การถ่ายทอดภูมิปัญญาพืน้ บ้านในการทอผ้าไหม
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
The Transfer of local wisdom on silk weaving Ban Khwao District,
Chaiyaphum Province
อรณิชชา ทศตา1 สุกัญญา ใจอดทน2 จันทร์จิรา ใจอดทน3
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพี่อ 1) ศึกษาเทคนิคการถ่ายทอดภู มิปัญ ญาการทอผ้ าไหม
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อพัฒนาเป็นสินค้ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน
สืบ ไป กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ครั้งนี้ คือ ประธานกลุ่มทอผ้าไหม ปราชญ์ ชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สมาชิกในกลุ่มทอผ้าไหม จานวน 30 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
1. เทคนิ คการถ่ายทอดภูมิปัญ ญาการทอผ้าไหม อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีวิธีการ
ถ่ายทอดได้หลายทางโดยใช้เทคนิคการสาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเล่า เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยการ
ทาให้ ดูพร้อมทั้งการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ส่ วนใหญ่ เกิดจากการลงมือทา
การลองผิด ลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้เป็นพลวัตร จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรู้การทอผ้า
ไหม อยู่ตลอดเวลา ซึง่ แต่ละวิธขี น้ึ อยูก่ บั องค์ความรูแ้ ละกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะรับการถ่ายทอด
2. กระบวนการผลิตผ้าไหม แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การทาเส้น
ใย การมัดหมี่ การย้อมหมี่ และการทอผ้าไหม ส่วนการพัฒนาผ้าไหมให้เป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน มีกระบวนการพัฒนา 5 ประการ คือ 1) การพัฒนาบุคคลด้านการเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการ
กลุ่ม 2) การพัฒนาเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ในการผลิต 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพของเส้น
ไหม 4) การพัฒ นามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ 5) การพัฒ นาการตลาดเพื่อส่งเสริมภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านในเชิงธุรกิจ
3. แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน พบว่า 1) ควรมีการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมให้มีความยั่งยืนและควรมีการสนับสนุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
3 อาจารย์ คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
1
2
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กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2) การจัดหลักสูตรการทอผ้าให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อให้สถาบันที่เกี่ยวข้อง
ช่วยสืบสานและสืบทอดเพื่อบรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน 3) ควรส่งเสริมการบันทึก
ลวดลายผ้าไหม เพื่อเป็นหลักฐานและถ่ายทอดภูมิปัญญาอันล้าค่าของบรรพบุรุษ
คาสาคัญ : วิธีการอนุรักษ์, การทอผ้าไหม, การถ่ายทอดความรู้
Abstract
The purpose of this research was to study; 1) study of the transfer of local
wisdom on silk weaving techniques in Ban Khwao District, Chaiyaphum Province; 2) to
study the silk production processes to product development toward the community
product standard; 3) to study the conservation approaches on local wisdom of silk
weaving as a sustainable community heritage. A total of 30 key informants were the
chairman and the members of silk weaving group, local philosophers and
government officers by purposive selection. The instruments used were In – depth
Interview form, Observational Record form and Focus Group Discussion. Data were
analyzed using content analysis and presented by descriptive.
The research results were as follows:
1. The transfer of local wisdom on silk weaving techniques in Ban Khwao
District, Chaiyaphum Province were found there are variety techniques to transfer
were used demonstration, practice and told from generation to generation, to follow
practice by doing and discussions for knowledge sharing, more learning methods by
doing, trial and error, which this learning process as dynamics the accumulation and
able to constantly developing their knowledge about silk weaving, each method
based on knowledge and the target group that will inherit.
2. Silk production process consists of 6 steps such as mulberry plantation,
sericulture, makes fibers into a yarn for weaving into fabrics, ikat, drying and silk
weaving. In parts of silk development toward the community product standard were
5 steps of process as follows: 1) People's development, aspect of learning by group
process; 2) Tool development the production equipment; 3) Product development
and Silk yarn quality; 4) Community product standards development with quality; 5)
Marketing development for promoting local wisdom based on the business.
