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บทคัดยอ 
 

  การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  
เพื่อพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  เพื่อใช

วิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร 
วิธีการวิจัยแบบคุณภาพ ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบสัมภาษณ   
 ผลการวิจัยพบวา  
 ๑)  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ปญหาที่พบคือการปลอยน้ํา
เสียที่มีสีจากกระบวนการยอมสี ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานที่ใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภค และ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเร่ืองของการใชพลังงานและการปลดปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิตออกสู
สิ่งแวดลอม   
 ๒) การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ภาคอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอมีการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
เพื่อตอบรับกับความตองการของผูบริโภคที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน มีการพัฒนารูปแบบใหมี
เอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซึ่งมีโอกาสสรางมูลคาเพิ่มใน
ตลาดโลกไดอยางมากมายและมีแนวโนมสูงข้ึน 
 ๓)  วิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม ของชุมชนในกลุม
นครชัยบุรินทร  กระบวนการยอมสีเปนกระบวนการสําคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีสามารถกอใหเกิด
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงน้ําท้ิงอยางมากเนื่องจากเปนกระบวนการท่ีมีการใชงานสียอม และ
สารเคมีอยางมากมาย และหลากหลายไปตามชนิดของเสนไหม ดังนั้น การเลือกใชสียอมผาไมวาจะเปนสี
เคมีหรือสีธรรมชาติ  รวมไปถึงกระบวนเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการยอมสีเสนไหม จําเปนตองพิจารณา
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมดวย  แนวทางแกไขผลกระทบระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม 
การยอมเสนไหม การยอมเสนไหม มีท้ังการใชสีธรรมชาติและสีเคมีหรือสีสังเคราะหในการยอม ปจจุบันมี
การรณรงคใหใชสีธรรมชาติในการยอมเสนไหมแทนสีเคมีเนื่องจากมีผลกระตอสิ่งแวดลอมต่ํา มีเทคโนโลยี
การบําบดัน้ําเสียท่ีเหมาะสมสําหรับการบาํบัดน้ําเสียจากกระบวนการยอมไหม  
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ABSTRACT 

 
 Objectives of this research are to study of Ecological in the silk production 
process of communities in the city of Aberdeen Burin. Development the ecological in 
the silk production process of communities in  the city of Aberdeen Burin according to 
the principles of sustainable development. To analyze the supply chain and ecosystem 
impacts in the silk production process Of communities in the Nakorn Churin City Using a 
Qualitative Research. 17 key informant. Research tools include interview.  Ecological in 
the silk production process of communities in the city of Aberdeen Burin.  

The research found that  
1) Ecological in the silk production process of communities in the city of 

Aberdeen Burin. The problem found is the discharge of wastewater with color from the 
dyeing process. The chemical effects are therefore directly related to chemical workers 
and consumers. And the environmental impact of energy consumption and chemical 
release from the production process into the environment.  

2) Development the ecological in the silk production process of communities in  
the city of Aberdeen Burin. The textile industry has research to create new innovations 
and technologies. In the production process of textile to be environmentally friendly. 
And to respond to the needs of consumers who are more environmentally responsible. 
Has developed a pattern that is unique to the local area. And have upgraded the 
product quality to standard. Which has a lot of opportunities to create additional value 
in the global market and is likely to increase.  

3) Analyze the impact of the supply chain and ecosystem in the silk production 
process. Of communities in the Nakorn Churin City The dyeing process is an important 
process in the textile industry that can cause environmental pollution. Including waste 
water, because it is a process in which the dye is used And many chemicals And varied 



ค 

according to the type of silk thread, so choosing to use fabric dyes, whether chemical or 
natural colors Including tools used in the dyeing process Need to consider the impact 
on the environment as well Guidelines for solving ecological impacts in the production 
of silk Silk dyeing Silk dyeing Both using natural colors and chemical dyes or synthetic 
dyes in dyeing At present, there is a campaign to use natural colors to dye silk threads 
instead of chemical dyes due to low environmental effects. There is appropriate 
wastewater treatment technology for treating wastewater from the dyeing process. 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงได ดวยความอนุเคราะหจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยขอพระคุณ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตรท่ีไดอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทุกทานท่ีไดให
ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขใหงานวิจัยฉบับนี้ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งทําใหงานวิจัยนี้มีความสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณผูรวมวิจัยทุกทานท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดทําวิจัยในครั้งนี้
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนแกงานดานกระบวนการผลิตผาไหมและผูสนใจ
ท่ัวไป ตลอดจนจะเปนประโยชนในการสรางองคความรูในการพัฒนาระบบนิเวศกระบวนการผลิตผาไหม
ตอไป 

ไพวรรณ  ปุริมาตร 
๒๓  มกราคม  ๒๕๖๒ 
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บทท่ี  ๑ 

 
บทนํา 

 
๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ปจจุบันเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมมีจํานวนท้ังสิ้น ๑๑๗,๑๙๖ ราย จําแนกออกเปน
เกษตรกรผูเลี้ยงไหมหัตถกรรม ๗๑,๖๓๐ ราย คิดเปนรอยละ ๖๑ เกษตรกรผูเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม 
๒,๕๕๒ ราย คิดเปนรอยละ ๒ เกษตรกรผูทอผาไหมและทาผลิตภัณฑจากผาไหม ๔๒,๑๐๘ ราย     
คิดเปนรอยละ ๓๖ และเกษตรกรผูปลูกหมอนผลสด ๙๐๖ ราย คิดเปนรอยละ ๑ โดยมีพ้ืนท่ีปลูก
หมอนท่ัวประเทศอยู ๕๖ ,๒๒๑.๕ ไร  การนําสินคาเสนไหมเขามาในราชอาณาจักร (HS.Code 
๕๐๐๒,๕๐๐๔) กรณีเสนไหมคุณภาพดีเกรดตั้งแต ๓ เอข้ึนไป ท่ีนําเขามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
สินคาเพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักรท้ังหมด ผูขออนุญาตนาเขาตองซ้ือเสนไหมในประเทศ ๑ สวน 
ตอการขออนุญาตนําเขา ๓๐ สวนโดยน้ําหนัก ท้ังนี้กรณีเสนไหมท่ีมีคุณภาพนอกเหนือจากเสนไหมดี
เกรดตั้งแต ๓ เอข้ึนไปหรือท่ีมิไดใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาเพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ท้ังหมด ผูขออนุญาตนําเขาจะตองมีภาระรับซ้ือเสนไหมท่ีผลิตในประเทศ  ๑ สวน  ตอการขออนุญาต
นําเขา ๓ สวนโดยน้ําหนัก โดยแสดงหลักฐานการซ้ือขายตามระเบียบดังกลาวตอกรมการคา
ตางประเทศ ภาพรวมการสงออกในระบบหมอนไหมท้ังหมด ในป ๒๕๕๘ มีมูลคา ๑,๐๗๗,๔๘๓,๖๘๓ 
บาท เพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕๗ อยู ๒๐๔,๒๑๗,๔๓๕ บาท คิดเปนรอยละท่ีเพ่ิมข้ึน ๒๓.๓๙ โดยในป 
๒๕๕๘ สินคาข้ันกลาง คือ ผาไหม มีมูลคาการสงออกสูงท่ีสุดท่ี ๔๙๖,๔๙๙,๒๙๑ บาท เพ่ิมข้ึนจากป 
๒๕๕๗ ถึงรอยละ ๗๖.๒๖ สินคาตนน้ําซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๓.๘๐ 
และสินคาปลายน้ํามีมูลคาลดลงรอยละ (๒.๙๕) เม่ือเทียบปตอป๑  
 ปจจุบันปญหาทางดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ําท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตทาง
อุตสาหกรรมนับทวีความรุนแรงมากข้ึน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการ
ขยายตัวสูง   ทําใหมีการพัฒนาท้ังทางดานกระบวนการผลิตและการแขงขันท่ีสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
สินคาหรือผลิตภัณฑใหมากข้ึน   น้ําเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีตองใชรวมกับวัตถุดิบในทุกข้ันตอนการผลิตไม
วาจะเปนการผลิตเสนใย  การปน  การทอ  การถักผา  และการฟอกยอมก็ตาม  โดยวัตถุดิบท่ีใช  เชน 
สียอมผา  สารเคมี  เปนตน  บางชนิดละลายน้ําได บางชนิดละลายน้ําไมได  จึงทําใหน้ํามีสภาพท่ีแปร
เปลี่ยนไปท่ีเราเรียกวาน้ําเสีย   เชน อุณหภูมิสูงข้ึน  มีกลิ่น  มีสี  ตลอดจนทําใหสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในน้ํา
ตายเนื่องจากมีสารอินทรียในน้ําปริมาณท่ีสูง ทําใหขาดออกซิเจนและผลกระทบของน้ําเสียนี้ยังเปนตัว
ยับยั้งการทํางานของจุลินทรียตางๆ ในกระบวนการบําบัดทางชีวภาพ   

๑กรมหมอนไหม, รายงานสรุปสถานการณทางเศรษฐกิจการตลาดหมอนไหม  ป  ๒๕๕๗ 
(กรุงเทพมหานคร : กลุมเศรษฐกิจการตลาด สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีหมอนไหม,  ๒๕๕๗), หนา  ๓. 

                                                 



๒ 
 
 
 อุตสาหกรรมฟอกยอมเปนอุตสาหกรรมประเภทท่ีมีการใชน้ําและสารเคมีจํานวนมาก 
ปญหาใหญท่ีพบและนับวามีผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมคือ การปลอยน้ําเสียจากโรงงานลงสู
สิ่งแวดลอม น้ําเสียท่ีปลอยออกมาประกอบดวย  สี, คาบีโอดี, คาซีโอดี, กรด-ดาง, สารแขวนลอย, 
ความรอน และอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา ทําใหเกิดการทําลายทัศนียภาพและเปนท่ีนา
รังเกียจ   มลสารสวนใหญท่ีปนเปอนอยูในน้ําเสียของโรงงานฟอกยอมนั้นมาจากกระบวนการยอมสี
(dyeing) และการตกแตงสําเร็จ  (finishing)   โดยสวนมากแลวมลสารเหลานี้และสีบางประเภท
สามารถบําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมี  ท่ัวๆไป แตมีสีบางประเภทท่ีไมสามารถบําบัดได
ดวยวิธีการดังกลาว ซ่ึงสีท่ีใชในอุตสาหกรรมฟอกยอมมีหลายชนิด  เชน  สีรีแอกทีฟ, สีเอซิด,  สีเบสิก, 
สีไดเร็กท, สีแว็ต, สีดิสเพอรส   เปนตน  ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากสีนอกจากจะทําใหแหลงน้ําธรรมชาติขาด
ความสวยงามแลวยังลดอัตราการนําเขาของออกซิเจนท่ีเขาสูผิวหนาของแหลงน้ํา และบดบังปริมาณ
แสงอาทิตยท่ีตกลงสูผิวน้ําทําใหพืชน้ําไมสามารถสังเคราะหดวยแสงได จะสง ผลใหปริมาณออกซิเจน
ในน้ําลดลงทําให  สัตวน้ําอาจตายได    ดังนั้นการวางแผนการจัดการ สิ่งแวดลอมของโรงงานจึงมี
ความจําเปนในการปองกันปญหามลพิษท่ีแหลงกําเนิดและชวยประหยัดคาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย
ข้ันสุดทาย   โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีท่ีใชในระบบบําบัด น้ําเสียเพ่ือใหไดคุณภาพน้ําท้ิงท่ีได
มาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
 ปญหาการบําบัดและระบายน้ําเสียจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี ท่ีมีลักษณะเสมือน
อุตสาหกรรม โดยมีน้ําเสียจากการตมไหมและการยอมสีเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหากระทบ 
กับสิ่งแวดลอม และสังคมเกษตรกรรมท่ีอยูรอบ ๆ โรงงาน หรือครัวเรือนขอสมาชิกกลุมทอผาไหม
มัดหม่ี กลาวคือ การทอผาไหมและการเกษตรไมสามารถดําเนินการไปไดพรอมกันหรือคูกัน ซ่ึงตาง
จากสังคม ในอดีต ท่ีดําเนินการโดยไมมีสารเคมีเขามาเก่ียวของ  
  ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนมา กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ไดกําหนดยุทธศาสตร    
การพัฒนากลุมจังหวัดโดย ๑ ใน ๓ ของประเด็นยุทธศาสตร  คือ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑใหกับประชาชนเนื่องจากจังหวัดในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร        
ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย และสุรินทร๒ เปนแหลงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ไหมท่ีใหญท่ีสุดของประเทศไทย และสรางชื่อเสียงท่ัวโลก เปนผูนําดานการพัฒนาการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑไหมและผูนําดานการตลาด โดยผสมผสานหัตถกรรมทองถ่ินกับเทคโนโลยีการผลิต  มีกลุม
เกษตรกรดานการปลูกหมอนเลี้ยงไหม (ตนน้ํา) ผูผลิต/ผูประกอบการ (กลางน้ํา)  ทอผา, ฟอกยอม, 
ออกแบบ/แปรรูป ผูประกอบการ (ปลายน้ํา) การตลาดภายในและสงออกโดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใหการสงเสริมสนับสนุนในกระบวนการพัฒนาหลายหนวยงาน ไดแก สํานักงานเกษตรกรจังหวัด  
สํานักงานพาณิชยจังหวัด  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ศูนยหมอนไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์บรมราชินี
นาถ ท้ัง ๔ จังหวัด ตลอดรวมถึงศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๖ ซ่ึงมีจุดเนนกระบวนการพัฒนา

๒สุธานันธ โพธ์ิชาธารและคณะ. “โครงการพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป
ผลิตภัณฑไหม ภายใตแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
สุรินทร บุรีรัมย) ปงบประมาณ ๒๕๕๔”. รายงานวิจัย. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, ๒๕๕๔. 
 

                                                 



๓ 
 
 
ผลิตภัณฑไหมท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดวยการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไหมพันธุพ้ืนเมือง/
พันธุลูกผสม  เพ่ิมผลผลิต/คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเสนไหม การพัฒนาการรวมกลุม
อุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑไหม การพัฒนาและสรางตนแบบการบําบัดน้ําเสีย การ
สงเสริมกิจกรรมดานการตลาดในประเทศและระดับสากล  แตในปจจุบันยังไมมีการสรางตนแบบการ
บําบัดน้ําเสียยังไมมุงเนนสูชุมชน๓ สงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม    
 จากปญหาสารเคมีและสิ่งแวดลอมท่ีกลาวมาขางตน ทําใหการผลิตผาไหม มีผลกระทบ
ตอสุขอนามัยของผูผลิตผาไหมมัดหม่ี และของชุมชนท่ีอยูรอบขาง สงผลใหทัศนคติของสมาชิกชุมชน
เปลี่ยนไป โดยมองการทอผาไหมมัดหม่ีเปนผูรายท่ีซอนเรนมา ซ่ึงตางจากเดิมท่ีมองวา การทอผาไหม
มัดหม่ีเปนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ท่ีมองเห็นความสัมพันธระหวางผาไหมกับความดี
งามและโอกาสพิเศษ เชน การแตงกายดวยผาไหมท่ีทอเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานมงคล งาน
แสดงความชื่นชมยินดีกับความสําเร็จตาง ๆ งานบุญประเพณี และงานท่ีตองใหเกียรติแกเจาภาพ ท่ีมี
สถานภาพทางสังคมสูง  

 

๑.๒   วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร                                      
 ๑.๒.๒  เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร    
ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน                                                
 ๑.๒.๓  เพ่ือวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม      
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร   
 

๑.๓  ปญหาการวิจัย 
 ๑.๓.๑   ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรเปนอยางไร                                      
 ๑.๓.๒   แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัย
บุรินทรตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนอยางไร                                                
 ๑.๓.๓  ผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุม
นครชัยบุรินทรเปนอยางไร  
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด 
 ๑.๔.๑  ขอบเขตดานเนื้อหา 
        ในการวิจัยในครั้งนี้   ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาโดยการทบทวนเอกสาร    
ตํารา  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับ   

