยีย่ มเยือน และใช้จา่ ยเงินในทุกกิจกรรมของชุมชนซึง่ รายได้
จะกระจายอยูก่ บั คนในชุมชน ทุกคนในชุมชนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน (strength within)
และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง”
โดยขอยกตัวอย่างกลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม และศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ
บ้านปางกอม จังหวัดน่าน จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2561 โดยมีครู
เอก หรือ นายสุพิศ สุวรรณมณี เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม กลุ่มผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอมเน้นการผลิตผ้าทอรูปแบบพื้นบ้าน ซึ่งชาวบ้านมีการทอผ้าอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัย
ของตนเอง เน้นการใช้เส้นใยฝ้าย ซึง่ เป็นทรัพยากรธรรมชาติในการทอผ้าเป็นหลัก มีการใช้สธี รรมชาติจากพืชต่าง ๆ
ที่สามารถหาได้จากแหล่งชุมชน เช่น ต้นคราม ต้นฮ้อม เพกา และต้นฝาง ในการย้อมผ้าทอ และมีผ้าทอ
ลายนา้ํ ไหล เป็นลวดลายดัง้ เดิมทีม่ เี อกลักษณ์ของผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดน่าน ลวดลายบนผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาตินั้นมีความสวยงาม และแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ ในอดีตมีการทอผ้าเป็นผืนผ้าในรูปแบบเดียว
แต่ในปัจจุบันนั้นมีการประยุกต์ลวดลายผ้าโดยการนำ�ลวดลายใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่าง ให้ดูสวยงาม
และมีความโดดเด่นของผ้าทอมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กระเป๋า และ
ผ้าปูโต๊ะ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้
ทางด้านการทอผ้า และการย้อมสีธรรมชาติให้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่สนใจในการเรียนรู้เรื่องการทอผ้า
ย้อมสีธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมภายในชุมชนให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่การศึกษาพืชที่ให้สีในการย้อมผ้า กระบวนการ
ย้อมผ้าทอสีธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ การปลูกพืชที่ใช้ผลิตเส้นใยธรรมชาติ การทอผ้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ของชุมชน มาไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติบ้านปางกอม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดจำ�หน่าย
โดยปรับตัวให้เข้าสังคมออนไลน์ มีการนำ�เสนอการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็ปไซต์ Facebook ทำ�ให้
ผลิตภัณฑ์ผา้ ทอของชุมชนกลุม่ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านปางกอม มีชอ่ งทางในการจัดจำ�หน่ายในหลากหลาย
ช่องทาง ทำ�ให้ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอได้มากยิ่งขึ้น จากการปรับตัวของกลุ่มชุมชนทำ�ให้เกิด
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การสืบทอด การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง รวมถึงมีการสร้างอาชีพภายในชุมชน
และมีการใช้เสน่ห์ทางภูมิปัญญาในเชิงการท่องเที่ยว การเรียนรู้ภายในชุมชน และการกระจายรายได้ภายใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง สร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงให้ชุมชนสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ดังนัน้ จากการศึกษาชุมชนกลุม่ ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบา้ นปางกอม และศูนย์การเรียนรูก้ ารย้อมสีธรรมชาติ
บ้านปางกอม จังหวัดน่าน จะเห็นได้ว่า กระบวนการของกลุ่มชุมชนในการทอผ้า วิถีชีวิต และการสร้างอาชีพ
ภายในชุมชน จนถึงการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญา และความสามารถในการเลีย้ งชีพตนเองภายในชุมชน มีการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้น มีความสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา โดยการนำ�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาการชุมชนทั้งหมด โดยยึดหลักเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้าถึงหลักการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ยึดหลัก
การพัฒนาในการประกอบอาชีพหัตถกรรมทอผ้า ซึ่งเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงชีพ อีกทั้งยังมีการนำ�นโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบ OTOP นวัตวิถนี น้ั มาพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
ให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมให้กับชุมชน และริเริ่มการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน จนสามารถเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้า
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเลี้ยงชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ จนเกิดผลตามหลักการดำ�เนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบ OTOP นวัตวิถี ยังส่งเสริมให้งานผ้าทอ
ย้อมสีธรรมชาติ เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
สรุปผล

จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามามีสว่ นช่วยในการพัฒนางานหัตถกรรม
ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ทำ�ให้เกิดการดำ�เนินวิถีชีวิตอย่างสมดุล เกิดการพัฒนาในงานหัตถกรรมผ้าทอ ย้อมสี
ธรรมชาติ เกิดการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติทม่ี อี ยูใ่ นแต่ละท้องถิน่ อย่างคุม้ ค่า เกิดการรวมกลุม่ จัดตัง้ ชุมชนทอผ้า
จนกลายเป็นการสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับชุมชนอย่างยัง่ ยืน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน และยังมีผลลัพธ์อกี มากมายทีเ่ กิดขึน้ ในการ
พัฒนางานหัตถกรรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็นการอนุรกั ษ์ไว้ซง่ึ ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศ การสืบทอด
และรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดทรัพยากรทางธรรมชาติ ร่วมกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา การแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เพื่อนำ�ไปสู่การปฏิบัติ และประกอบอาชีพได้จริง ด้วยหลักการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษกิจพอเพียง ก่อให้เกิดความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ต่อไป
28

วารสารรามคำ�แหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
Ramkhamhaeng University Journal: Graduate School Vol. 3 No. 1 January - April 2020
ISSN 2651-1673 (Print) ISSN 2672-9210 (Online)

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน. (2561). คู่มือบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ค้นเมื่อ 28 กันยายน 2561, จาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER3/
DRAWER051/GENERAL/DATA0000/00000042.PDF
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรมวิทยาศาสตร์. (2560). ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้
การย้อมสีธรรมชาติ. ค้นเมือ่ 25 กันยายน 2561, จาก http://siweb.dss.go.th/repack/fulltext/
IR%2041.pdf
จินตนา ลินโพธิ์ศาล. (2556). คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นกับการนำ�มาประยุกต์เป็น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษากลุ่ม
ทอผ้าพื้นเมือง จังหวัดสกลนคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสกลนคร, 5(9), 1-6.
ณปภัช เจริญผล. (2558). การออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกตุ๊กตาไทย “ชุดไทยพระราชนิยม”
ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ และ
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 14(2), 335-342.
นันทิยา อัจฉราวรรณ์, ไพรัช วงศ์ยุทธไกร และ สมพล มงคลพิทักษ์สุข. (2554). การสกัดสีย้อมผ้า
จากดินแดง. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาม, 5(1), 26-35.
ภูมินทร์ แสนเจริญสุข และภัทรธิรา ผลงาม. (2562) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอในกลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองบ้านกุดดู่ จังหวัดหนองบัวลำ�ภู. สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.),
25(1), 187-202.
วัฒนะ จูตวิภาต. (2555). โครงการวิจัยผ้าทอกับชีวิตคนไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
สุนทรา โตบัว, กรประภา เจริญชันษา และสวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ์. (2558). การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 4(1), 224-237.
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). สัจธรรมแห่งแนวพระราชดำ�ริ
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.
อนุชา เสมารัตน์ (2560). ศาสตร์พระราชา. วารสารรัฏฐาภิรักษ์, 59(1), 112-126.
อัคครัตน์ พูลกระจ่าง และวนิดา ฉินนะโสต. (2560). การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอนุรกั ษ์งานพืน้ บ้านและศิลปหัตกรรม. วารสารวิจยั และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 12(1), 15-25.

29

วารสารรามคำ�แหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563
Ramkhamhaeng University Journal: Graduate School Vol. 3 No. 1 January - April 2020
ISSN 2651-1673 (Print) ISSN 2672-9210 (Online)

30