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3. The conservation approaches on local wisdom of silk weaving as a
sustainable community heritage were found: 1) the government should be budget to
promote and support sustainability of silk weaving group; 2) there are weaving
courses for educational institutions to another way to inherit the future and
3) should be recorded the silk designs as evidence and convey to the new
generation.
Keywords: Conservation Approaches, Silk Weaving, Knowledge Transfer
บทนา
ปั จ จุ บั น หลายประเทศได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาประเทศด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยได้เริ่ม คานึงถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ม า
ตั้งแต่ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติฉ บั บ ที่ 10 (2550-2554) และมี ค วามชั ดเจนขึ้ น ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศในการต่อ
ยอดแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีการค้าโลก
ภูมิปัญญาเป็นพลังทางวัฒนธรรมเป็นอาวุธสาคัญเพื่อต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยม ต้อง
บารุงรากแก้วที่สาคัญนี้ให้สมบูรณ์ แข็งแรง คงทนส่งผลถึงความสง่างามเบื้องต้นที่โดดเด่นในโลกใบนี้
ซึ่งปัจจุบันกระบวนการพัฒนาประเทศกาลังพลิกผันจากกระแสหลักมาสู่กระแสพื้นบ้าน ทาให้คาว่า
ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาไทยและการพึ่ ง พาตนเอง กลายเป็ น ค านิ ย ม
ในกระบวนการพัฒนาปัจจุบัน ถึงเวลาที่ต้องหวนกลับไปมองคนบางกลุ่มที่ดารงชีวิตตามวิถีชีวิตเดิม
ในอดีต มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีปัญหาท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม (เสรี พงษ์พิศ. 2536 : 41)
ผ้าไหมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกายที่สืบสานกันมากว่า 3,000 ปีมาแล้ว โดยมี
แหล่ ง ส าคั ญ อยู่ ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และได้ ข ยายไปยั ง ภาคเหนื อ ตอนบน จนปั จ จุ บั น ได้
แพร่ ก ระจายไปทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ ซึ่ งมี ค วามแตกต่ างกั น ในลวดลายตามเชิ งความคิ ด และ
วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่อาเภอบ้านเขว้า มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยเจ้า
พ่อพระยาแลเป็นชุมชนที่มีการทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมานานในหมู่ผู้นิยมผ้าไหมและเกิด
การเล่าขานแพร่กระจายในกลุ่ มนั กสะสมผ้ าไหมว่าเป็นผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ของตนเองสืบต่อ
ถ่ายทอดกันมาแต่โบราณ การทอผ้าไหมมัดหมี่ ชาวบ้านเขว้า ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชนนาน
เกือบ 200 ปีนับแต่มีการก่อตั้งชุมชนบ้านเขว้าเริ่มจากการทอเพื่อใช้ในครัวเรือน ต่อมาได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในงานประเพณีต่างๆ เช่น งานแต่งงาน ใช้เป็นเครื่องแต่งกายของเจ้าบ่าว เจ้าสาว ใช้เป็นของไหว้
สาหรับญาติฝ่ายชายในงานแต่งงาน งานบวชใช้แต่งตัวนาคและผู้ที่ไปร่วมงาน รวมถึงงานบุญงานทาน
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งานประเพณีต่างๆ ผู้คนจะแต่งกายด้วยผ้าไหม ทั้งหญิ งและชาย เป็นการประกวด ประชันทั้งฝีมือการ
ทอและการตัดเย็บกัน เอกลักษณ์ของลายผ้า เป็นการสะท้อนความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนที่
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนก่อให้เกิดจินตนาการคิดค้นออกมาเป็นลวดลายต่างๆ บนผืนผ้า
ถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
ภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้ าไหมอ าเภอบ้ า นเขว้า มี ทั้ ง การสาธิ ต การผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกิ จ กรรมให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการผลิต เช่น การทอผ้า การเพนท์ผ้า การหยอดทอง เป็นต้น ดังนั้นการทอ
ผ้าไหมจึงเป็นภูมิปัญญาอีกสาขาหนึ่งที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการทอผ้ามาเป็นเวลายาวนานแค่ไหนไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดได้ นอกจาก
หลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี พบร่องรอยการใช้ผ้าไหม
และใยป่านกัญชาติดอยู่กับกาไลยุคสาริด อายุประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว (สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ. 2537 : 30) จากที่กล่าวมาทาให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