 ๓คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, “การศึกษาอัตลักษณและสรางแบรนดผาไหมกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร)”. รายงานวิจัย . กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร), ๒๕๕๔. 
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  ๑. ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรตั้งแตตนน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ํา                                      
  ๒. แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัย
บุรินทรตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  
  ๓.  ผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนใน
กลุมนครชัยบุรินทร  
 ๑.๔.๒  ผูใหขอมูลสําคัญ 
   ๑.๔.๒.๑ ผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth Interview)  การวิจัย
ครั้งนี้ความม่ันคงเศรษฐกิจฐานราก : กระบวนการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทรผูใหขอมูล
สําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก  โดยคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใชเกณฑการคัดเลือกจากหนวยงานภาครัฐท่ีให
การสนับสนุนผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทรโดยตรง และ ผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทรท่ีเปนตนน้ํา  
กลางน้ํา  และปลายน้ํา ประกอบอาชีพ เปนอาชีพหลัก และมีอายุการประกอบการ  ๑๐  ป  ข้ึนไป  จํานวน  
๓๒  คน   
  ๑.๔.๒.๒  ผูใหขอมูลสําคัญดานการสนทนากลุมเฉพาะ  โดยคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช
เกณฑการคัดเลือกจากหนวยงานภาครัฐท่ีใหการสนับสนุนผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทรโดยตรง และ 
ผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร  จํานวน  ๑๐  คน   
 ๑.๔.๓  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
   มุงศึกษาผูประกอบการไหมใน บานหลุงประดู  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา        
บานนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  บานเขวา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ และบานทาสวาง 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร    
 ๑.๔.๕ กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้  มีกรอบแนวคิดท่ีสําคัญในลักษณะของ
กระบวนการและวิธีการศึกษาวิจัย  รวมท้ังผลลัพธจากการศึกษา  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี  ๑.๑  กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 
 

ระบบนเิวศใน
กระบวนการผลิตผาไหม
ของชุมชนในกลุมนครชัย

บุรินทร 
 

 

กระบวนการผลิตผาไหม 
ของชุมชน 

- ปจจัยนําเขา 
- การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
- ผลผลิต 
 
 
 
 
 
 

 

   การพัฒนาระบบนิเวศ
ในกระบวนการผลิตผา
ไหมของชุมชนในกลุม
นครชัยบุรนิทร 
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๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
 การพัฒนาระบบนิเวศ  หมายถึง การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมท่ีมี
ผลกระทบทางน้ํากอใหเกิดน้ําเสียจากกระบวนการการฟอกยอมเสนไหม 

กระบวนการผลิตผาไหม  หมายถึง กระบวนการผลิตของผูประกอบการผาไหม          
โดยเรื่องตั้งแตปจจัยนําเขา การเปลี่ยนแปลงสภาพ และ ผลผลิต 

ผลกระทบหวงโซอุปทาน หมายถึง กระบวนการในกระบวนการผลิตผาไหมโดยตั้งแต
เริ่มหาวัตถุดิบการปลูกหมอนเลี้ยงไหม การแปรรูปผาไหม จนกระท่ังกระบวนการจําหนายสินคาไป
จนถึงมือลูกคา  

กลุมนครชัยบุรินทร  หมายถึง กลุมจังหวัดท่ีประกอบไปดวย จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 
   

๑.๖  ประโยชนที่จะไดรับจากงานวิจัย  
 ๑.๖.๑ ทําใหทราบสภาพของระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุม
นครชัยบุรินทร                                      
 ๑.๖.๒ กอใหเกิดการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนคร
ชัยบุรินทรตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน                                                
 ๑.๖.๓ ทําใหทราบผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร   
 ๑.๖.๒ กอใหเกิดการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนคร
ชัยบุรินทรและนําไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตอไป                                      
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บทท่ี  ๒ 

 
แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  
  การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง  การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ
ชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของซ่ึง
ประกอบดวย 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับระบบนิเวศ 
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการผลิตผาไหม 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับหวงโซอุปทาน 
๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศ 
 การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจะมีความเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมท้ังทางตรงและทางออมอาจ
เปนความสัมพันธทางบวกหรือทางลบ จะเห็นไดวาไมมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดย
ลําพังโดยไมตองพ่ึงพาสิ่งแวดลอม ดังนั้นถาสิ่งแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอ
สิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยในสิ่งแวดลอมนั้นดวย  เชน  การดํารงชีวิตของพืช  สัตว และสิ่งมีชีวิตชั้นต่ําอ่ืนๆ 
จะตองมีการพ่ึงพาอาศัยกันและมีความเก่ียวของสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีไมมีชีวิต เชน แรธาตุ 
แสงแดด มีการใชพลังงานและแลกเปลี่ยนสารอาหารซ่ึงกันและกันเปนวัฏจักรท่ีดําเนินไปเปนระบบ
ภายใตความสมดุลของธรรมชาติ ดังนั้นหากระบบมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนและสงผลกระทบ
เก่ียวเนื่องไปท้ังระบบ และทําใหเกิดปญหากับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ระบบดังกลาวเรียกวา 
“ระบบนเิวศ” ซ่ึงหมายถึง ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตท้ังหมดกับสิ่งแวดลอมท่ีดํารงอยู๑  
 ๒.๑.๑ นิยามและความหมาย 

นิเวศวิทยา (Ecology) มาจากรากศัพท ในภาษากรีก ๒ คํา คือ Oikos + Logos 
คําวา Oikos หมายความวา “บาน” หรือท่ีพักอาศัย สวน Logos หมายความวา “การศึกษา” เม่ือ
รวมแลวหมายถึง เปนการศึกษาสิ่งมีชีวิตในท่ีพักอาศัยของมัน นักชีววิทยาชาวเยอรมัน เอินสท แฮก
เกิล (Ernst Haeckel) ไดใหความหมาย นิเวศวิทยา ไววา “เปนการศึกษา คนควาถึงความสัมพันธท้ัง
มวลของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ท้ังท่ีเปนอินทรียและอนินทรียวัตถุ” 

 ๑จิรากรณ คชเสนี, มนุษยกับสิ่งแวดลอม, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๗), หนา ๗๖. 
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สวนระบบนิเวศ (Ecosystem) เปนโครงสรางความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต       
ตาง ๆ กับบริเวณแวดลอมท่ีสิ่งมีชีวิตเหลานี้ดํารงชีวิตอยู ระบบนิเวศนั้นเปนแนวคิด (concept) ท่ีนัก
นิเวศวิทยาไดนํามาใชในการมองโลกสวนยอย ๆ ของโลกเพ่ือท่ีจะไดเขาใจความเปนไปบนโลกนี้ไดดีข้ึน 
ระบบนิเวศหนึ่ง ๆ นั้น ประกอบดวยบริเวณท่ีสิ่งมีชีวิตดํารงอยู และกลุมประชากรท่ีมีชีวิตอยูในบริเวณ
ดังกลาว พืชและโดยเฉพาะสัตวตาง ๆ ก็ตองการบริเวณท่ีอยูอาศัยท่ีมีขนาดอยางนอยท่ีสุดท่ีเหมาะสม 
ท้ังนี้เพ่ือวาการมีชีวิตอยูรอดตลอดไป 

 ดังนั้นอาจสรุปไดวา ระบบนิเวศ (Ecosystems) หมายถึง ระบบความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมในหนวยพ้ืนท่ีหนึ่ง จากขอความดังกลาวประกอบดวยประเด็นสําคัญ  
๔  ประเด็น  คือ๒ 

 ๑. หนวยพ้ืนท่ี หมายถึง ระบบนิเวศจะถูกจํากัดขอบเขตหรือขนาด  ดังนั้นจะเล็ก
หรือใหญอยางไรก็ได  แตขอใหมีอาณาบริเวณอยางเดนชัด  เชน  สระน้ํา  อางเก็บน้ํา  ปาไม  เมือง   
ชนบท  เปนตน 

 ๒. ส่ิงมีชีวิต หมายถึง องคประกอบหรือโครงสรางท้ังหมดท่ีเปนสิ่งมีชีวิตภายใน
หนวยพ้ืนท่ีนั้น 

 ๓. ส่ิงแวดลอม หมายถึง องคประกอบท้ังหลายในหนวยพ้ืนท่ีนั้น  ท้ังท่ีเปน
สิ่งมีชีวิตและสิ่งท่ีไมมีชีวิต เชน ตนไม  สัตว  ดิน  น้ํา  อากาศ  สารอาหาร เปนตน 

 ๔. ระบบความสัมพันธ  หมายถึง  ระบบความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตหนึ่งกับ
สิ่งไมมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตอ่ืนในหนวยพ้ืนท่ีนั้น  นั่นคือสิ่งตาง ๆ ภายในพ้ืนท่ีนั้นตางก็มีบทบาทและ
หนาท่ีของตนเองอยางชัดเจน  ทําใหสามารถสรางความสัมพันธท่ีจะอยูรวมกันได  ระบบความสัมพันธ
นี้จะมีกฎเกณฑท่ีแนนอนจนสุดทายก็จะแสดงเอกลักษณของระบบนั้น ๆ  เชน ระบบนิเวศลําน้ํานาน    
ระบบนิเวศปาดิบเขา  ระบบนิเวศหนองน้ํา  เปนตน  

 ระบบนิเวศหนึ่งๆ เปนระบบนิเวศ ระบบเปด เพราะมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
อ่ืนนอกหนวยพ้ืนท่ีของตนเอง  เชน ระบบนิเวศหนองน้ําไดสารอาหารมาจากการท่ีน้ําฝนชะลางเศษ
ดิน ซากพืชหรือซากสัตวไหลลงสูหนองน้ํานั้น  ขณะเดียวกันก็สูญเสียสารอาหารไปจากระบบอาจจะ
เปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําออกไปตายท่ีอ่ืน  สัตวน้ําถูกจับเปนอาหารของสัตวอ่ืน เชน นก  มนุษย เสือปลา  
เปนตน    

ระบบนิเวศบนโลกนี้ มีความหลากหลายตามตําแหนงท่ีตั้งซ่ึงมีองคประกอบทาง
กายภาพแตกตางกันออกไปมากมาย บนโลกนี้เม่ือรวมกันท้ังหมดทุกระบบนิเวศก็จะเปนระบบนิเวศท่ี
ใหญ ท่ี สุด คือ ระบบนิ เวศโลก  นั่ น เอง เรียกวา   ชีวาลั ยหรือชี วมณ ฑล   (Biosphere หรือ 
Ecosphere)    

 
 

 ๒ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ. ๒๕๔๖. มนุษยกับสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั 
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 ๒.๑.๒ โครงสรางหรือองคประกอบของระบบนิเวศ 
 แมวาระบบนิเวศบนโลกจะมีความหลากหลาย    แตโครงสรางหรือองคประกอบภายใน
ระบบนิเวศ  แตละชนิดจะประกอบดวยสวนสําคัญ  ๒  สวน  คือ 
 ๑.  องคประกอบท่ีไมมีชีวิต  (Abiotic Components)   จําแนกไดเปน  ๓  สวน  คือ 
 ๑.๑  อนินทรียสาร  (Inorganic Substance)  เชน  คารบอน  คารบอนไดออกไซด 
ฟอสฟอรัส  ไนโตรเจน  น้ํา  ออกซิเจน  ฯลฯ   
 ๑.๒  อินทรียสาร (Organic Substance)  เชน คารโบไฮเดรต  โปรตีน ไขมัน ฮิวมัส  
ฯลฯ 

      ๑.๓  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  (Physical Environment)  เชน  แสง  อุณหภูมิ 
อากาศ ความชื้น ความเปนกรดดาง ฯลฯ 
 ๒.  องคประกอบท่ีมีชีวิต (Biotic Components) ไดแก สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จําแนกตาม
หนาท่ีได ๓ ชนิด คือ 
 ๒.๑  ผูผลิต  (Producer) หมายถึง สิ่ งมีชีวิต ท่ีสามารถสรางอาหารได เอง โดย
กระบวนการสังเคราะหแสง  (Photosynthesis) ไดแก พืชสีเขียว แพลงตอนพืช แบคทีเรียบางชนิด 
ฯลฯ  สิ่งมีชีวิตเหลานี้จะมีรงควัตถุสีเขียว  คือ  คลอโรฟลล เพ่ือรับพลังงานแสงอาทิตยมาใชรวมกับ
คารบอนไดออกไซดและน้ํา ทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี เกิดเปนสารประกอบคารโบไฮเดรตข้ึน  
  ๒.๒  ผูบริโภค (Consumer) หมายถึงสิ่งมีชีวิตท่ีไมสามารรถสรางอาหารเองได แต
ไดรับอาหารจากการกินสิ่งมีชีวิตอ่ืน  สิ่งมีชีวิตท่ีมีบทบาทเปน 
             นอกจากนี้ยังอาจมีผูบริโภคอันดับตอไปไดอีกตามลําดับข้ันของการบริโภค ผูบริโภคข้ัน
สุดทายเรียก  ผูบริโภคข้ันสูงสุด (Top Consumer)  หมายถึง สิ่งมีชีวิตท่ีอยูในระดับข้ันการกินสูงสุด 
ซ่ึงก็คือสัตวท่ีไมถูกกินโดยสัตวอ่ืน ๆ ตอไป เปนสัตวท่ีอยูในอันดับสุดทายของการถูกกินเปนอาหาร 
เชน มนุษย เปนตน 
  ๓.  ผูยอยสลาย  (Decomposer)  หมายถึง สิ่งมีชีวิตท่ีสรางอาหารเองไมได  แตจะได
อาหารโดยการสรางเอนไซมออกมายอยสลายซากของสิ่งมีชีวิต ของเสีย กากอาหาร ใหเปนสารท่ีมี
โมเลกุลเล็กลงแลวจึงดูดซึมไปใชบางสวน  สวนท่ีเหลือจะปลอยออกสูระบบนิเวศ ซ่ึงผูผลิตสามารถ
นําไปใชสรางอาหารตอไป  สิ่งมีชีวิตท่ีมีบทบาทเปนผูยอยสลายสวนใหญ  ไดแก แบคทีเรีย เห็ด  รา 
ฯลฯ สิ่งมีชีวิตกลุมนี้มีบทบาทสําคัญอยางมากในระบบนิเวศเพราะทําใหเกิดการหมุนเวียนของสาร  
 ๒.๑.๓ การถายทอดพลังงานและสารอาหารในระบบนิเวศ (Energy Flow and 
Nutrient Cycling) ๓  

      สิ่งมีชีวิตไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยลําพัง  ตองมีการประสานสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  ในระบบนิเวศการประสานสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ เริ่มจาก
กระบวนการสังเคราะหแสงของพืช  ทําใหเกิดสารประกอบของคารบอน (Carbon Compound) ซ่ึง

 ๓คณะกรรมการวิชาสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต,  สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต, พิมพครั้งท่ี ๘. 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๕-๖. 
 

                                                 



๙ 
 
 
เปนสารท่ีทําใหสิ่งมีชีวิตท้ังหลายดํารงอยูได    พลังงานท่ีใชในระบบนิเวศสวนใหญจะไดรับมาจากดวง
อาทิตย ซ่ึงพืชนํามาใชในการสังเคราะหแสงแลวสะสมไวในอาหารท่ีสรางข้ึน จากนั้นจะถูกถายทอด
ไปสูผูบริโภคตามลําดับข้ันการบริโภคและถูกถายทอดเขาสูผูยอยสลาย ในการถายทอดพลังงานนี้
พลังงานสวนหนึ่ งจะสูญเสียไปนอกระบบในรูปพลังงานความรอน ตามกฏเทอรโมไดนามิก 
(Thermodynamic Law) โดยพลังงานจะไมมีการหมุนเวียน (Non cyclic) อยูในระบบนิเวศนั้น  

  พลังงานท่ีสูญเสียออกไปจากระบบเนื่องจากสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ไดนําพลังงานนั้นมา
ใชในการดํารงชีวิต เชน การหายใจ  การเคลื่อนไหว การสูบฉีด โลหิตของรางกาย  การขนถาย
สารอาหารและน้ําในรางกาย เปนตน  สิ่งเหลานี้ตองใชพลังงานในลักษณะท่ีเปนพลังงานกล  ดังนั้น
สิ่งมีชีวิตท้ังหลายจึงทําการเปลี่ยนพลังงานท่ีมีอยูในสารอาหารซ่ึงพลังงานเคมีมาเปนพลังงานกล  การ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยอมเกิดการฟุงกระจายของพลังงาน (Entropy) ตามกฏเทอรโมไดนามิกสและหลุด
ออกมาเปนพลังงานความรอนนั่นเอง ดังนั้นพลังงานจึงถูกใชไปจํานวนมากประมาณ ๙๐ เปอรเซ็นต
ของพลังงานท้ังหมด ดวยเหตุนี้พลังงานจะเหลืออยูเฉพาะสวนท่ีเปนเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ  
ประมาณ ๑๐  เปอรเซ็นตเทานั้น จึงเปนไปตามกฎเกณฑท่ีเรียกวา “Law of Ten”  ดังนั้นเม่ือมีการ
ถายทอดพลังงานไปหลายระดับการบริโภคพลังงานยิ่งเหลือนอยลงตามลําดับ จนเกิดเปนปรามิด
พลังงาน (Pyramid of Energy)  ดังนั้นภายในระบบนิเวศหนึ่งสามารถเขียนแผนผังการถายทอด
พลังงานภายในระบบโดยเริ่มจากแหลงพลังงานสําคัญคือ ดวงอาทิตยซ่ึงอยูภายนอกระบบไดสองแสง
มายังระบบแลวพลังงานเหลานั้นถูกพืชนํามาสังเคราะหแสงและสงถายไปสูชีวิตอ่ืนตอเนื่องไปจน
สุดทายพลังงานไดสูญเสียออกไปจากระบบในรูปแบบของพลังงานความรอน  ดังนั้นจะมีพลังงานเหลือ
สะสมอยูในระบบในสวนท่ีเปนองคประกอบของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง  จะมีอยูประมาณ ๑-๒ เปอรเซ็นต 
แตกตางกันไปตามลักษณะของระบบนิเวศ โดยเฉพาะระบบนิเวศท่ีมีสิ่งมีชีวิตจํานวนมากจะสะสมได
มาก เชน ปาดิบชื้น เปนตน  

 สวนการหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศนั้นผูผลิตไดธาตุอาหารจากน้ํา
จากดินไปใชในการสังเคราะหแสง  ผูบริโภคไดรับแรธาตุโดยการบริโภคตอ ๆ กัน  ในท่ีสุดเม่ือผูผลิต
ผูบริโภคตาย  ผูสลายสารจะยอยสลาย  ธาตุอาหารจะถูกปลอยออกมาใหผูผลิตนําไปใชอีกวนเวียน
เชนนี้  ดังนั้นสารอาหารท่ีหมุนเวียนอยูในระบบนิเวศจึงอยูในลักษณะของวัฏจักร (Cycle)  
 การสงถายพลังงานจะเห็นไดวาจะมีลําดับข้ันของการสงถายไปตามหวงโซอาหาร  
ดังนั้นในแตละลําดับข้ันการบริโภคจะมีแหลงสะสมพลังงานไมเทากัน   แตละลําดับข้ันนั้นเรียกวา 
ระดับข้ันการถายทอดพลังงานและสารอาหารหรือลําดับข้ันการบริโภค (Trophic Level) ดังภาพ
ขางตน 
 การถายทอดพลังงานและสารอาหารข้ึนกับลักษณะหรือชนิดของระบบนิเวศ  การ
ถายทอดพลังงานในหวงโซอาหารแตละข้ันจะมีการสูญเสียพลังงานดังไดกลาวมาแลว ดังนั้นชวงการ
บริโภคจึงตองจํากัดแค ๔  หรือ  ๕  ข้ัน  หวงโซอาหารยิ่งสั้นเทาไรก็ยิ่งมีพลังงานเหลืออยูมาก  
เนื่องจากไมตองสูญเสียพลังงานในระหวางท่ีมีการกินอาหารในข้ันตาง ๆ    

 ในความเปนจริงตามธรรมชาติสิ่งมีชีวิตแตละชนิดไมไดดํารงชีวิตอยูบนหวงโซหวง
เดียว นั่นคือ  สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งจะไดสารอาหารมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ อีกมาก  และขณะเดียวกัน
ตัวเองก็จะเปนแหลงใหสารอาหารแกชีวิตอ่ืนอีกหลายชีวิต  ดังนั้นภายในระบบนิเวศหนึ่งหวงโซอาหาร



๑๐ 
 
 
จะเก่ียวโยงกันหวงโซอาหารอ่ืนอีกหลายสายจนกลายมาโครงขายอาหาร (Food Web) นั่นเอง แสดง
ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในชุมชนท่ีมีตอกันอยางซับซอน ดังนั้นระบบนิเวศใดท่ีมี
โครงขายอาหารซับซอนแสดงวามีเสถียรภาพสูง เพราะมีโอกาสท่ีจะเสียสมดุลไดนอย ถาหากมี
สิ่งมีชีวิตใดสูญหายไปก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอ่ืนทดแทนได เกิดผลกระทบทําใหระบบมีการเปลี่ยนแปลงได
นอย ๔ 

 การถายทอดพลังงานไปตามลําดับข้ันการบริโภค สิ่งท่ีผานมาตามหวงโซอาหารและ
สายใยอาหารนั้น  มิไดมีเพียงสารอาหารเทานั้น  แตมีสารอ่ืนปะปนมาดวย  เชน  ดีดีที  ปรอท  
แคดเมียม  ฯลฯ  สารเหลานี้ไมไดถูกนําไปใชในการสรางพลังงานใหแกเซลล  จึงสะสมอยูภายในเซลล
ของสิ่งมีชีวิต  แลวถายทอดตอ ๆ ไปตามลําดับข้ันการบริโภคเขามาสูผูบริโภคลําดับสุดทายหรือเขาสู
มนุษยนั่นเอง  นั่นหมายความวาหวงโซอาหารยิ่งยาวการสะสมสารพิษยิ่งมีมากข้ึน   ดังนั้นมนุษยตอง
เขาใจวิธีการเลือกอาหารมาบริโภค  การเลือกบริโภคสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในลําดับข้ันการบริโภคท่ีต่ํายอม
ปลอดภัยมากกวาการบริโภคสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในลําดับข้ันการบริโภคท่ีสูงกวานั่นเอง   
 โดยมากเรานึกวาธรรมชาติจะดูดซับสารพิษไดหมด  จึงไมคอยระมัดระวังในการ
กําจัดสารพิษในสภาพแวดลอม  เชน  ถาเติมสารพิษ ๑ แกลลอน  ลงในน้ํา ๑,๐๐๐  ลานแกลลอน
สารพิษจะกระจายอยางรวดเร็ว  ซ่ึงจะมีผลกับสิ่งมีชีวิตในน้ํา  เชน  สัตวท่ีกินอาหารโดยการกรอง 
(Filter Fuding) จะสะสมพิษไดสูงมาก  โดยเฉพาะหอยนางรมซ่ึงกินอาหารโดยการกรองอยูในน้ําตื้น
ใกลฝงท่ีมีการท้ิงของเสียลงมามากและยังไมทันแพรกระจาย  ดังนั้นหอยนางรมจึงมีสารพิษสูงกวาใน
น้ํามาก  เชน  พบวามียาฆาแมลงชนิดคลอริเนทเตท ไฮโดรคารบอน (Chlorinated Hydrocarbon) 
ได แก  ดี ดี ที  (DDT.) ดั ล ด ริน   (Duldrin)  เอนด ริน   (Endrin)  อั ลดริน   (Aldrin)  คลอ เดน  
(Chlordane)  เปนตน  ในหอยนางรมสูงกวาในน้ําถึง  ๗๐,๐๐๐  เทา  ดังนั้นสารจะแพรกระจายไป
ตามลําดับข้ันการบริโภคเขาสูผูบริโภคลําดับสุดทายหรือเขาสูมนุษยนั่นเอง  
 ๒.๑.๔ ปจจัยกําหนดลักษณะของระบบนิเวศ   

 สิ่งมีชีวิตซ่ึงเปนองคประกอบหนึ่งในแตละระบบนิเวศยอมเกิดข้ึนหรืออาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ดังนั้นจึงมีปจจัยหลายประการท่ีเปนสิ่งกําหนดลักษณะของระบบนิเวศ  
ปจจัยสําคัญ  ไดแก๕ 

 ๑.  อุณหภูมิ เปนเครื่องกําหนดชนิดของพืชและสัตววามีชนิดใดอยูบาง เพราะ
อุณหภูมิมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนในน้ํา การเปลี่ยนแปลงรูปพรรณสัณฐานและสรีระ
วิทยาของสิ่งมีชีวิต  การอพยพของสัตว  การแพรกระจายของพืชและสัตวในพ้ืนท่ีตาง ๆ  และควบคุม
ชนิดของไข  และอัตราสวนเพศในสัตวบางชนิด 

 ๒.  น้ําและความช้ืน  พืชและสัตว มีการถายเทไอน้ําใหกับอากาศอยูเสมอ  บริเวณ
ท่ีอากาศมีความชื้นต่ํา รางกายจะมีการถายเทน้ําใหกับอากาศมากข้ึน  สวนพืชจะมีการถายเทน้ําใหกับ

๔ฟาริด เฟนดี้.  พลิกฟนคืนแผนดิน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสอืนัฟฟาซี่, ๒๕๔๖), หนา ๘. 
๕นิวัติ เรืองพานิช, การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๒๒. 
 

                                                 



๑๑ 
 
 
อากาศอยูเสมอ  ระบบนิเวศท่ีมีความชื้นมากมักจะมีพืชและสัตวอาศัยอยางหนาแนนทําใหมีโอกาส
ประสานสัมพันธในการถายทอดวัตถุธาตุและพลังงานใหแกกันไดมากข้ึน 

 ๓.  แสงสวาง  มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตสวนใหญเปนแสงสวางจาก
ดวงอาทิตย  ซ่ึงมีความสําคัญตอระบบนิเวศ  เพราะทําใหการถายเทวัตถุธาตุตาง ๆ  อิทธิพลของแสง
สวางท่ีมีตอสิ่งมีชีวิต  เชน  คุณภาพแสงมีผลตอการงอกของเมล็ด ชวงแสงมีผลตอการเจริญเติบโตและ
การสืบพันธุของพืชหลายชนิด  ความเขมแสงมีผลตอการสังเคราะหแสง 

 ๔.  ดิน   เปนท่ีรวมของธาตุอาหารตาง ๆ เชน  แคลเซียม  ไนเตรท  ฟอสฟอรัส  
และยังเปนแหลงปุยธรรมชาติ  คือ  เม่ือสิ่งมีชีวิตตายลงก็จะถูกยอยสลายกลายเปนฮิวมัส เพ่ิมความ
อุดมสมบูรณแกดิน ดินท่ีมีลักษณะความสมบูรณหรือมีธาตุอาหารแตกตางกันยอมมีผลตอพืชและสัตว
ท่ีอาศัยดินนั้นดํารงชีวิตอยูในแงของชนิด จํานวน  การแพรกระจาย การเจริญเติบโต  เชน  บริเวณดิน
เค็มก็จะมีพืชพวกทนเค็มข้ึนอยู 

 ๕.  ไฟปา   มีท้ังผลดีและผลเสียตอสิ่งมีชีวิต  ผลเสียคือ เปนอันตรายโดยตรงตอ
สิ่งมีชีวิต ทําลายแหลงอาหารและท่ีอยูอาศัย  สรางผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ  เชน  ดิน  น้ํา  อัน
จะสงผลถึงการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  สวนผลดีของไฟปาคือ  ชวยเพ่ิมธาตุอาหารบางชนิดใหพืชชวย
เรงการงอกของเมล็ดพืชบางชนิด 

 ๖. ความเปนกรดเปนดาง มีความสําคัญตอกระบวนการหายใจและระบบการทํางาน
ของเอนไซม ภายในรางกาย  ซ่ึงเปนตัวการท่ีสําคัญมาก เพราะตัวความเปนกรดหรือดางเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กนอยก็อาจเปนอันตรายได นอกจากนี้ยังมีความ สําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชดวย 

 ๗. การแยงชิง เปนการแยงชิงกันระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน 
เนื่องจากมีความตองการปจจัยพ้ืนฐานเหมือนกันแตมีจํานวนจํากัด หรือมีไมเพียงพอท่ีจะทําให
สิ่งมีชีวิตดํารงอยูไดเปนปกติ  เชน  การแยงชิงน้ํา  อาหาร  แสงสวาง  ท่ีอยูอาศัย   เชน การท่ีพืชสอง
ชนิดข้ึนอยูใกลเคียงกันจะแกงแยงกันครอบครองพ้ืนท่ีทําใหท้ังสองฝายไมเจริญเติบโตเทาท่ีควร  
บางครั้งฝายท่ีออนแอกวาจะถูกแกงแยงจนตายไป 

 ๘.  การกินซ่ึงกันและกัน   เปนการท่ีสิ่งมีชีวิตหนึ่งกินสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เปนอาหารมีผล
ตอการควบคุมจํานวนของสัตวในแตละระบบนิเวศเพ่ือใหเกิดความสมดุล ระบบนิเวศท่ีขาดความสมดุล
ในเรื่องการกินซ่ึงกันและกัน มีผลทําใหเกิดปญหา  เชน  ไรขาวโพดมีตั๊กแตนมากินและทําลายขาวโพด
เสียหาย ถาไมมีสัตวอ่ืนมากินตั๊กแตน  ก็จะทําใหต๊ักแตนแพรพันธุไดรวดเร็ว  เกิดเสียสมดุลทาง
ธรรมชาติ 

 ๙.  มลภาวะ  เปนปจจัยท่ีเขามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตในระบบนิเวศ  การเกิดมลภาวะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
หรือระบบนิเวศท่ีไมพึงประสงค  ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษยเปนสวนใหญ  
 ๒.๑.๕ ประเภทของระบบนิเวศ 
 ๑. ระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystems)  เปนระบบนิเวศท่ีปรากฏอยูบน
พ้ืนดินซ่ึงแตกตางกันไปโดยใชลักษณะเดนของพืชเปนหลักแบง  ซ่ึงข้ึนกับปจจัยสําคัญ  ๒  ประการ 



๑๒ 
 
 
คือ อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน  ทําใหพืชพรรณตางๆ แตกตางกัน   ระบบนิเวศบนบกนั้นพอแบงออก
ไดดังนี้๖ 

    ๑.๑ ระบบนิเวศปาไม  (Forest Ecosystem)   
         ๑) ระบบนิเวศปาไมเขตรอน  ไดแก ระบบนิเวศปาเบญจพรรณ  ปาเต็งรัง 

ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาดิบเขา  เปนตน 
         ๒) ระบบนิเวศปาไมเขตอบอุน  ไดแก ระบบนิเวศปาผลัดใบเขตอบอุน  ปา

เมดิเตอรเรเนียน 
         ๓)  ระบบนิเวศปาไมเขตหนาว ไดแกระบบนิเวศปาสน  
         ๔)  ระบบนิเวศปาชายฝง (ปาชายเลน  ปาชายหาด  ปาโขดหิน)  
    ๑.๒ ระบบนิเวศทุงหญา (Grassland Ecosystem)   
         ๑) ระบบนิเวศทุงหญาเขตรอน  ไดแก ระบบนิเวศทุงหญาซาวันนา  โดยมี

ทุงหญาท่ีกวางใหญท่ีสุดในโลกท่ีรูจักกันในนามทุงหญาซาฟารี 
       ๒) ระบบนิเวศทุงหญาเขตอบอุน  ไดแก ระบบนิเวศทุงหญาแพรรี่, ทุง

หญาสเตปป 
         ๓) ระบบนิเวศทุงหญาเขตหนาว  ทุงหญาทุนดรา 
    ๑.๓  ระบบนิเวศทะเลทราย (Desert Ecosystem)       
         ๑) ระบบนิเวศทะเลทรายเขตรอน   ทะเลทรายเขตอบอุน 
        ระบบนิเวศทุงหญาก่ึงทะเลทรายเขตรอน ทุงหญาก่ึงทะเลทรายเขตรอน  
๒. ระบบนิเวศทางน้ํา (Aquatic Ecosystems)  เปนระบบนิเวศในแหลงน้ําตาง ๆ 

ของโลก  ซ่ึงโครงสรางหลัก คือ น้ํานั่นเอง  แบงออกไดดังนี้ 
    ๒.๑  ระบบนิเวศน้ําจืด  (Fresh water Ecosystem)  เปนระบบท่ีน้ําเปนน้ําจืด  

อาจแบงยอยเปน 
         ๒.๑.๑   ระบบนิเวศน้ํานิ่ง  เชน  หนอง  บึง  ทะเลสาบน้ําจืด  เปนตน 
         ๒.๑.๒   ระบบนิเวศน้ําไหล  เชน  ลําธาร หวย แมน้ํา  เปนตน 
     ๒.๒  ระบบนิเวศน้ํากรอย  (Estuarine Ecosystem)  มักจะมีปาชายเลนอยู

รอบๆ 
    ๒.๓   ระบบนิเวศน้ําเค็ม (Marine Ecosystem)  เปนระบบนิเวศท่ีมีน้ําเปน

น้ําเค็ม  โดยปกติจะมีความเค็มประมาณพันละ ๓๕  มีท้ังท่ีเปนทะเลปดและทะเลเปด   เนื่องจากเปน
หวงน้ําขนาดใหญ  จึงนิยมแบงออกเปนระบบนิเวศยอยตามความลึกของน้ําอีกดวย  คือ  

        ๒.๓.๑  ระบบนิเวศชายฝง (Coastal Ecosystem)  เปนบริเวณท่ีตกอยู
ภายใตอิทธิพลของน้ําข้ึนน้ําลง  สิ่งมีชีวิตตองปรับตัวใหเขากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา
ดังกลาว  มีระบบยอย  ๒ ประเภท  คือ ระบบนิเวศโขดหินชายฝง และ ระบบนิเวศชายหาด    

 ๖ สมพล มงคลพิทักษสุข และคณะ, การจัดการสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ 
SCIENCE CENTER, ๒๕๔๘), หนา ๗๖. 
 