ดารงชี วิต ซึ่ งผ้ าไหม มีบ ทบาททางเศรษฐกิ จและเป็ น สื่ อ สั ญ ลั กษณ์ ท างสั งคมที่ บ่ งบอกความเป็ น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชาติพันธุ์ กระบวนการทอผ้าเป็นกระบวนการทางภูมิปัญญาที่เกิดจากการ
เรียนรู้ที่พัฒนาจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยการสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ ที่เป็นทุนทาง
สังคมในการพึ่งพาตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา“การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทอ
ผ้าไหม อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ” เพื่อทราบถึงเทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญา กระบวนการ
ผลิตผ้าไหมเพื่อพัฒนาเป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอ
ผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชนสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อพัฒนาเป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชนสืบไป
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการทอผ้า ไหม อาเภอบ้านเข
ว้า จังหวัดชัยภูมิที่ยังคงรักษาและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไว้ด้วยการนาภูมิปัญญาดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะกลุ่มทอผ้าไหมบ้านเขว้า อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2. ด้านเนื้อหา โดยศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับศึกษาเทคนิค การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
การจั ด การปั จ จั ย ที่ เป็ น ผลท าให้ ก ลุ่ ม ประสบความส าเร็จ และแนวทางการพั ฒ นาฝี มื อ ของกลุ่ ม
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เกี่ยวกับเรื่องการดาเนินงานกลุ่ม การผลิต ระบบจัดการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการผลิตผ้า
ไหมเพื่อพัฒนาเป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้
เป็นมรดกของชุมชน การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับบริบท
ชุมชน เพื่ออธิบายถึงลักษณะที่เป็นส่วนส่งเสริมให้การดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจประสบความสาเร็จ
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ครั้งนี้ คือ ประธานกลุ่มทอผ้าไหม สมาชิกในกลุ่มทอผ้าไหม ปราชญ์ชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จานวน 30 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมื อที่ใช้ ป ระกอบด้ วย 1) แบบสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก 2) แบบบั นทึ กการสั งเกต 3) แบบ
บันทึกการสนทนากลุ่มย่อย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ มุ่ ง ศึ ก ษากระบวนการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญา
กระบวนการผลิตผ้าไหมเพื่อพัฒนาเป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหม โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
1. การศึกษาข้อมูล เบื้ องต้น (Primary Research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องทั้งแนวคิดทางศักยภาพ แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) คณะผู้วิจัย ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มในประเด็นของการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทั้ง
ในลั ก ษณะแบบเป็ น ทางการและแบบไม่ เป็ นทางการกับ ผู้ น ากลุ่ ม ปราชญ์ ช าวบ้ าน ตัว แทนกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนสาคัญในการพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับเทคนิค
การถ่ ายทอดภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้ าไหม กระบวนการผลิ ต ผ้ าไหมเพื่ อ พั ฒ นาเป็ น สิ น ค้ ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งได้ศึกษาหาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดก
ของชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis))
ผลการวิจัย
1. เทคนิ ค การถ่ายทอดภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้ าไหม อ าเภอบ้ านเขว้า จั งหวัดชั ยภู มิ พบว่ า
มีวิธีการถ่ายทอดได้หลายทางโดยใช้เทคนิคการสาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเล่าเพื่อให้ปฏิบัติตาม
โดยการทาให้ดูพร้อมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือ

122

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.1 January – April 2017

.