                                                 



๑๓ 
 
 
         ๒.๓.๒ ระบบนิเวศน้ําตื้น  เปนระบบนิเวศท่ีนับจากระบบนิเวศชายฝงลงไป
จนถึงน้ําลึก ๒๐๐ เมตร  
        ๒.๓.๓ ระบบนิเวศทะเลลึก  เปนระบบนิเวศท่ีนับตอเนื่องจากความลึก  ๒๐๐  
เมตรลงไปถึงทองทะเล   สวนนี้มักเปนบริเวณท่ีแสงแดดสองลงไปไมถึง  ดังนั้นจึงขาดแคลนผูผลิตของ
ระบบ สัตวน้ําตาง ๆ จึงมีจํานวนนอยและใชชีวิตโดยรอซากสิ่งชีวิตอ่ืนท่ีตายจากดานบนแลว   
 ๒.๑.๖ การปรับเปล่ียนระบบนิเวศ  (Ecological Succession) 

 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ(Ecological Succession) คือ การเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในระบบนิเวศ เชน มีสิ่งมีชีวิตใหมเกิดข้ึน เกิดชุมชนใหม มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ  ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนชนิดของสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในชุมชนแหงนั้นไปดวย  โดยการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวตองใชเวลาในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพอสมควร   การเปลี่ยนแปลงเหลานี้
มีสาเหตุสําคัญพอสรุปได  ๔  ประการ  คือ ๗ 

 ๑. ปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา (Geological Cycle) อาจทําใหเกิดธาร
น้ําแข็งภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว  คลื่นสึนามิ  ลวนเปนสาเหตุใหดุลธรรมชาติในกลุมสิ่งมีชีวิตเสียไป 

 ๒.  ปจจัยจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอยางรุนแรง ทําใหเกิดภัยวิบัติตาง 
ๆ เชน ไฟปา น้ําทวม พายุทอรนาโด  (Tonado)  พายุเฮอริเคน (Hericanes) ทําใหสภาพแวดลอม
แปรเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตถูกทําลายไปแลวเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีข้ึนใหม 

 ๓.  ปจจัยจากการกระทําของมนุษย  (Human  Factor)  ไดแก  การตัดไม
ทําลายปา  การทําไรเลื่อนลอย  ภาวะมลพิษท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การสรางเข่ือนหรือฝายก้ัน
น้ําและอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลทําใหสภาพแวดลอมแปรเปลี่ยนไป  ดุลธรรมชาติถูกทําลาย  เกิดโรคระบาด  
แมลงศัตรูพืชระบาดทําใหสิ่งมีชีวิตลมตาย  จึงเกิดการเปลี่ยนแปลแทนท่ีของกลุมสิ่งมีชีวิตข้ึนใหมอีก 

 ๔.  ปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตท่ีมีตอแหลงท่ีอยูอาศัย  เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ี  เพราะกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู  ทําใหสิ่งแวดลอมบริเวณนั้น  เชน  อุณหภูมิ  ความเขมขนของ
แสง ความชื้น  ความเปนกรด  ดางของพ้ืนดินหรือแหลงน้ําและอ่ืน ๆ  เปลี่ยนไปทีละเล็กละนอยจน    
ในท่ีสุดไมเหมาะสมตอสิ่งมีชีวิตกลุมเดิม  เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีโดยกลุมสิ่งมีชีวิตใหม ท่ี      
เหมาะสมกวา  

 การปรับเปลี่ยนของระบบนิเวศ  มี  ๒  ชนิด  คือ 
 ๑.  การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี ข้ันปฐมภู มิ   (Primary Succession)  เปนการ

เปลี่ยนแปลงแทนท่ีในแหลงท่ีไมเคยปรากฏสิ่งมีชีวิตใด ๆ มากอน  เชน  บริเวณภูเขาไฟระเบิดใหม  
การเกิดแหลงน้ําใหม 

 ๒.  การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีข้ันทุติยภูมิ  (Secondary  Succession)  เปนการ
เปลี่ยนแปลงแทนท่ีในแหลงท่ีเคยมีสิ่งมีชีวิตดํารงอยูกอนแลวแตถูกทําลายไป  จึงมีการเปลี่ยนแปลง
แทนท่ีข้ึนใหมเพ่ือกลับเขาสูสภาพสมดุล  เชน  บริเวณท่ีเคยเปนปาถูกบุกเบิกเปนไรนา  แลวละท้ิง

 ๗ วิสูตร พ่ึงช่ืน, ชีวิตกับสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาวิชาการ, ๒๕๔๗), หนา 
๑๑-๑๒. 
 

                                                 



๑๔ 
 
 
กลายเปนทุงหญาในภายหลัง  ตอมามีไมลมลุก  ไมพุม  ไมใหญเขาแทนท่ีตามลําดับจนกลายเปนปาไม
อีกครั้งหนึ่ง  
 ๒.๑.๗ ประโยชนของการรักษาระบบนิเวศ 

การรักษาระบบนิเวศใหคงสภาพมีจุดประสงคเพ่ือรักษาสภาพกับดุลของธรรมชาติ
เพ่ือประโยชนของมนุษยเอง พอสรุปไดดังนี้ 

๑. ดานการพักผอนหยอนใจ สภาพของธรรมชาติท่ีอยูในภาวะสมดุลยอมกอใหเกิด
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม  มีความรมรื่น  เปนแหลงพักผอนหยอนใจไดดี 

๒. คุณคาทางดานการสรางแหลงท่ีอยูอาศัย (Habitat) ระบบนิ เวศท่ีอยู ใน
ธรรมชาติจะเปนแบบอยางใหมนุษยจําลองระบบนิเวศข้ึนมาใหม เชน ความรมรื่นของอุทยานแหงชาติ
เขาใหญกับสภาพท่ีมนุษยปรับปรุงข้ึนมาท่ีสวนพฤกษศาสตรพุแค  ความแตกตางของสถานท่ีสองแหงนี้
จะเห็นไดชัดระหวางธรรมชาติลวน ๆ กับปาท่ีมนุษยปรับปรุงตกแตงข้ึน 

๓.  ทางการศึกษาสภาวะแวดลอม  สภาพของระบบนิเวศหรือองคประกอบแตละ
สวนของระบบนิ เวศ   สามารถใช เปน เครื่องบ งชี้สภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมได  เชน  การคดงอของหางลูกกบ  เปนเครื่องบงชี้วาเกิดจากยากําจัดศัตรูพืชและจาก
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  การมวนของใบพืชบางชนิดเกิดเนื่องจากไดรับซัลเฟอรไดออกไซดซ่ึง
เปนมลสารในอากาศ 

๔.  ทางการวิจัยดานวิทยาศาสตร  การวิจัยทางวิทยาศาสตรบางครั้งตองใชตัวอยาง
ท่ีเหมาะสม  เชน  หอยทากชนิดหนึ่งมีระบบประสาทท่ีงายและนาสนใจเปนอยางยิ่งสําหรับนัก
ประสาทวิทยา   

๕.  คุณคาทางดานการอนุรักษ  การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ  ธรรมชาติท่ีมีความ
อุดมสมบูรณสูง  ใหเสื่อมโทรมกอให เกิดความหวาดกลัวในหมูมนุษย  เนื่องจากเม่ือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแลวเปนการยากท่ีจะทําใหกลับมามีสภาพดังเดิม และการเปลี่ยนแปลงอาจกอใหเกิด
ผลกระทบอยางรุนแรงตอมนุษย  เชน  การทําลายปา  การถมคลอง  หนอง  บึง  ทําใหเกิดความแหง
แลง  น้ําทวม  น้ําปาไหลหลากอยางรวดเร็ว  ดังนั้นการรักษาระบบนิเวศใหคงสภาพตามธรรมชาติ  
หรือกอใหเกิดความ    สมดุลอยางเสมอจะอํานวยประโยชนใหแกมนุษยอยางมากมายแนวความคิดใน
เรื่องของนิเวศพัฒนาจึงเกิดข้ึน 

ระบบนิเวศมีท้ังท่ีเกิดข้ึนมาเองตามธรรมชาติและระบบนิเวศท่ีมนุษยสรางข้ึนมาใน
ภายหลัง เปนท่ีนาสังเกตวาระบบนิเวศท่ีมนุษยสรางข้ึนมานั้นบางระบบไมสารมารถดํารงอยูไดดวย
ตัวเองตองพ่ึงพาระบบนิเวศอ่ืนอยูเสมอ เชน ระบบนิเวศเมืองตองอาศัยสารอาหาร  วัตถุดิบการผลิต 
จากท่ีอ่ืนเสมอ 
 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
ผาไหมนับเปนเครื่องนุงหมหรือหนึ่งในปจจัยสี่ของมนุษย ซ่ึงมนุษยรูจักวิธีการผลิตมาเปน

เวลาชานานแลว โดยในชวงแรกของการผลิตผาไหม ผูผลิตผาไหมไดแกชาวบานท่ัวไป และการผลิตผา
ไหมเปนไปเพ่ือการสรางเสื้อผาเครื่องนุงหมในครัวเรือน หรือเพ่ือเปนเครื่องแตงกายหรือมอบแกผูอ่ืน
ตามประเพณีความเชื่อและศาสนา เพราะชาวบานท่ีสืบเชื้อสายจากเขมรมีความเชื่อวา ผาไหมเปนสิ่งมี



๑๕ 
 
 
คําและสามารถใชแลกเปลี่ยนหรือจานาเปนเงินได ดวยเหตุนี้ผาไหมสุรินทรจึงเปนหัตถกรรมภายใน
ครอบครัวท่ีผูหญิงเปนผูผลิต เม่ือวางเวนจากการเก็บเก่ียวขาวในฤดูทานาแลว จวบจนถึงปจจุบัน
กระบวนการผลิตผาไหมในรูปหัตถกรรมในครัวเรือนก็ยังคงดําเนินอยูหากแตภาคครัวเรือนไดมีการ
รวมตัวกันในรูปหมูบาน เพ่ือการผลิตผาไหมตอบสนองความตองการท้ังของครอบครัวและตลาด
ผูบริโภค โดยชาวบานมักเปนผูเลี้ยงไหมสาวไหมและยอมสีผาไหมรวมท้ังทอผาไหมภายในครอบครัว 
ดังนั้นปจจุบันการผลิตผาไหมของจึงพัฒนามาเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยท่ีชาวบานยังคงเปน
ผูผลิตผาไหมอยางครบวงจร มีวิธีการผลิตผาไหมท้ังหมด ๕ ข้ันตอนดังนี้  

๑) การปลูกหมอน   
๒) การเลี้ยงไหม  
๓) การสาวไหม  
๔) การออกแบบลวดลาย  
๕) การทอผาไหม 

 ๒.๒.๑ การปลูกหมอน  
 โดยท่ีพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไหม คือ การปลูกหมอน  ซ่ึงเกษตรกรท่ีสามารถ
เลี้ยงไหมไดดีนั้น เกษตรกรดังกลาว ยังตองรูจักดูแลเอาใจใสสวนหมอนไหมดวย เพราะตนหมอนจะ
เจริญเติบโตไดดีในดินรวนโปรง มีธาตุอาหารสมบูรณ ประกอบกับภูมิอากาศของ     ท่ีรอนชื้น นับเปน
ภูมิอากาศท่ีเหมาะกับการเจริญเติบโตของตนหมอน ซ่ึงตนหมอนจะเติบโตไดตลอดท้ังป แตท่ีสําคัญก็
คือชวงเวลาเติบโตของตนหมอนจะแตกตางกันระหวางฤดูรอนและฤดูฝนในประเทศไทย ดังนั้นใน
ประเทศไทยเกษตรกรจึงมักเริ่มปลูกหมอน ในระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และเริ่มเก็บ
ใบหมอนครั้งแรกเพ่ือใชเลี้ยงตัวหนอนไหม เม่ือตนหมอนมีอายุตั้งแต ๙ เดือนข้ึนไป๘  

พันธุหมอนท่ีเกษตรกรเลี้ยงอยูในปจจุบันนี้แบงออกเปน  
๑) พันธุพ้ืนเมือง เชน  พันธุใบโพธิ์ หมอนสา ฯลฯ  
๒) พันธุตางประเทศ เชน หมอนนอย หมอนนครราชสีมา ๖๐ และหมอนทองก้ิน ฯลฯ  
สําหรับพันธุตนหมอนท่ีราชการกระทรวงเกษตรสงเสริมใหปลูกไดแก พันธุหมอนนอย ซ่ึง

ใหผลผลิตประมาณ ๒,๐๐๐ ก.ก./ไร/ป และหมอนนครราชสีมา ๖๐ ซึ่งใหผลผลิตมากกวา๓,๐๐๐ 
ก.ก./ไร/ป๑๒  
 ดานพ้ืนท่ีการปลูกตนหมอนของเกษตรกรนั้น เกษตรกรนิยมปลูกตนหมอนในท่ีวางรอบ ๆ 
บริเวณหนาบานเชนเดียวกับเกษตรกรจังหวัดอ่ืน ๆ โดยเกษตรกรสุรินทรไมนิยมปลูกหมอน เปนแปลง
ใหญดังเชนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญเพราะอาชีพปลูกหมอน เลี้ยงไหมและทอผาไหมเปนเพียง
อาชีพเสริมของเกษตรกร โดยอาชีพหลักของเกษตรกรสุรินทรคือการปลูกขาวหอมมะลิ และการเลี้ยง
โคกระบือ ๔๘  

 ๘อารีย งามศิริพัฒนกุล. ไหมและผลิตภัณฑไหม. (กรุงเทพ : สานักงานคณะกรรมการสงเสรมิการ
ลงทุน. ๒๕๓๙), หนา ๓๐. 

                                                 



๑๖ 
 
 
 ๒.๒.๒  การเล้ียงไหม  

เนื่องจากเสนไหมไดมาจากรังของหนอนไหม โดยเสนใยไหมดังกลาวไดผานข้ันตอน
กระบวนการตาง ๆ มากมาย จนกระท่ังเกิดเปนเสนใยไหม เพ่ือท่ีผูทอจะนาไปถักทอผาไหมตอไป       
การทาความเขาใจเรื่องการเตรียมเสนไหมจึงตองเริ่มตนตั้งแตข้ันตอนการคัดเลือกสายพันธุหนอนไหม 
และวิธีการเลี้ยงไหม โดยแตละข้ันตอนชาวบานมีวิธีการดาเนินการ ดังนี้  

ข้ันตอนแรก การคัดเลือกพันธุไหม ตามขอมูลศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น 
ปจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงไหม ๓ สายพันธุ ดังนี้  

๑) พันธุไทยแท (Native Thai Silk) เพราะไหมสายพันธุพ้ืนเมืองมีความตานทานโรคสูง 
ฟกเลี้ยงไดตลอดท้ังป และเกษตรกรสามารถผลิตไขไหมดวยวิธีงาย ๆ ตามภูมิปญญาทองถ่ิน ไหมพันธุ
พ้ืนเมืองจะใหรังไหมสีเหลือง แตผลผลิตเสนไหมต่ํา จํานวนรังไหมประมาณ ๒๐,๐๐๐ รังจะสาวไหมได
หนักประมาณ ๑ กิโลกรัม พันธุไหมไทยแท เชน พันธุนางนอย พันธุนางเหลือง เปนตน  

๒) พันธุไทยลูกผสม (Thai Hybrid) ไหมพันธุนี้เปนลูกผสมระหวางไหมพันธุไทยแทกับ
พันธุตางประเทศ รังไหมมีสีเหลือง และเกษตรกรสามารถฟกเลี้ยงไหมไดตลอดท้ังป จํานวนรังไหม
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ รังจะสาวเปนเสนไหมไดประมาณ ๑ กิโลกรัม ไหมพันธุไทยลูกผสม เชน พันธุนค
ราชสีมา ๑ เปนตน  

๓) พันธุลูกผสมตางประเทศ ไดแกพันธุไหมลูกผสมโดยใชสายพันธุท้ังพอและแมจาก
ตางประเทศ รังไหมท่ีไดมีสีขาว ไหมพันธุลูกผสมท่ีนิยมเลี้ยง คือสายพันธุจีนผสมกับสายพันธุญ่ีปุน 
ไหมพันธุนี้ฟกไขได ๒ ครั้ง/ป จํานวนรังไหม ๕,๐๐๐ รังจะสาวเปนเสนไหมไดประมาณ ๑ กิโลกรัม 
เชน พันธุนราราชสีมา ๖๐ (เหลืองโคราช) เปนตน และพันธุไหมลูกผสมตางประเทศนี้เกษตรกรไม
สามารถผลิตไขไหมดวยตนเองได เนื่องจากการใชเงินลงทุนและตองใชความรูทางวิชาการสูง เกษตรกร
จึงตองจองไขไหมจากสถาบันหมอนไหม เพ่ือการเพาะเลี้ยงเทานั้น๙

๑๓  

นอกจากพันธุไหมท้ัง ๓ สายพันธุขางตน ทางคณะผูวิจัยพบวา ขณะนี้บางพ้ืนท่ีของ
เกษตรกรไดเลี้ยงหมอนไหมสายพันธุไทยท่ีเรียกวาไหมทอง โดยไหมทองถือกําเนิดจากพันธุไหม       
กสก.๑๑ มีลักษณะเดนประจาพันธุ คือหนอนไหม มีลาตัวขาวปลอดและลาตัวแตมปนกัน และไหม
ทองนี้จะมีเสนไหมเปนสีเหลืองทอง รวมท้ังยังมีคุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ อีก เชน เสนไหมมีความเหนียว
มากเสนไหมสายพันธุอ่ืน สีของเสนไหมมีความสมํ่าเสมอ เสนไหมมีความนุมนวลและมีความเลื่อมมัน
ระดับดีเยี่ยม เปนตน ดังนั้นภายใตการสนับสุนนของสถาบันหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  เกษตรกรจึง
เริ่มหันมาเลี้ยงไหมทองมากข้ึน พรอมท้ังผูประกอบการหลายรายในสุรินทรไดนาไหมทองมาใชเปนเสน
ยืนและเสนพุง เพ่ือการผลิตผาไหมออกจาหนาย เชนผาไหมของรานเรือนหมอน ไหมไทย อําเภอเมือง  
เปนตน  

๙นัฎฐพร ปางปญญากุลชัย, “ปจจัยสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปและปจจัยการแขงขันของอุตสาหกรรม       
ท่ีสงผล กระทบตอการสงออกสินคาผาไหมและผลิตภัณฑผาไหมไทย”, วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจ สาขา        
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), หนา ๑๐-๑๒.  
 

                                                 



๑๗ 
 
 

ข้ันท่ีสอง การเล้ียงไหม ตามท่ีคณะผูวิจัยไดรับขอมูลจากศูนยหมอนไหม  และการ
ตรวจสอบขอมูลการเลี้ยงไหมใน คณะผูวิจัยพบวา ภาคการเลี้ยงไหมยังอยูในรูปกิจกรรมในครัวเรือน 
ซ่ึงชาวบานตามหมูบานตาง ๆ มักนิยมเลี้ยงไหมกันอยางแพรหลาย แมวาบางหมูบานอาจมิไดทอผา
ไหมก็ตาม หากแตหมูบานนั้นจะเปนผูผลิตเสนไหมดิบ เพ่ือการจําหนายแกโรงงานทอผาไหมหรือ
ชาวบานผูทอผาไหมรายอ่ืน ๆ โดยในสวนการเลี้ยงไหมนั้นเริ่มตั้งแต การเตรียมสภาพโรงเรือนเลี้ยง
ไหม การเลี้ยงไหมและการใหใบหมอน สุดทายการเก็บรังไหม ตามลําดับดังนี้  

๑) การเตรียมสภาพโรงเรือนเล้ียงไหม  
๑.๑) เตรียมสวนหมอนเลี้ยงไหมในระดับครัวเรือน ซ่ึงเกษตรกรจะตองใชใบหมอนใน

การเลี้ยงจนถึงไหมทารังประมาณ ๓๐๐ – ๔๐๐ กิโลกรัม/แผน (กลอง)  
๑.๒) ทําความสะอาดโรงเลี้ยงและอุปกรณตาง ๆ โดยการลางทําความสะอาด หรือ

นําไปผึ่งแดดแลวนําไปฉีดอบฟอรมาลีน ๓ % ในโรงเลี้ยงอัตรา ๑ ลิตร/ตารางเมตร โดยอบท้ิงไวอยาง
นอย ๒ วันจึงเปดโรงเลี้ยงใหกลิ่นฟอรมาลีนระเหยอยางนอย ๑ วันจึงจะเขาเลี้ยงไหมได  

(สวนผสมฟอรมาลีน ๓ % =ฟอรมาลีน ๔๐% ๑สวน ตอนา ๑๓ สวน)  
๑.๓) เตรียมสารเคมีโรยตัวไหมเพ่ือใชโรยบนตัวไหมตอนเลี้ยงแรกฟก และไหมตื่นทุก

วัยใชประมาณ ๑ กิโลกรัม/แผน (กลอง) หรือคลอรีนผง ๓.๕ % (คลอรีน ๖๐% จํานวน ๑ สวนผสม
กับปูนขาว ๑๗ สวน)  

 ๑.๔) เตรียมแกลบเผาและ/หรือ ปูนขาวโรยบนตัวไหมในระยะหนอนไหมเพ่ือลด
ความชื้น  

 ๑.๕) เตรียมภาชนะใสเศษใบหมอนและมูลไหม  
 

 ๒) การเล้ียงไหม 
 
ตารางท่ี ๒.๑ วิธีการเล้ียงไหม 

วิธีการเล้ียงไหมวัยออน(วัย๑ –๓)  วิธีเล้ียงไหมวัยแก(วัย๔ –๕)  
- ใหใบหมอนหั่นประมาณ ๘๐ กรัม โรยใหสมํ่าเสมอหลังจากนั้น
ใหใบหมอนเลี้ยงไหมอีก ๒ ครั้งในวันแรกนี้  
- เพ่ือปองกันใบหมอนเหี่ยวเร็วและควบคุมความชื้นใหเหมาะสม
กับหนอนไหมวัยออนควรคลุมดวยใบตองหรือผาชุบนาหมาด ๆ 
หรือแผนพลาสติกท่ีสะอาดการใหอาหารไหมจะเจริญเติบโตไดดี
ตองกินใบหมอนสด มีคุณภาพดี ปริมาณเพียงพอตามเวลาท่ี
กําหนดโดยเลี้ยงวันละ ๓ ม้ือกลางวันให ๒ เทาของม้ือเชา สวน
ม้ือเย็นให ๔ เทาของม้ือเชา เนื่องจากระยะเวลากินยาวกวาใชใบ
หมอนประมาณ๒๒ – ๒๕ กิโลกรัม/แผน (กลอง) สําหรับการ
เลี้ยงไหมแบบสหกรณ จะใชใบหมอนประมาณ ๘ – ๙กิโลกรัม/
แผน (กลอง)  

ระยะการเลี้ยง  
- วัยท่ี ๔ใชเวลาเลี้ยงประมาณ ๓ วัน 
นอน๑๑/๒วัน  
- วัยท่ี ๕ใชเวลาเลี้ยงประมาณ ๖ – ๗ 
วัน ไหมจะสุกทารัง  

 



๑๘ 
 
 

๓) การเก็บใบหมอน เพ่ือการเลี้ยงไหมวัยออนควรเก็บใบหมอนใหเหมาะสมกับวัยดังนี้  
-วัยท่ี ๑ เก็บใบใตยอดลงมาใบท่ี ๑ – ๓ หรือเด็ดยอด  
-วัยท่ี ๒ เก็บใบต่ําลงมาใบท่ี ๔–๖ หรือใชกรรไกรตัดก่ิงใบท่ี ๑ – ๖  
-วัยท่ี ๓ เก็บใบต่ําลงมาใบท่ี ๗–๑๐ หรือใชกรรไกรตัดก่ิงใบท่ี ๑–๑๐ หรือตัดใบก่ิงสี

เขียว  
๔) การใหใบหมอน  
-วัยท่ี ๑ ใหหมอนหั่นมีขนาดกวาง ๐.๕ – ๑.๐ ซม.ความยาว ๓ – ๔ เทาของความ

กวาง  
-วัยท่ี ๒ ใหหมอนหั่นกวาง ๑.๕๐ – ๒ ซม.  
-วัยท่ี ๓ ใหหมอนหั่นกวาง ๒.๕ – ๓ ซม๑๐

  

๕) การเก็บรังไหม  
ภายใตระยะเวลาการเลี้ยงไหมประมาณ ๔๕ – ๕๒ วัน เริ่มตนจากเม่ือหนอนไหมกินใบ

หมอน หลังจากท่ีหนอนไหมฟกออกมาจากไขแลว ประมาณวันท่ี ๑๐ หนอนไหมก็จะหยุดกินใบหมอน
และลอกคราบ ระยะนี้เรียกวา“ไหมนอน” ตอจากนั้นหนอนไหมจะกินใบหมอนและลอกคราบอีก
ประมาณ ๔ ครั้งเรียกวา“ไหมตื่น” ในชวงนี้ตัวไหมลาตัวหนอนไหมจะมีสีขาวเหลืองใสหดสั้น และเม่ือ
หนอนไหมหยุดกินอาหาร ระยะนี้เรียกวา“หนอนสุก” ชวงนี้ผูเลี้ยงไหมตองรีบแยกหนอนไหมสุกออก
จากกองใบหมอนและเตรียม “จอ” คืออุปกรณท่ีจะใหตัวไหมเกาะเพ่ือชักใยหอหุมตัว ซ่ึงหนอนไหมจะ
เริ่มพนใยหอหุมรังไหม หลังจากนั้นประมาณ ๖ -๗ วันผูเลี้ยงไหมก็ ๕๑ สามารถเก็บรังไหมออกจากจอ
ได โดยท่ีเสนใยไหมแตละรังมีคุณภาพไมเทากัน ผูเลี้ยงไหมจึงตองคัดแยกรังไหมท่ีเก็บออกเปน ๒ กลุม
คือ กลุมแรกรังไหมท่ีมีความสมบูรณ รังไหมชนิดนี้ถูกแยกออกมา และเกษตรกรจะเลี้ยงหนอนไหม
ตอไป ในฐานะท่ีหนอนไหมกลุมนี้จะเปนแมพันธุในการเลี้ยงไหมรุนตอไป กลุมท่ีสองรังไหมท่ีมีความ
สมบูรณ รังไหมในกลุมนี้จะถูกนาไปสาวไหม กอนท่ีหนอนผีเสื้อจะเจาะรังไหมออกมา อันจะทําใหเสน
ใยไหมขาดและเสียคุณภาพไป  

 ๒.๒.๓ การสาวไหม  
 การสาวไหม คือ การดึงเสนใยออกจากรังไหม เสนไหมท่ีไดมาจากการดึงเสนใยจากรังไหม
หลาย ๆ รังรวมเปนเสนเดียว โดยเสนใยจะพันกันเปนเกลียวทําใหเกิดการยึดเกาะซ่ึงกันและกัน        
เสนไหมท่ีไดจึงมีความเหนียวทนทานและเลื่อมมันจากการหักแหของแสง๑๑ ปจจุบันเกษตรกรมีการ
สาวไหมในระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ่ึงเกษตรกรจะใชเครื่องสาวไหมท้ังแบบพ้ืนบานและแบบ
ปรับปรุงโดยใชแรงคนรวมกับการใชมอเตอรไฟฟา เสนไหมท่ีผลิตไดเกือบท้ังหมดจะถูกใชเปนเสนพุง
ในการผลิตผาไหม ดานกระบวนการสาวไหมนั้นมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

๑๐กระทรวงกระ เกษตรและสหกรณ , ข อมู ล เพ่ื อการเกษตร, [ออน ไลน ], แหล ง ท่ี ม า : 
http://www.moac.go.th/builder/moac๐๒/inside.php?link=page&c=infomoac (๔ มีนาคม ๒๕๖๑). 

๑๑ ๑๕ สถาบันหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ. สาระนํารูจากใจหมอนไหม. [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 
http://www.moac.go.th/builder/mu/index.php?page=๕๘๐&clicksub=๕๘๐ (๔ มีนาคม ๒๕๖๑). 

                                                 



๑๙ 
 
 

๑) เม่ือผูสาวไหมไดรังไหมจากผูเลี้ยงไหมในข้ันแรกแลว ผูสาวไหมตองคัดแยกรังไหมท่ีมี
คุณภาพดีออกจากรังไหมท่ีเสียหาย เพ่ือใหไดเสนไหมท่ีมีคุณภาพดี ถาหากไมมีการคัดแยกนารังดีและ
รังเสียมาสาวปนกัน คุณภาพเสนไหมท่ีไดก็จะมีคุณภาพลดลง เพราะลักษณะรังเสียจะมีผลตอคุณภาพ
ของเสนไหมท่ีสาวไดในดานความเรียบและความสะอาดของเสนไหม และนอกจากนี้ยังมีผลตอการสาว
ทําใหเสนไหมขาดบอย  

๒) หลังจากนั้นผูสาวไหมตองนารังไหมท่ีคัดแยกแลวไปอบแหง  
๓) เม่ือรังไหมถูกอบแหงแลว ผูสาวไหมตองนารังไหมไปตมน้ําดวยน้ําสะอาด จนกระท่ัง      

รังไหมเริ่มพองตัวออกมา ผูสาวไหมก็จะใชปลายไมเก่ียวเสนใยออกมารวมกันหลาย ๆ เสน โดยการ
สาวไหมนี้ตองเริ่มตนจากขุยไหมรอบนอกจนถึงเสนใยไหมดานใน เสนไหมท่ีไดจากดานนอกของรังไหม
นี้เรียกวา“ไหมสาว” หรือ “ไหมเปลือก” แตเม่ือผูสาวไหมสาวไหมไปถึงเสนใยดานในแลว ผูสาวไหม
จะแยกเอารังไหมท่ีมีเสนใยดานในไปสาวตางหาก เพ่ือท่ีผูสาวไหมจะไดรับ “เสนไหมนอย” หรือ “เสน
ไหมหนึ่ง” ซ่ึงไหมนอยดังกลาว นี้เองท่ีเปนวัตถุดิบในการผลิตผาไหมของ และเม่ือรังไหมรังหนึ่งถูกสาว
ใยไหมหมดแลว ผูสาวไหมก็จะนารังไหมใหมมาสาวเสนใยตอไป โดยเสนใยไหมรังใหมจะถูกสาวรวมกับ
เสนใยไหมรังเกา  

ดานคุณสมบัติของผูสาวไหม ผูสาวไหมตองมีทักษะและความชํานาญสูงมาก เสนไหมท่ีจะ
ไดรับจึงมีคุณภาพดี และจากการสังเกตของคณะผูวิจัยพบวา ผูสาวไหมของจังหวัด 

สุรินทรสวนใหญเปนชาวบานท่ีไดรับการถายทอดความรูจากบรรพบุรุษสืบเนื่องกันมา 
ดังนั้นกระบวนการเรียนรูฝกฝนทักษะการสาวไหมของชาวบานสุรินทรจึงเริ่มตั้งแตครั้งเยาววัย และ
เม่ือผานระยะเวลาประสบการณมากพอสมควรแลวเด็กก็สามารถเปนผูสาวไหมท่ีดีไดโดยไมยากนัก  

๔) การกรอเสนไหม การตีเกลียว และการทาใจไหม เม่ือผูสาวไหมทาสาวไหมและคัดแยก
เอาไหมนอยไดปริมาณตามท่ีตองการแลว และผูสาวไหมไดคัดแยกไหมสอง ไหมสามออกเรียบรอยแลว 
เพ่ือใหผาไหมสุรินทรท่ีไดจากเสนไหมนอยมีความหนา หลังจากผูสาวไหมไดไหมนอยแลว เสนไหมนอย
ท้ังหมดจะถูกนาไปตีเกลียวเพ่ือเพ่ิมความฟูหนาของเสนใยไหม  

วิธีการ ผูตีเกลียวจะใชไมคีบลักษณะคลายไมพาย มีรองกลางสําหรับคีบเกลี่ยรังไหมและ
กดใหเสนไหมตีเกลียวแนนดูเล็ก โดยผูตีเกลียวตองระมัดระวังและตองอาศัยความชํานาญ และมี
เทคนิคในการทําใหรังท่ีตมเกาะกันเปนเสนตามขนาดท่ีตองการ อันสงผลใหเสนไหมพันหรือไขวกัน
หลายๆรอบ และเม่ือผูตีเกลียวไดเสนไหมดังกลาว แลว เสนไหมท่ีพันหรือไขวกันหลาย ๆ รอบจะถูกนา
มาพักไวในกระบงุ ตอจากนั้นเสนใยไหมจะถูกนามากรอเขา "กง" แลวนาไปหมุนเขา "อัก" เพ่ือตรวจหา
ปุมปมหรือตัดแตงเสนไหมท่ีไมเทากันออก หลังจากนั้นเสนใยไหมจะถูกเอาเขาเครื่องปน เพ่ือใหเสน
ไหมแนนข้ึนกอนท่ีจะหมุนเขากงอีกครั้ง เพ่ือรวมเปนไจ ซ่ึงไหมหนึ่งไจจะตองหมุนกง ๘๐ รอบ เม่ือทา
การแบงไจไหมเรียบรอยแลวใหนาเสนไหมไปผึ่งในท่ีรมใหแหง ไมควรนาไปผึ่งแดดเพราะจะทําใหเสน
ไหมเสียคุณภาพ เสนไหมท่ีแหงแลวสามารถนาไปจําหนายหรือเขาสูขบวนการฟอกยอมตอไป         
หากตองการเก็บรักษาควรเก็บไวในท่ีแหงไมอับชื้น เพราะอาจทําใหเสนไหมข้ึนราได 