ทา การลองผิดลองถูก ซึ่ง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นพลวัตร (Dynamics) จนเกิดการสั่งสมและ
พัฒนาความรู้การทอ ผ้าไหมอยู่ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการ มีผลงานดีขึ้น
เรื่ อ ยๆ ทั้ งในด้ านคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิภ าพ และการสร้ างนวั ต กรรม (Innovation) อี ก ทั้ ง ยั งมี ก าร
ประกวดการทอผ้าด้วยมือ เพื่อการพัฒนาผลงานของผู้ผลิตผ้าไหมแต่ละกลุ่ม ซึ่งแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับ
องค์ความรู้และกลุ่มเป้าหมายที่จะรับการถ่ายทอด
2. กระบวนการผลิ ตผ้ าไหมอาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภู มิ กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ได้ แบ่งเป็ น 6
ขั้น ตอน คือ 1) การปลู กหม่อน 2) การเลี้ ย งไหม 3) การทาเส้ นใยหรือการสาวไหม 4) การมัดหมี่
5) การย้อมหมี่ หรือการย้อมสีไหม 6) การทอผ้าไหม ส่วนการพัฒนาผ้าไหมให้เป็นสินค้ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นมีกระบวนการพัฒนา 5 ประการ คือ 1) การพัฒนาบุคคลด้านการเรียนรู้โดยวิธี
กระบวนการกลุ่ม เพราะบุคคลเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ทักษะความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้ผ้าไหมที่ผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและมีการแสวงหาความรู้ โดยการ
อบรมสั มมนา มี การจั ดวิท ยากรมาอบรม มีการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้จ ากกลุ่ มอื่น และหน่ ว ยงานอื่ น
ภายนอกกลุ่มของตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ของบุคคลภายในกลุ่มทอผ้าไหมจะเป็นกระบวนการถ่ายทอด
ทางวัฒ นธรรม ซึ่ งเริ่ ม ต้น จากบุ คคลในครอบครัว ตามธรรมเนี ยมประเพณี ของสั งคม มุ่ งให้ ค นใน
ครอบครัว นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน และถ่ายทอดให้ แก่คนในครอบครัวรุ่นต่อ ๆ ไป 2) การ
พัฒนาเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ในการผลิต ซึ่งในการผลิตผ้าไหมปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เนื่องจากก่อนหน้านี้การผลิตผ้าไหมเป็นเพียงหัตถกรรมในครัวเรือนเพื่อประโยชน์ใช้สอยประจาบ้าน
แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการผลิตเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย ดังนั้นการผลิตเป็นจานวน
มากต้องอาศัยทั้งวิธีการจัดการที่ดี วัสดุอุปกรณ์การผลิต ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต พื้นฐานในการ
ทอผ้า ได้แก่ กี่ทอผ้ าหรือหูก ใช้ฟืมกระทบให้ เนื้อผ้ าแน่น ต่อมามีการพัฒ นาเป็นกี่แบบต่างๆ เช่น
กี่ ก ระตุ ก จนถึ ง เครื่ อ งทอผ้ า ทั้ ง นี้ ยั ง รวมถึ ง ความสามารถและทั ก ษะฝี มื อ การทอผ้ า ของผู้ ท อ
การออกแบบลวดลายของผ้าจะทาให้การผลิตผ้าไหมมีคุณภาพที่จูงใจและเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการในการซื้อ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพของเส้นไหม เริ่มตั้งแต่ส่วนต้นน้าคือ การปลูก
หม่อ นเลี้ ย งไหม กระบวนการผลิ ตเส้ น ไหม การแปรรูป สาวไหมฟอกย้อ มสี เส้ น ไหม การคัดเลื อ ก
คุณภาพของเส้นไหม รวมถึงการคัดเลือกขนาดของเส้ นไหมให้ได้ขนาดใกล้เคียงกัน จึงจาเป็นต้อง
อาศัยความชานาญและประสบการณ์ ทั้งนี้จึงต้องเริ่มพัฒนาทักษะของผู้สาวไหม ต้องมีการอบรมและ
ฝึกฝนให้ผู้ที่สาวไหมมีความชานาญเชี่ยวชาญในการสาวไหมจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน รวมทั้งอุป กรณ์ ในกระบวนการสาวไหมต้องได้มาตรฐานเพื่อรักษาคุณ ลักษณะของความเป็น
เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 4) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและเหมาะสมให้
เป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่ง เน้นให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการผลิตผ้าไหมให้ได้คุณภาพดี สวยงามเป็นที่นิยมของลูกค้า
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ผู้ ผ ลิ ตได้ให้ ค วามเอาใจใส่ ชิ้ น งานทุ ก ขั้น ตอน พร้อมทั้ งควบคุม การผลิ ต ไปในตัว จากการพั ฒ นา
คุณภาพซึ่งได้รับ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับ 5 ดาวแล้ว ผ้าไหมที่ผลิตสามารถ
น าไปเที ย บกั บ มาตรฐานอื่ น ๆ ได้ อี ก เช่ น มาตรฐานตรานกยู งของสถาบั น หม่ อ นไหมแห่ งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชนเพิ่มอีก
หนึ่ งมาตรฐานด้ว ย 5) การพั ฒ นาด้านการตลาดเพื่อส่ งเสริมภูมิปั ญ ญาพื้น บ้านในเชิง พาณิ ช ย์ นั้ น
ชุมชนมีจุดแข็งอยู่ห ลายประการที่ส ามารถนามาใช้ร่ วมกับโอกาสทางการตลาดที่มีอยู่ โดยกลุ่ มมี
ประสบการณ์ ในการผลิต ผ้าไหมมัดหมี่บ้านเขว้า ซึ่งเป็นวัฒ นธรรมพื้นบ้านที่มีการถ่ายทอดมาจาก
บรรพชนตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ด้วยคุณภาพของผ้าไหม ลวดลายที่มีเอกลักษณ์ แปลกตา ผีมือที่
ปราณี ต และชื่อเสี ยงที่ได้รับ จากการได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิ ศการประกวดผ้ าไหมที่พระ
ตาหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ติดต่อกันหลายปี รวมถึงการประกวดในที่อื่น ๆ อีกหลาย
ครั้ ง จากภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ านนั้ น มี การลองผิ ดลองถูก ในการออกแบบทอผ้ าโดยใช้ภู มิ ปั ญ ญาของ
ชาวบ้าน จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและมีคุณค่าทางจิตใจ นอกจากนี้การทาธุรกิจชุมชนมิใช่มุ่งหวัง
แต่รายได้เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการเรียนรู้ ความร่วมมือ ความสามารถในการผลิต การจัดการ
ทางการตลาด ความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน ความยั่งยืนและการรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้
การส่งเสริมการผลิตผ้าไหมจากภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีการพัฒ นาในเชิง พาณิชย์ จากที่ผ่านมากลุ่ม
ชาวบ้ านผู้ ป ระกอบการได้ จ าหน่ า ยผ้ าไหมที่ ผ ลิ ต โดยกลุ่ ม เป็ น ผู้ จ าหน่ า ยเอง จ าหน่ า ยตามงาน
นิ ทรรศการ จาหน่ ายตามความต้องการของลู กค้า และงานแสดงสิ นค้าที่ จัดขึ้น ทั้งในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด เช่น งานแสดงสินค้าเมืองทองธานี งานเทศกาลมรดกผ้าไทย ไหม ฝ้าย ชัยภูมิ และงาน
ต่างๆ ของจังหวัด
3. แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน พบว่า 1) ควรมีการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมให้มีความยั่งยืนและควรมีการ
สนั บสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2) จัดหลักสูตรการทอผ้าให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อให้สถาบันที่
เกี่ยวข้องช่วยสืบสานและสืบทอดเพื่อบรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน 3) ควรส่งเสริมการ
บันทึกลวดลายผ้าไหม เพื่อเป็นหลักฐานและถ่ายทอดภูมิปัญญาอันล้าค่าของบรรพบุรุษ
อภิปรายผล
จากการศึกษา พบว่า
1. เทคนิ ค การถ่ ายทอดภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้ าไหม อ าเภอบ้ านเขว้ า จั งหวั ด ชั ย ภู มิ พบว่ า
มีวิธีการถ่ายทอดได้หลายทางโดยใช้เทคนิคการสาธิต การปฏิบัติจริง การบอกเล่าเพื่อให้ปฏิบัติตาม
โดยการทาให้ดูพร้อมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือ
ทา การลองผิดลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ นี้เป็นพลวัตรจนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรู้การทอ
ผ้าไหมอยู่ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒ นาการ มีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในด้าน
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คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) อีกทั้งมีการประกวดการทอผ้าด้วยมือ
เพื่อการพัฒนาผลงานของผู้ผลิตผ้าไหมแต่ละกลุ่ม ซึ่งแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และกลุ่มเป้าหมาย
ที่จ ะรับ การถ่ายทอด สอดคล้ องกับงานวิจัยของสรังสี แก้วพิจิตร (2551 : 199-204) ได้ศึกษาภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านในการผลิตผ้าไหมปักธงชัยเพื่อพัฒนาเป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการวิจัย
พบว่า ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการผลิตผ้าไหม ปักธงชัยเป็นองค์ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์
ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ถ่ายทอดต่อกันมา เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวบ้าน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของลออ ไชยโยธา (2551 : 91-94) ได้ศึกษาศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมชุ มชน ตาบล
โคกจาน อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า เป็นจารีต ประเพณี วัฒนธรรมที่
ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลานสืบต่อไปการสืบทอดและพัฒนาการของการทอผ้าไหม โดยวิธีการสอนกันเอง
ในชุมชน จากปู่ย่าตายาย พ่อแม่ สู่ลูกหลาน เป็นการเรียนรู้กันภายในชุมชนความสาคัญ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุนทร สุขไทย (2549 : 112-116) ได้ศึกษาการสืบสานการทอผ้าพื้นเมืองของชุมชนตาบล
หาดเสี้ยว อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า เป็นการสืบสานด้วยวิธีซึมซับไม่มีการ
สอน แต่เห็นพ่อ แม่ ปู่ ตา ยาย ทอก็เข้าไปช่วยและสามารถทอได้เพื่อนาไปใช้ในครัวเรือน และมีการ
ขายหารายได้บ้าง เป็นการใช้ช่วงเวลาว่างจากการทานา เพราะที่นี่มีการทานาปีละครั้ง ซึ่งเป็นนาดา
การทอผ้าช่วยให้เกิดความสัมพันธ์และช่วยกันแบบเครือญาติ เกิดความภูมิใจเมื่อเห็นผ้าที่ทอเสร็จแล้ว
ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา ฉัตรเมืองปัก (2555 : 172 - 176 ) ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ผ้าไหม
มัดหมี่ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นการถ่ายทอด
จากบรรพบุรุษสู่รุ่นหลาน เป็นวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยการสอนโดยผู้นากลุ่มการฝึกอบรม มี
การทัศนศึกษา ดูงาน มีการสาธิตให้คาแนะนา วิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ให้แก่ผู้ที่สนใจ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมโชค เฉตระการ(2552 : 191-192 ) ที่ได้ศึกษาแนวทางการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของ
การพัฒ นาอาชีพทอผ้าไหมตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ผลการวิจั ย พบว่ า หลั ก ในการถ่ ายทอดความรู้ แ ละประสบการณ์ โดยใช้ วิ ธีก ารสอน
ภาคทฤษฎีด้วยการบอก อธิบายให้ท่องจา ให้ดูตัวอย่างของจริง และเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการปฏิบัติ
จริงที่กลุ่มอาชีพในชุมชนลักษณะดังกล่าวเป็นข้อกาหนดทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ ส่วนการถ่ายทอดความรู้ในระดับกลุ่มอาชีพเป็นการ
พัฒ นาศักยภาพให้ กับ กลุ่มอาชีพทอผ้าในชุมชนที่ต้องคานึงถึงกลุ่มอาชีพ ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ เกิดการ
เรียนรู้ โดยมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กาหนด จึงสามารถเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มอาชีพ
ในชุมชนได้ (Goodkind, 1998)
2. กระบวนการผลิ ตผ้ าไหมอาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชั ยภูมิ กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ได้ แ บ่งเป็น 6
ขั้นตอน คือ การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การทาเส้นใย การมัดหมี่ การย้อมหมี่ และการทอผ้าไหมซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของระวีวรรณ กิจโรจน์สกุล (2557 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาผ้าไหมหางกระรอก :
การอนุรักษ์และพัฒ นาการผลิตเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า
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กรรมวิธีในการทอวัตถุดิบที่ใช้ เครื่องมือในการทอในอดีตล้วนแต่เป็นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมมีการปลูก
หม่อน เลี้ยงไหมเอง สีที่ใช้เป็นสีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ กี่ที่ใช้ในการทอผ้าเป็นกี่พื้นเมือง ขั้นตอนใน