 
 
 



๒๐ 
 
 

๒.๒.๔ การยอมสี  
แมวาในข้ันตอนการตีเกลียมเสนไหมดิบจะถูกขจัดไขมันและสิ่งสกปรกออกไปบางแลวก็

ตาม แตเสนไหมดิบท่ีไดมาก็ยังคงมีไขมันตกคางอยูและเสนไหมดิบก็ไมไดมีสีสันสวยงาม กระบวนการ
ยอมสีจึงเกิดข้ึน เพ่ือการกาจัดไขมันออกจากเสนไหมดิบและเพ่ิมความสวยงามแกเสนไหม กอนท่ี      
ชางทอผาจะนําเสนไหมไปใชงานตอไป ซ่ึงในข้ันตอนการยอมสีไหมนั้นมีรายละเอียด ดังนี้  

กรรมวิธีการยอมสีไหม ตามท่ีคณะผูวิจัยไดพบเห็นขอมูลของการกรรมวิธีการยอมไหม
ของชาวบานใน คณะผูวิจัยพบวา ใชสีธรรมชาติเพ่ือการยอมไหมตั้งแตครั้งอดีตกาล โดยใชสีท่ีไดจาก
พืชและสัตว เชน แกนกาแล (หรือเข) คราม ลูกมะเกลือ เปลือกประโหด และครั่ง ซ่ึงมีประโยชนคือ 
ทําใหสีสันสวยงาม สีขรึมไมฉูดฉาดสอดคลองกับลวดลายผาไหมสุรินทรท่ีนิยมออกแบบลายเล็ก ๆ 
ละเอียดซับซอน เพียงแตการยอมตองใชเวลานาน หมูบานทอผาไหมในจึงมีอุปกรณตาง ๆ ครบอยูใต
ถุนเรือน และขางบานจะมีเชิงกรานสําหรับกอไฟตมสีสมุนไพร เชนการตมครั่งและตมแกนแกแล โดยมี
โองใบเล็ก ๓ ใบเรียงไวใกล ๆ โดยโองใบท่ี ๑ ใชเก็บนาฝนหรือนาดื่มแชเปลือกประโหด โองใบท่ี ๒ ใช
เก็บนาท่ีตมมดแดงและใบตระมูง โองใบท่ี ๓ เก็บหัวเชื้อท่ีเกิดจากการหมักใบครามผสมน้ําดาง (น้ําดาง
ไดจากการเผากาบกลวยนํามาแชน้ํา)๑๒

 และชาวบานสุรินทรมีกรรมวิธีการยอมสีผาไหมแยกเปน ๒ 
ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันแรก การเตรียมไหมดิบดวยวิธีการดองไหม โดยผูยอมสตีองเตรียมน้ําดางจากข้ีเถามา
ฟอกไหมดิบ เพ่ือการกาจัดไขมันออกจากเสนไหมและไมใหไขมันยอนกลับมาติดท่ีเสนไหมอีก ทําให
เสนไหมท่ีไดมีเสนขาวนวลปราศจากไขมัน  

ข้ันท่ีสอง การยอมสีไหมดิบ การยอมสีนับเปนกระบวนการท่ีสําคัญอยางมาก เพ่ือท่ีผา
ไหมจะมีคุณสมบัติตรงตามท่ีผูบริโภคตองการ และจากเก็บผลสํารวจของผูผลิตเสนไหมแลว 
คณะผูวิจัยพบวา กลุมหัตถกรรมของมีวิธียอมสอียู๓ ประเภท ดังนี้  

ประเภทท่ี ๑ การยอมผาไหมดวยสีสังเคราะห หรือเราอาจเรียกวาสีกรด (Hasid dyes) 
สีสังเคราะหเปนสีท่ีความสดใสและมีระดับสีท่ีแตกตางกันมากมาย ท้ังสีชนิดนี้มีความคงทนตอการ
ซักฟอกและแสงแดด และสีดังกลาว มีราคาไมสูงมากนัก แตเทาท่ีคณะผูวิจัยไดสํารวจขอมูลมาพบวา               
กลุมหัตถกรรมชาวบานไมนิยมใชสีเคมี ยกเวนในกรณีท่ีลูกคาแจงความตองการใหใชสีเคมียอมผาไหม 
กลุมหัตถกรรมชาวบานจึงจะใชสีเคมีเพ่ือยอมผาไหม และในการยอมผาดวยสีเคมีผูยอมสีตองดาเนิน
การตามข้ันตอนตอไปนี ้

ข้ันแรก การเตรียมน้ํายอมสีเคมี เริ่มตนจากผูยอมสีนานาสะอาดมาและเติมสารท่ีใหฤทธิ์
เปนกรดลงไป เชน กรดกามันถัน กรดมดแดง กรดน้ําสมหรือแอมโมเนียฟอสเฟต เปนตน เพราะผงสี
เคมีจะละลายนาไดดี ก็ตอเม่ือนาท่ีใชมีฤทธิ์เปนกรดเทานั้น  

ข้ันท่ีสอง ข้ันผสมสีเคมี เม่ือผูยอมไดนาท่ีมีฤทธิ์เปนกรดแลว ผูยอมนาผงสีเคมีมาละลายลง
ในนาท่ีเตรียมไว พรอมๆ กับผูยอมสีใชน้ําเย็นหรือน้ําสบูเทียมผสมลงไปกับนายอมเล็กนอย ทําการ

 ๑๒ อัจฉรา ภาณรุัตน เครือจิต ศรีบุญนาค และวารณุ ีสุวรรณานนท, ผาไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทย
เขมร, (สุรินทร : รุงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ. ๒๕๓๖), หนา ๘๘.  
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กวนสีจนเปนเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นผูยอมเติมนารอนอุณหภูมิ ๖๐ – ๗๐ องศาเซลเซียสลงไป กวนสี
อีกครั้งจนนาสีเปนสีเดียวกันอีกครั้ง แลวผูยอมกรองนาสีดังกลาว ออก เพ่ือใหนาสีมีความละเอียด
ปราศจากตะกอนปะปน 

ข้ันท่ีสาม ข้ันยอมสีสังเคราะห หลังจากผูยอมไดนาสีตามวิธีการขางตนแลว ผูยอมสีตอง
เตรียมนาสีใหอุนอุณหภูมิ ๔๐ องศาเซลเซียส และเติมสบูเทียม เกลือแกงท่ีละลายคนใหเขากันนาน 
๑๐ นาที แลวผูยอมจึงนาเสนไหมท่ีชุบนาใหเปยกแลวไปจมลงในนาสีท่ีเตรียมไว พรอมๆ กับการคน
เสนไหมกลับไปกลับมาจนท่ัว กระบวนการนี้ใชเวลานาน ๑๐ นาที แลวใหผูยอมเรํงอุณหภูมิใหนาเดือด 
๙๐ – ๙๕ องศาเซลเซียส หลังจากนั้นผูยอมเอาเสนไหมออก และผูยอมจึงเติมกรดลงไปในนา 
ตอจากนั้นผูยอมจึงนาเสนไหมลงยอมตอไปอีกนาน ๓๐ – ๔๐ นาที แลวผูยอมก็นาเสนไหมออกบิด
และซักนา จนกระท่ังนาท่ีซักไหมเปนนาใสหรือหมดจากเสนใย แลวผูยอมก็นาเสนไหมไปตากใหแหง 
และถือวากระบวนยอมสดีวยเคมีเปนอันเรียบรอย  

ประเภทท่ี ๒ การยอมผาไหมดวยสีธรรมชาติ จากการสํารวจขอมูลของคณะผูวิจัย พบวา 
กลุมหัตถกรรมนิยมใชสีธรรมชาติในการยอมผาไหมมากท่ีสุด และท้ังการใชสีธรรมชาติยังเปนนโยบาย
ของกลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือของ ตามท่ีทางจังหวัดมีนโยบายสรางจุดเดนของผลิตภัณฑจากสุรินทร 
คือ ผลิตปราศจากสารพิษและใชวัตถุดิบธรรมชาต ิและการท่ีกลุมหัตถกรรมผาไหมใชสีธรรมชาติยังมี
สวนชวยดานสุขภาพของผูผลิตและผูใชในเวลาเดียวกัน เนื่องจากสีธรรมชาติคือสีท่ีไดจากพืช เปลือก
ไม และวัตถุตามธรรมชาติ ซ่ึงวัตถุดิบเหลานี้เปนวัตถุดิบพ้ืนบาน และชาวบานสามารถแสวงหามาใช
งานไดอยางสะดวก ประกอบกับผาโฮลหรือผามัดหม่ีสุรินทรเปนผาไหมท่ีมีลักษณะโดดเดนอยู ท่ี
ลวดลาย ซ่ึงลวดลายดังกลาว มีสีถึง ๕ สีในผืนเดียวกัน ดังนั้นสีท่ีชาวบานกลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือ
นิยมใชบอยครั้งจึงไดแกสีธรรมชาติ ดังตอไปนี ้ 

-สีแดง ไดมาจาก ครั่ง ซ่ึงเปนรังแมลงชนิดหนึ่งตัวสีแดง ขนาดเล็กมาก อาศัยอยูบนตนไม 
และรังของแมลงชนิดนี้เองท่ีชาวบานเรียกวาครั่ง ลักษณะของครั่งเปนยางหรือชันชนิดหนึ่ง อันเกิดมา
จากแมลงไดขับถายสารออกจากตัว  

วิธียอมสีแดง ผูยอมจะนาครั่งท่ีตากแหงแลวไปปนในครกตาขาวใหละเอียด หลังจากนั้น
ผงครั่งจะถูกนาไปตมและกรองจนเหลือแตนาครั่ง เม่ือไดผูยอมไดนาครั่งแลว ผูยอมก็จะนานามะขาม
มาผสมลงในนาครั่งและตมตอไปจนเดือด และผูยอมนาเสนไหมมาชุบน้ําใหเปยกและบิดพอหมาด ๆ 
พรอมกับผูยอมตองกระตุกเสนไหมใหเรียงเสน หลังจากนั้นผูยอมจึงนาเสนไหมแชลงไปในนาสีท่ีเตรียม
ไวเปนเวลา ๓๐ นาที เสร็จแลวผูยอมยกเสนไหมข้ึนและบิดพอแหง และผูยอมนาเสนไหมดังกลาว ไป
ลางนาสะอาด เม่ือเสนไหมลางนาเสร็จแลว ผูยอมจึงนาเสนไหมไปตากใหแหง  

-สีเหลือง ไดจากแกนเขหรือแกแล โดยผูยอมตองนาแกนแกแลมาสับหรือผําเปนชิ้นเล็ก 
ๆ และแชแกนแกแลในนาประมาณ ๕ วัน แลวผูยอมจึงนานาแชแกนแกแลไปตมจนเดือด เม่ือนางวด
ลงผูยอมจึงกรองนาสี เพ่ือใหนาสีท่ีไดมีความละเอียดปราศจากเปลือกไมหรือสิ่งสกปรกอ่ืน นาสีท่ีได
จากการกรองถือเปนนาสีพรอมใชงาน  

วิธีการยอมสีเหลือง เม่ือผูยอมเตรียมนาสีจากแกนแกแลเรียบรอยแลว ผูยอมจะนาเสน
ไหมจุมลงในหมอตมน้ําสีและตมดวยความรอนประมาณ ๓๐ นาที ระหวางการตมผูยอมตองหม่ันกลับ
เสนไหมบอย ๆ เพ่ือใหเสนไหมดูดนาสีเขาอยางท่ัวถึง เม่ือเสนไหมตมในนาสีครบ ๓๐ นาทีแลว ผูยอม
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นาเสนไหมข้ึนและนาไปลางนาสะอาด จนกระท่ังนาท่ีลางปราศจากสีเหลืองปะปน เสร็จแลวผูยอมจึง
บิดเสนไหม กระตุก และตากเสนไหมใหแหง  

- สีคราม ไดมาจากรากหรือใบตนคราม โดยครามท่ีใชยอมสีนั้นตองเปนตนครามบานมี
ขนาดสูง ๑.๕ เมตร อายุตั้งแต ๓ เดือน เพราะตนครามท่ีอายุตั้งแต ๓ เดือนจะเริ่มออกดอก อันแสดง
ถึงวาตนครามแกจัดเต็มท่ีแลว  

วิธีการยอมสีคราม ผูยอมตองตัดตนหรือก่ิงของตนครามท่ีมีใบติดอยูมามัดเปนฟอน ๆ 
และผูยอมนาตนหรือใบดังกลาว ไปแชนาท้ิงไวประมาณ ๒-๓ วัน จนกระท่ังครามเริ่มเปอย ผูยอมจึง
ค้ันเอาแตนาคราม หลังจากนั้นผูยอมนาปูนขาวใสลงไปในนาคราม จนกระท่ังนาครามเกิดฟอง ผูยอม
รอจนฟองในนาครามดับ แลวผูยอมจึงกรองเอาตะกอนนาครามและเอาตะกอนหยาบ ๆ ท้ิงไป ผูยอม
จึงนานาครามใสหมอดินเผาและเติมน้ําดางลงไป หลังจากนั้นผูยอมคนนาท้ังสองใหเขากัน เม่ือนายอม
ครามผสมไดท่ีแลว ผูยอมจึงนาเสนไหมลงยอม โดยการยอมสีครามนี้ผูยอม 

ตองยอมทับอีกครั้ง เพ่ือท่ีสีครามจะเกาะติดท่ัวเสนไหมและมีความสมํ่าเสมอ และเม่ือเสน
ไหมมีสีครามท่ัวแลว ผูยอมนําเสนไหมผึ่งท้ิงไวสักครูหนึ่ง หลังจากนั้นผูยอมจึงนาเสนไหมไปซักให
สะอาด เพียงเทานี้เสนไหมจะมีสีครามตามท่ีตองการ  

-สีดา ไดมาจากผลมะเกลือผสมกับดินโคลน โดยผูยอมนาผลมะเกลือมาตาและผสมนา
ดินโคลนลงไป แลวผูยอมกรองนามะเกลือผสมดินโคลน จนกระท่ังนายอมสีดาสะอาดปราศจากกาก
ของผลมะเกลือหรือสิ่งสกปรก  

วิธียอมสีดา เม่ือผูยอมไดนายอมสีดาแลว ผูยอมนาเสนไหมมาชุบนาและบิดพอมาด ๆ 
หลังจากนั้นผูยอมจึงนาเสนไหมลงยอมในนาสีจํานวน ๓ -๔ ครั้ง และทุก ๆ ครั้งท่ีผูยอมนาเสนไหมลง
ยอม ผูยอมตองนาเสนไหมไปข้ึนตากแดดใหแหง กอนท่ีผูยอมจะนาเสนไหมลงยอมสีซํ้าทุกครั้ง 
จนกระท่ังผูยอมเห็นวา เสนไหมมีสีดาเสมอกันดีแลว ผูยอมจึงนางาดาตาใหละเอียดและนาเสนไหมมา
คลุกเคลาใหท่ัว เสร็จแลวผูยอมนาเสนไหมข้ึนผึ่งสักครูหนึ่ง แลวผูยอมตองกระตุกเสนไหมและตากเสน
ไหมใหแหง เสนไหมท่ีไดจะมีสีดาและเงางาม  

-สีเขียว ไดมาจากเปลือกประโหด หรือกระหูด โดยผูยอมนาเปลือกประโหดไปลางนา
สะอาด แลวผูยอมจึงทุบเปลือกประโหดใหแตกพอหยาบ ๆ นาเปลือกประโหดท่ีไดมาแชนาสะอาดไว 
๑ คืน เสร็จแลวผูยอมนานาแชเปลือกประโหดมาตมเค่ียว จนกระท่ังนาดังกลาว ไดสีเขียวตามท่ี
ตองการ  

วิธียอมสีเขียว ผูยอมตองนานายอมมากรอง จนกระท่ังนายอมสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน 
หลังจากนั้นผูยอมจึงนาเสนไหมลงยอม ไหมท่ีไดรับจะมีสีเขียว และเม่ือเสนไหมถูกยอมสีเขียวแลว ผู
ยอมจึงนาเสนไหมไปตากผึ่งใหแหงและกระตุกเสนไหม  