การเตรียมวัตถุดิบ ตลอดจนการทอใช้วิธีตามภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ขนิษฐา ดาพลงาม (2555 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาเครื่องแต่งกายสตรีเชิงพาณิชย์ จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการผลิตเครื่องแต่งกายผ้าไหมสตรีจังหวัดมหาสารคามทีแ่ บ่ง
ขั้นตอนเป็นดังนี้คือ การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การทาเส้นใย การมัดหมี่ การย้อมหมี่ การทอผ้า
ไหม และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของดวงฤทัย อรรคแสง. (2552 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษากระบวนการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการในการ
ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาตินั้น มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การเตรียม
เส้นไหมและการทอ
ส่ วนการพั ฒ นาผ้ าไหมให้ เป็ น สิ น ค้ามาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุมชนนั้ น มีกระบวนการพั ฒ นา
5 ประการ คือ 1) การพัฒนาบุคคลด้านการเรียนรู้โดยวิธีกระบวนการกลุ่ม 2) การพัฒนาเครื่องมือที่
เป็นอุปกรณ์ในการผลิต 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพของเส้นไหม 4) การพัฒ นามาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนให้ มี คุ ณ ภาพ 5) การพั ฒ นาด้ านการตลาดเพื่ อ ส่ งเสริม ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ านในเชิ ง
พาณิชย์สอดคล้องกับงานวิจัยของ Choi and Cheung (2007 : 438-452) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐาน
สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการศึกษาของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ทาให้
เกิดความสนใจศึกษาผลกระทบถึงคุณ ภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจ สร้างความ
เชื่อมั่นในความสามารถของคนสังคม ชุมชน ใช้ภูมิปัญญาในการปรับตัวสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมหรือ
ระบบนิเวศของชุมชน พบว่าวิธีการสร้างคุณภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์และปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น คือ
ต้องให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดผลิตนโยบาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา ประสบการณ์
และเสียงของคนภายชุมชน เป็นยุทธศาสตร์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยกระบวนการนโยบาย
ซึ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาภรณ์ หะวานนท์ และพิสมัย รัตนโรจน์สกุล
(2548 : 68-84) ได้ศึกษาการเสริมสร้างทุนสังคม เพื่อชุมชนเข้มแข็งที่ตั้งอยู่บนฐานคิดของการพึ่งพา
ตนเองได้ กระบวนการทอผ้าไหม จึงมีส่วนสาคัญยิ่ง ในการกาหนดระบบความสัมพันธ์ที่นาไปสู่การ
สร้างทุนทางสังคมที่มีการสะสมสืบทอดกันมานับจากอดีตเป็นการสร้างทุนทางสังคมในวิถีชีวิตแบบ
พึ่งพาธรรมชาติ และมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับงานวิจัยธีรพงษ์
วสั ต ดิล ก (2546 : 88-94) ที่ ได้ ศึ กษาเรื่อ งรูป แบบการพั ฒ นาตลาด ผ้ าไหมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ าไหม
จังหวัดบุรีรัมย์สู่ระบบพาณิชย์อิเล็กทอนิค พบว่า รูปแบบการพัฒ นาต้องมีการพัฒ นาในด้านต่างๆ
เช่น ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ต้องมีการวางแผนเพื่ อพัฒ นาผ้ าไหมและผลิตภัณ ฑ์ไหมเกี่ยวกับคุณ ภาพของ
เนื้อผ้าที่สม่าเสมอ ลวดลาย สีสัน รวมทั้งต้องมีการรับประกันคุณภาพด้วยด้านราคา กาหนดราคาผ้า
ไหมและผลิตภัณฑ์ไหม คือ คุณภาพของเส้นไหม ฝีมือ และความประณีตในการทอ รวมทั้งต้องมีการ
ลดราคาให้กับผู้ซื้อโดยเป็นราคาที่ต่ากว่าร้านค้าปกติ ด้านการจาหน่าย ภาวะการค้าของตลาด ผ้าไหม
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และผลิตภัณฑ์ไหมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศยังมีความต้องการอยู่มาก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
คือ ตลาดต่ างประเทศและตลาดกรุงเทพฯ และปั จจัย ที่ เกี่ ยวข้ องกับ การพั ฒ นาธุรกิ จผ้ าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ไหม ด้านธุรกิจการผลิต ต้องมีการออกแบบการผลิตด้านลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์
อีกทั้งมีการวางแผนการผลิตด้านการพัฒนาลวดลาย สีที่ใช้ย้อมต้องเป็นสีผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เส้น
ไหมที่ ใ ช้ ทอผ้ า ต้ อ งเป็ น เส้ น ไหมจากการเลี้ ย งไหมพื้ น เมื อ ง การผลิ ต สิ น ค้ า ต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
3. แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้เป็นมรดกของชุมชน พบว่า 1) ควรมีการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมให้มีความยั่งยืนและควรมีการ
สนั บสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2) จัดหลักสูตรการทอผ้าให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อให้สถาบันที่
เกี่ยวข้องช่วยสืบสานและสืบทอดเพื่อบรรจุเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอน 3) ควรส่งเสริมการ
บันทึกลวดลายผ้าไหม เพื่อเป็นหลักฐานและถ่ายทอดภูมิปัญญาอันล้าค่าของบรรพบุรุษ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของระวีวรรณ กิจโรจน์สกุล (2557 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาผ้าไหมหางกระรอก : การอนุรักษ์
และพัฒนาการผลิตเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมาซึ่งผลการวิจัยพบว่า แนวทางใน
การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตผ้าไหมหางกระรอกเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเห็น
ควรแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ การฝึกอบรม, การเพิ่มพูนทักษะ, การพัฒนาเทคโนโลยี,การจัดการสมัยใหม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของขนิษฐา ดาพลงาม (2555 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาเครื่องแต่งกาย
สตรีเชิงพาณิ ช ย์ จั งหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่ารัฐบาลควรให้ การสนับสนุนแก่ชุมชนเพื่ อ
พัฒนากระบวนการผลิตผ้าไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถ
รักษาความรู้และทักษะทั้งยังเป็นการสร้างเสริมรายได้แก่ชุมชนด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. การผลิตผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากใช้เวลานานในการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ ปัจจุบันกลุ่มผลิตผ้าไหมพบว่าส่วนใหญ่จะมีเฉพาะผู้สูงอายุ ดังนั้นควร
หากลยุทธ์หรือแนวทางในการอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ควรมีการสร้างความตระหนักและ
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาพื้นบ้านการทอผ้าให้แก่กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้มากขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้การผลิตและการทอผ้าไหมผ่านระบบการศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตรอบรมหรือหลักสูตรท้องถิ่นตั้งแต่ระดับประถม มัธยมจนถึงอุดมศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเปิด โอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเล่าเรียนและอันจะ
เป็นการสร้างความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ สามารถนามาพัฒนาให้เป็นอาชี พทางเลือกใน
การประกอบอาชีพได้
3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนให้คาแนะนาด้านแหล่งทุน แนวทางการ
สร้างเครือข่ายภูมิปัญญาเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน การเพิ่มพูลความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้า
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การออกแบบลวดลาย การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ตลอดจนมี
การส่งเสริมด้านการตลาดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางออกไป
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