จากขอมูลขางตนเปนการเตรียมสีธรรมชาติไวเพ่ือการยอมเสนไหม และหลังจากไดสียอม
ตามท่ีตองการแลว กรรมวิธีข้ันตอไป คือ กรรมวิธีการยอมเสนไหมดวยสีธรรมชาติ ซ่ึงชาวบานมี
กรรมวิธียอมอยูดวยกัน ๒ แบบ คือ  

๑) การยอมรอน 
๒) การยอมเย็น  
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๑) การยอมรอน คือการใชความรอนท่ีเกิดจากการตม เพ่ือสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติใน
ข้ันตอนการยอมเสนไหม โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

ข้ันแรก นาเสนไหมท่ีฟอกแลวแบงใสหวง ๆ ละเทา ๆ กัน จากนั้นนาไปแชในน้ําอุนหรือสบู
เทียมนานประมาณ ๑๐ -๑๕ นาที เม่ือครบกําหนดบิดเสนไหมใหพอหมาด ๆ กระตุกเพ่ือใหเสนไหม
คลายตัว  

ข้ันท่ีสอง นําน้ําสีท่ีสกัดข้ึนตั้งไฟ จากนั้นเติมเกลือแกงลงในหมอยอมคนใหละลาย 
ข้ันท่ีสาม เม่ืออุณหภูมิในหมอยอมไดประมาณ ๗๐ องศาเซลเซียล ใหนาเสนไหมลงยอม

ประมาณ ๔๐ นาที ขณะยอมหมุนกลับเสนไหมทุก ๆ ๕ นาที และอุณหภูมิหมอยอมตองไมเกิน ๙๕ 
องศาเซลเซียล  

ข้ันท่ีสี่ เม่ือเวลาผานไป ๔๐ นาที ใหยกเสนไหมข้ึนจากหมอยอม จากนั้นเติมนาสะอาด ๑ 
– ๒ ลิตร และเติมกรดนาสมลงในหมอยอม เสร็จแลวคนใหเขากัน นาเสนไหมลงยอมตออีก ๒๐ นาที 
โดยผูยอมตองหม่ันกลับเสนไหมทุก ๆ ๕ นาที  

ข้ันสุดทาย เม่ือครบ ๒๐ นาทีแลว นาเสนไหมข้ึนจากนายอมและลางดวยนาสะอาด ๒-๓ 
นา หรือจนกวานาท่ีลางจะใส บิดใหมาด กระตุกเพ่ือใหเสนไหมคลายตัว และนาเสนไหมข้ึนไปตาก 
เพียงเทานี้เสนไหมก็จะมีสีตามท่ีตองการ และหากผูยอมตองการใหเสนไหมมีสีหลาย ๆ สีแลว ผูยอม
ตองมัดเสนไหมเปนขอ ๆ และทยอยยอมสีตามข้ันตอนท้ัง ๕ ข้ันไปทีละสีจนครบ เสนไหมก็จะมีสีท่ี
หลากหลายตามท่ีผูยอมตองการ  

นอกจากนี้ทางคณะผูวิจัยยังพบวา ในการยอมรอนชาวบานมักนิยมใชสารชวยในการติดสี 
เพราะสีธรรมชาติจะติดกับเนื้อของเสนใยไหมไดชา ดังนั้นชาวบานสุรินทรจึงนิยมใชสารชวยติดสีกับ
การยอมรอนเสนไหม โดยการใชสารชวยติดสีอาจกระทาไดใน ๓ ชวงเวลา ดังนี้  

ชวงแรก กอนการยอมสี วิธีนี้ชาวบานนิยมใชกันโดยท่ัวไป โดยชาวบานจะนาเสนไหมท่ี
ผานการทาความสะอาดแลวไปใสในภาชนะบรรจุสารละลายชวยติดสี และสวนมากชาวบานจะทําให
สารละลายชวยติดสีรอนหรือเดือดนานระหวาง ๑๕ นาที ถึง ๑ ชั่วโมงกอน และปลอยเสนไหมแชท้ิงไว
ในสารละลายตออีก ๑๕ นาที ถึง ๑ ชั่วโมง จากนั้นนาเสนไหมข้ึนลางทาความสะอาด กอนทําใหเสน
ไหมแหงหรือนาไปยอมสตีอไป  

ชวงท่ีสอง ใชสารชวยติดสีพรอมกับการยอมรอนสี วิธีการนี้สารละลายของสารชวยติดสีจะ
ถูกเติมลงไปในนายอมสีโดยตรง และอุณหภูมิท่ีใชคืออุณหภูมิเดียวกับการยอมรอนสี บางครั้งชาวบาน
อาจเติมสารชวยติดสีหลังจากผานการยอมไปชวงระยะเวลาหนึ่งก็ได โดยเติมสารชวยติดสีเปนชวง
ระหวางการยอม และการเติมสารชวยติดสีจะยุติลง เม่ือการยอมรอนสีใกล เสร็จสิ้น หลังจากการยอม
แลวเสนไหมอาจถูกแชในนายอมจนเย็นตัวลง หรือบางครั้งชาวบานจะนาเสนไหมออกจากนายอมทันที
ก็ได เสร็จแลวเสนไหมจะถูกทาความสะอาดดวยนาสะอาดและนาไปตากจนแหง  



๒๔ 
 
 

ชวงท่ีสาม การใชสารชวยติดสีหลังการยอมรอนสีแลว เนื่องจากสารชวยติดสีบางชนิด
สามารถใชไดหลังการยอมสีแลว เชนสารสม จุนสี การยอมสีชวยติดสีแบบนี้จึงแยกกระทาเปนอิสระ 
หลังจากท่ีผูยอมยอมสีเสร็จแลว โดยระยะเวลาท่ีใชประมาณ ๑๕ นาที๑๓  

๒) วิธีการยอมเย็น คือการนาวัตถุดิบธรรมชาติท่ีใหสีมาสกัดเปนนายอมสดีวยวิธีการหมัก 
จนกระท่ังไดนาหมักสี และใชแสงแดดเรงปฏิกิริยาในการยอมเสนไหมใหติดสี เชนการยอมสีดวยคราม
ฮอม และมะเกลือ เปนตน โดยวิธีการยอมเย็นนี้ ทางคณะผูวิจัย พบวา ชาวบานสุรินทรนิยมใชควบคู
ไปกับการยอมรอนโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ี อ.ทําสวาง  ซ่ึง ณ ท่ีนี้เปนแหลงผลิตผาไหมท่ีมีชื่อเสียงแหง
หนึ่งของจังหวัดนั้น อาจารยวีระธรรมฯ ผูนาการทอผาของท่ีนี้นิยมใชการยอมเย็นรวมกับวิธีการยอม
รอนเสมอ ดังสังเกตไดจากบริเวณรอบ ๆ บานพักในเขตอําเภอทาสวาง ชาวบานจะมีถังหมักนายอมอยู
รอบ ๆ บานหลายใบ ในดานข้ันตอนการยอมเย็นนั้นมีรายละเอียด ดังนี้  

ข้ันตอนแรก ละลายนาครามท่ีเตรียมไว กรองเอาเศษผงท่ีมากับเนื้อครามออก  
ข้ันท่ีสอง เม่ือไดนาครามแลวเติมโซดาไฟ เพ่ือเปนตัวทาละลายคราม คนนาครามจน

โซดาไฟละลายหมด จากนั้นเติมเกลือ และกลูโคส คนใหละลาย จะไดนาครามสีนาเงิน  
ข้ันท่ีสาม เติมผงเหม็น (โซเดียวไฮโดรซัลไฟล) ลงในนาคราม คนเบา ๆ จนละลายหมด นา

สีจะเปลี่ยนจากสีนาเงินเปนสีเหลืองอมเขียวเกิดฟองเล็ก ๆ ท่ีขอบของภาชนะเปนสีนาเงิน จากนั้นท้ิง
นาครามไว ๑ ชั่วโมง เพ่ือใหครามทาปฏิกิริยากับตัวทาละลายไดดียิ่งข้ึน และพยายามไมใหนาคราม
สัมผัสอากาศ  

ข้ันท่ีสี่ นาเสนไหมท่ีไดลงยอมในนาครามท่ีอุณหภูมิหอง โดยในชวง ๑๕ นาทีแรกใหกลับ
เสนไหมบอย ๆ หลังจากนั้นใหเวนชวงความถ่ีในการกลับเสนไหมประมาณ ๕ – ๑๐ นาทีตอครั้ง ใช
เวลาในการยอม ๑ ชั่วโมง ขณะท่ีเสนไหมแชอยูในนาครามพยายามใหเสนไหมจมอยูในนายอม และ
ไมใหเสนไหมสัมผัสกับอากาศ เพราะเสนไหมจะเปลี่ยนสี สงผลผลใหความเขมของสีในเสนไหมไม
เทากัน หรือท่ีชาวบานเรียกวาเสนไหมสีดาง  

ข้ันท่ีหา ในระหวางยอมเสนไหมท่ีแชอยูในนาครามจะเปนสีเหลือง ถาสัมผัสอากาศจะ
เปลี่ยนเปนสีนาเงิน เม่ือยอมครบ ๑ ชั่วโมง นาเสนไหมข้ึนบิดใหหมาด กระตุกตากในท่ีรม โดยใน
ข้ันตอนนี้ตองทาอยางรวดเร็ว เพราะเสนไหมจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีนาเงินรวดเร็วมาก เม่ือเสน
ไหมเริ่มสัมผัสกับอากาศ และพยายามคลี่เสนไหมใหสัมผัสกับอากาศใหท่ัวทุกเสน เพราะเสนไหมจะได
มีสีสมํ่าเสมอ การตากเสนไหมในท่ีรมนี้ใชเวลาประมาณ ๒ – ๓ ชั่วโมง  

ข้ันสุดทาย นาเสนไหมท่ีไดในข้ันท่ี ๕ มาลางนาใหสะอาด และกระตุกตากใหแหงในท่ีรม 
เพียงเทานี้เสนไหมก็จะมีสีเงินตามท่ีตองการได เชนเดียวกันกับการยอมรอนหากตองการยอมเสนไหม
สีอ่ืน ๆ ผูยอมก็เปลี่ยนนายอมจากครามเปนนายอมสีอ่ืน ๆ  

ดังนั้นในการยอมไหมดวยสีธรรมชาติของจึงยังเปนกรรมวิธีตามวิถีธรรมชาติ ท้ังนี้ไมวาดาน
วัตถุดิบ กระบวนการตาง ๆ หากมีการใชสารเคมีในการยอม เชนโซดาไฟ ฯลฯ ก็ เปนเพียงบาง

 ๑๓ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรตสิุรนิทร, ภูมิปญญาการยอมสีธรรมชาติ, (สุรินทร : โรงพิมพรุงธน
เกียรต,ิ ๒๕๔๙), หนา ๑๒-๑๓.   
 

                                                 



๒๕ 
 
 
กระบวนการเทานั้น แตกระบวนการหลัก ๆ แลว การยอมสีของกลุมหัตถกรรมผาไหมสุรินทรยังเปน
วิธีการดั้งเดิม ซ่ึงกระบวนการใหความปลอดภัยดานสุขภาพของผูยอมและผูใชผาไหม เพราะผาไหมท่ี
ยอมจากสีธรรมชาติจะไมกออาการแพสารเคมีตอผิวหนังผูใชแตอยางใด  

ประเภทท่ี ๓ การยอมสีครามและการยอมเย็นพรอมกับการใชพลังงานแสงอาทิตย        
สีครามอันไดจากตนคราม มีขนาดประมาณ ๑-๑.๕ เมตร ชางทอผาไหมนิยมปลูกไวขางบานหรือมุมใด
มุมหนึ่งของท่ีนํา โดยชาวบานจะเริ่มปลูกดวยการใชเมล็ดเพาะในฤดูฝน จนอายุประมาณ ๓ เดือนตน
ครามก็จะออกดอกและมีฝกคลายถ่ัวแระมีเมล็ดอยูขางใน เม่ือดอกแกจัดเต็มท่ี ชางทอก็จะตัดยอดหรือ
ก่ิงครามท่ีมีใบติดอยูมามัดเปนทอน ๆ แชนาท้ิงไวประมาณ ๒-๓ วัน จนครามเปอย โดยปกติแลวการ
ยอมสีครามของอาจใชวิธีการยอมสีครามดวยวิธียอมเย็นหรือยอมรอนดังท่ีปรากฏอยูในหัวขอการยอม
สีธรรมชาติก็ได๑๔  

สําหรับเองแลว มีวิธีการยอมครามดวยพลังงานแสงอาทิตย ซ่ึงวิธีการนี้นับเปนวิธีการ
เฉพาะของชางทอผาไหมเทานั้น และไมปรากฏวาชางทอผาในจังหวัดอ่ืนใชวิธีนี้ในการยอมสีเสนไหม 
กรรมวิธีการยอมเสนไหมดวยพลังงานแสงอาทิตยจึงถือเปนภูมิปญญาของท่ีสืบทอดกันมาหลายชั่ว     
อายุคน แมวาในปจจุบันปรากฏวาชาวบานท่ีใชวิธีการดังกลาว นี้เหลืออยูไมก่ีหลังคาเรือนก็ตาม แต
วิธีการยอมครามดวยพลังงานแสงอาทิตยก็ยังปรากฏอยูตามเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ ใน  

กรรมวิธีการยอมครามดวยพลังงานแสงอาทิตย มีกฎขอหนึ่งคือ หากผูยอมตองการยอม
ไหมมัดหม่ีแลว ผูยอมตองตองยอมสีอ่ืน ๆ ดวยสีธรรมชาติท้ังหมดกอน หลังจากนั้นผาไหมมัดหม่ีจึง
ยอมดวยสีครามพ้ืนบานได สีครามจะติดกับเสนใยไหมไดดีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งผามัดหม่ีแมลายโฮล 
การท่ียอมสีจากตนครามนั้นจะใหสีแกผามัดหม่ีโฮลถึง ๔ สี คือ สีเขียว สีมวง สีเปลือกมังคุด สีนาเงิน 
และอาจจะมีสีดาเพ่ิมข้ึนอีกสีก็ได โดยผูยอมตองปฏิบัติ ดังนี๑้๙  

๑) นําตนครามมาตัดออกเปนทอน ๆ ความยาว ๑ – ๒ คืบ  

๒) นําตนครามท่ีตัดแลวมาแชน้ําดางท่ีไดจากข้ีเถาของตนกลวย มะพราว หรือเปลือกนุน 
และนาข้ีเถาตองเอาไปกรองจนเหลือแตนาใสแลว  

๓) เม่ือแชครามไว ๒ – ๓ วันแลว ใหกรองนาครามและขจัดเศษครามออก จนกระท่ัง
เหลือแตน้ําขน ๆ  

๔) เสร็จแลวนานาครามขนไปหมักเปนหัวเชื้อในโองท่ีมีฝาปด ซ่ึงนาหัวเชื้อนี้สามารถเก็บไว
ใชไดตลอดป  

๕) จากนั้นตักเอาหัวเชื้อจากโองมาเทลงอาง ซ่ึงอางเหลานี้ตองตั้งอยูบานรานท่ีตั้งอยู
บริเวณท่ีมีแดดจัดประมาณ ๕-๖ วัน โดยตักเอาหัวเชื้อใสอางใบละประมาณ ๒ ชามแกง และเทน้ําดาง
อัตราสวนเทากันลงไปผสม ปดฝาและผึ่งแดดไวตลอดท้ังวันหลาย ๆ วัน แตตองคอยระวังอยาใหนาฝน
ลงไปผสมไมไดเปนอันขาด  

 ๖) เม่ือนาหมักในอางข้ึนสีแลว ชางจะตักเอาน้ําสมมดแดงผสมใบตระมูงท่ีเก็บไวในโองอีก
ใบมาผสมทุกเชากอนพระอาทิตยข้ึน ในอัตราสวนวันละ ๑ แกว  

๑๔อัจฉรา ภาณุรัตน, เครือจิต ศรีบุญนาค และวารุณี สุวรรณานนท, ผาไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทย
เขมร, (สุรินทร : รุงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ. ๒๕๓๖), หนา ๘๙.  

                                                 



๒๖ 
 
 

๗) รอตอไปอีกประมาณ ๔ – ๕ วันในข้ันนี้ถือเปนการเลี้ยงคราม (หากเปนชวงฤดูฝนตอง
รอถึง ๑๔ – ๑๕ วัน) สีจึงเกิดข้ึนในอาง เพียงเทานี้ชางก็ไดนาครามไวใชยอมสแีลว  

๘) วิธีการยอมสีคราม กอนนานาครามมาใชชางตองทดลองใชไมพายคนดู หากพบวาผาท่ี
ผูกติดอยูกับไมพายเปลี่ยนสีจากสีนาเงินเปนสีดา แสดงวานาครามพรอมใชงานแลว หลังจากนั้นใชนิ้ว    
จุมลงไปตรวจสอบวานาสีอุนหรือไม เพราะการยอมเสนไหมดวยแสงอาทิตยนาสีตองอุนปานกลาง โดย
ชวงเวลาท่ีเหมาะสม คือประมาณชวง ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เปนเวลาท่ีนา
สีมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม หลังจากรับแสงแดดมาตลอดท้ังวัน บางครั้งชางบางคนอาจเติมเหลาขาวลงใน
นาสีเล็กนอย เพ่ือกระตุนใหน้ําสอุีน  

๙) สําหรับผาไหมมัดหม่ีแมลายโฮล การยอมสีดวยนาครามดังกลาว จะยอมในข้ันท่ีสาม 
หลังจากมัดยอมสีแดงดวยครั่งแลวและมัดยอมสีเหลืองดวยแขและประหูด สุดทายใหแกะเชือกเปดสี
แดงและสีเหลืองและสีขาวบางสวน นานาไหมครามท่ีเตรียมไวมายอมสีครามใหปรากฏเปนสีนาเงิน สี
เขียว สีมวง สีดา โดยผูยอมใชมือจุมเสนไหมและขยา พรอมกับบิดไหมเพ่ือใหสีเขากับเสนไหม ทา
เชนนี้สลับกันเปนเวลาประมาณ ๒๐ – ๒๕ นาที  

๑๐) จากนั้นชางจะนาเสนไหมไปลางดวยนากรดมดแดงชนิดเจือจางกวาท่ีใชผสมครามใน
ครั้งแรก หรืออาจนาไปลางดวยนามะพราวออนก็ได เสร็จแลวนาไปตากแหง  

ดวยกรรมวิธีการยอมสีเสนไหมชางตนท้ัง ๓ วิธีแสดงใหเห็นวา กรรมวิธีการยอมเสนไหม
เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญอยางมาก เพราะการยอมสเีสนไหมมิใชเพียงการสรางสีสันท่ีสวยงามเทานั้น 
หากแตการยอมสียังถือเปนการขจัดไขมันท่ีติดมากับเสนไหม โดยการยอมสีท้ัง ๓ วิธีดังกลาว เปน
วิธีการท่ีชางสวนใหญใชงานกันท่ัวไป แตสําหรับการยอมสีครามดวยพลังงานแสงอาทิตยนี้เปนภูมิ
ปญญาของคนสุรินทร ซ่ึงคณะผูวิจัยพบวาปจจุบันวิธีการยอมสีครามดวยพลังงานแสงอาทิตยของยังคง
ใชงานอยูในหมูบานบางแหงใน  

ดังนั้นข้ันตอนการยอมสีของกลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือขางตนเปนข้ันตอนท่ีมีความ     
ยุงยากและละเอียดออนมาก และผูเก่ียวของในกระบวนการเหลานี้ตองมีทักษะ ความเชี่ยวชาญสูงมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งข้ันตอนการสาวไหมและการตีเกลียวไหมเปนข้ันตอนท่ีมีความยุงยากมากท่ีสุด ดวย
เหตุนี้สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สมมช.) 
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดประดิษฐเครื่องสาวไหม ควบตีเกลียวเสนไหม และ
กรอไจเสนไหมในเครื่องเดียวกันเรียกวา“เครื่องสาวไหมยูบี ๓” เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูผลิตเสนไหม 
ทําใหการผลิตเสนไหมของคนสุรินทรมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและรวดเร็วกวาในอดีต๒๐ แตอยางไรก็ดี
กระบวนการอ่ืน ๆ ในการผลิตเสนไหมก็ยังคงเปนวิถีธรรมชาติ ดังท่ีบรรพบุรุษของไดกระทามาในอดีต 
ซ่ึงปจจุบันกลุมหัตถกรรมในยังคงทาหนาท่ีเปนผูผลิตเสนไหมและเปนผูจําหนายเสนไหมใหแกผูทอผา
ไหมและผูประกอบการอุตสาหกรรมผาไหมท้ังในประเทศและตางประเทศ ดังปรากฏวาในมีรานคาเสน
ไหมดิบและเสนไหมยอมสจีํานวนมาก ตามถนนหลายเสน เชน ถนนจิตรบํารุง ถนนธนสาร เปนตน  
 ๒.๒.๕ การออกแบบลวดลาย  
 ผาไหมสุรินทรไดรับการยอมรับเปนเวลานานวา ผาไหมสุรินทรมีความสวยงามและมีเสนห
สวยหรู รวมท้ังผาไหมสุรินทรยังมีชื่อเสียงในดานผาทอมือเชิงอนุรักษ เพราะกลุมชุมชนตามหมูบาน
ตาง ๆ นิยมผลิตผาไหมดวยวิธีการดั้งเดิม โดยชาวบานไมไดใชเครื่องจักรกลในการผลิตผาไหมแตอยาง



๒๗ 
 
 
ใด แตจากการสํารวจขอมูลดานการออกแบบของกลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือของชาวบาน คณะผูวิจัย
พบวา ผาไหมสุรินทรของชาวบานมีลวดลายท่ีดัดแปลงจากลวดลายดั้งเดิมหรือใชลวดลายดั้งเดิมใน
การทอผาไหม ซ่ึงลวดลายเหลานี้ยังคงเปนลวดลายตามวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อของ ทําให
ลวดลายบนผืนผาไหมสุรินทรเปนลวดลายเชิงอนุรักษและมีสีขรึมและไมฉูดฉาด เชนลายผาโฮล ลายผา
อัมปรม ฯลฯ  

ในอีกมุมหนึ่งชาวบานกลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือบางกลุมกลับมีพัฒนาการดานการ
ออกแบบลวดลายผาไหมอยางกาวหนา ท้ังนี้เนื่องจากชาวบานกลุมนี้ไดรับการถายทอดความรูดานการ
ออกแบบจากหนวยราชการ สถาบันการศึกษา และมูลนิธิศิลปาชีพ ทําใหชาวบานกลุมนี้มีทักษะ
ความสามารถดานการออกแบบลวดลายบนผืนผาไหมเปนอยางดี และชาวบานกลุมนี้สามารถพัฒนา
ลวดลาย สีสันท่ีแตกตางจากในอดีต ผาไหมของกลุมชาวบานเหลานี้จึงเปนสินคาสงออกระดับประเทศ 
เชน กลุมทอผาอําเภอทาสวาง  เปนตน  

ดานวิธีการออกแบบลวดลายบนผืนผาไหมของนั้น ปจจุบันชาวบานมีวิธีการออกแบบอยู๓ 
วิธีการใหญดังนี้  

วิธีการแรก การออกแบบลวดลายผาไหมบนกระดาษกราฟ วิธีการนี้คณะผูวิจัยพบวา 
อาจารยวีระธรรม ตระกูลเงินไทย แหงหมูบานผาไหมทอมืออําเภอทาสวาง เปนผูใชวิธีการนี้ โดยท่ี
อาจารยวีระธรรมฯ ไดรับการอบรมความรูเก่ียวกับผาไหมจากมูลนิธิศิลปาชีพ อาจารยวีระธรรมฯ จึง
เลือกใชวิธีการออกแบบลวดลายผาไหมบนกระดาษกราฟ ซ่ึงวิธีการดังกลาว นี้จะทําใหเกิดลวดลายท่ี
ซับซอนและละเอียดออน โดยอาจารยวีระธรรมฯ จะใชดินสอฝนลายตามชองตารางในกระดาษกราฟที
ละชอง ๆ จนเกิดเปนรูปภาพลวดลายท่ีสวยงาม วิธีการฝนดินสอลงบนตารางในกระดาษกราฟจึง
นับเปนวิธีการท่ีสรางลวดลายจากความคิดสติปญญาของอาจารย วีระธรรมฯ ลวดลายท่ีเกิดข้ึนจึง
สามารถแสดงรายละเอียดไดมากกวาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการออกแบบ แตวิธีการดังกลาว 
นี้มีจุดดอยตรงท่ีระยะเวลาท่ีใชออกแบบมากกวาวิธีการอ่ืน ๆ  

วิธีการท่ีสอง การออกแบบลวดลายผาไหมดวยคอมพิวเตอร การออกแบบดวยวิธีการนี้
เปนวิธีการสมัยใหม ซ่ึงนักออกแบบรุนใหมนิยมใชกันโดยท่ัวไป เพราะนักออกแบบรุนใหมเหลานี้ไดรับ
การฝกอบรมจากสถาบันการศึกษาในสาขาการออกแบบสิ่งทอ สงผลใหคอมพิวเตอรเขามีบทบาทใน
การออกแบบลวดลายของผาไหมสุรินทรมากข้ึน แตคณะผูวิจัยพบวา การออกแบบดวยคอมพิวเตอรใน
กลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือของชาวบานยังไมแพรหลายมากนัก เพราะนักออกแบบรุนใหมนิยมเขาทา
งานกับผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอตาง ๆ มากกวาทางานตามหมูบานในทองถ่ิน  

วิธีการท่ีสาม การออกแบบลวดลายผาไหมพรอม ๆ กับการทอผาไหมไปในเวลา
เดียวกัน จากการสอบถามชาวบานหลาย ๆ คนท่ีทอผาไหม พบวา ชางทอผาไหมเปนชางมีฝมือในการ
ทอผาไหมระดับสูง ชางทอผาไหมสุรินทรอีกสวนหนึ่งจึงมิไดใชกระบวนการออกแบบลวดลายท้ัง ๒ 
วิธีการขางตน หากแตดวยทักษะความชํานาญดานการทอผาไหม ซ่ึงเด็กสามารถเริ่มทอผาไหมตั้งแต
อายุ ๑๒ ป ประสบการณในการทอผาไหมท่ีสะสมมานานของชางทอผาไหม ทําใหชางทอผาไหม
สุรินทรเหลานี้สามารถทอผาไหมไปตามจินตนาการความคิดลวดลายในสมองตน ผาไหมของชางทอ
กลุมนี้จึงเปรียบเสมือนกระดาษ ซ่ึงชางทอผาไหมสามารถสรางสรรคผลงานผานลวดลายบนผืนผาไหม 



๒๘ 
 
 
การทอผาไหมจึงมีลักษณะคลายกับศิลปนวาดรูปบนกระดาษ โดยชางทอผาไหมกลุมนี้มิไดมีการเขียน
หรือวาดรูปลวดลายข้ึนมากอนแตอยางใด  

ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา ผาไหมสุรินทรสวนทําใหยังคงลวดลายดั้งเดิมตามวัฒนธรรมของตน 
เชนผาโฮลสุรินทร ผาลายอัปรม ฯลฯ ผาไหมสุรินทรจึงไดรับการยกยองวาเปนผาเชิงอนุรักษวัฒนธรรม
ภายใตกระบวนการมัดยอมและทอดวยมือของชางทอ แตในขณะเดียวกันผาไหมสุรินทรบางสวนก็ได
ถูกออกแบบลวดลายข้ึนใหม โดยชางทอผาไหมไดนาลวดลายทางวัฒนธรรมหลาย ๆ แบบมาดัดแปลง 
จนกระท่ังเกิดลวดลายท่ีมีใหมดานวัฒนธรรม ซ่ึงลวดลายเหลานี้สามารถนาไปประยุกตใชในงาน
อุตสาหกรรมผาไหมในครัวเรือนของไดดี ตลอดจนผาไหมสุรินทรประเภทนี้ยังถือเปนสินคาสงออกของ
ประเทศไทยดวยในเวลาเดียวกัน ตัวอยางของลวดลายผาไหมท่ีดัดแปลงข้ึนใหมนี้ เชน ลวดลายผาไหม
เอเปค ของกลุมจันทรโสภา อําเภอทําสวาง  เปนตน  

 ๒.๒.๖ การทอผาไหม  
สําหรับการทอผาไหมของกลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือสุรินทร คณะผูวิจัยพบวากลุม

หัตถกรรมผาไหมทอมือสุรินทรยังคงใชกรรมวิธีทอผาไหมและอุปกรณการทอเชนเดียวกับในอดีต ซ่ึงใน
การทอผาไหมนับเปน ข้ันตอนสุดทาย กอนผาไหมผืนงามจะเกิดข้ึน โดยในการทอผานี้ตอง
ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้  

เครื่องกี่ทอผา (ชาวบานเรียกวา“แก็บบ”) เปนเครื่องทอผาท่ีมีขนาดใหญประกอบไปดวย
โครงก่ีฟม เขาหูกหรือตะกอ ไมมวนผาและหลักมวนผา ไมสําหรับพาดนั่งสําหรับผูทอ เวลาทอผาไหม 
ผูทอจะเหยียบและดึงเสนไหมและตะกอข้ึนลง พรอม ๆ กับใชไมแกนมวนไหมเสนยืน คานแขวน 
กระสวย หลอดดายพุง ผังหรือสะดึงขึงผาใหตึง  

ในอดีต ชายเชื้อสายเขมรจะเปนผูแกะสลักทาก่ีทอผาบนเนื้อไมแข็ง และก่ีทอผาของมี
ขนาดใหญมาก และมักติดต้ังบริเวณใตถุนบาน โดยรูปสลักบนก่ีทอผามักเปนรูปงูหรือพญานาค ซ่ึงรูป
เหลานี้มักปรากฏบนท่ีท่ีใชแควนรอกและแขวนตะกอและเขา หัวนาคจะหันไปทางทิศเดียวกับชางทอ 
เสาก่ีทอจะสลักเปนสายกลีบบัวใชไมประดูหรือไมเนื้อแข็งทา ก่ีทอผาจะนิยมฝงดินใตถุนเรือน เพราะ
ชางทอตั้งใจติดตั้งใหแนนหนาถาวร สวนหลักคนมัดหม่ีนิยมสลักเปนลายพันธุพฤกษามีกรอบลาย
ชัดเจนบางทีฉลุเปนลายนาคเก้ียวอยางสวยงาม  

อยางไรก็ดีในปจจุบันก่ีทอผาโบราณของไดลดปริมาณลงเปนจํานวนมาก ท้ังก่ีทอผาแบบ
โบราณของท่ีถูกสรางข้ึนใหมก็ไมไดมีการแกะสลักลวดลายใด เนื่องดวยหันไปใชเครื่องทอผา (ก่ี) 
สมัยใหม ซ่ึงเครื่องทอผาชนิดนี้มีราคาไมแพงและมีขายท่ัวไป ท้ังมีขนาดเล็กกวาเครื่องทอผา (ก่ี) แบบ
โบราณของ แตหลาย ๆ ทองท่ีก็ยังคงเก็บรักษาก่ีทอผาโบราณไวใชงาน เชน ชาวบานในเขตหมูบาน     
เขวาสินรินทร หมู ๒ ตําบลเขวาบานสวายและบานนาแหว หมู ๗ ตําบลสวาย และบานจันรม หมู ๔ 
ตําบลตาออง อําเภอเมือง เปนตน  

ปจจุบัน ก่ีทอผาท่ีใชงานในขณะนี้ คือ ก่ีทอผาประเภท ก่ีกระตุก (Flying shuttle 
handloom) ซ่ึงเครื่องก่ีกระตุกนี้เปนเครื่องทอผาไหมท่ีมีความแข็งแรงและมีขนาดเล็กกวาก่ีทอผา
โบราณ เวลาทอผาเครื่องก่ีกระตุกจะไมโอนเอนไปมาเชนเครื่องทอผาไหมแบบอ่ืน ๆ และการทอผา
ไหมดวยเครื่องก่ีกระตุกใชเวลานอยกวาการทอดวยเครื่องทอผาไหมแบบอ่ืน ๆ ทําใหกาลังการผลิตผา
ไหมดวยเครื่องก่ีกระตุกมีจํานวนแนนอน คุณภาพคงท่ี และใชเวลานอยในการทอผาไหม อีกท้ังเกรน
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ของผาไหมสุรินทรจะไมบิดเบี้ยว และโครงสรางเครื่องก่ีกระตุกปจจุบันประกอบดวยเสา ๔ เสา คาน ๙ 
คานบนมี ๔ คาน คานลางมี ๑ คาน และคานกลาง ๑ คาน มีราวหูกท้ัง ๔ ดาน มีท้ังดานบนและ
ดานลาง  

คานแขวน เปนไมหอยอยูกับคานของเครื่องก่ีกระตุก ซ่ึงคานท้ังสองใชแขวนเชือกท่ีตอมา
จากเขาหรือตะกอ เพ่ือใหตึงอยูตลอดเวลา  

ฟมหรือหวี คือเครื่องมือสําหรับทอผามีฟนเปนซ่ีๆ ลักษณะของฟมคลายหวี ฟมหรือหว ีใช
สําหรับสอดไหมหรือเพ่ือจัดเสนไหมใหอยูหางกัน และฟมหรือหวียังทาหนาท่ีกระทบไหมพุงท่ีสานตัด
กันกับไหมยืน จนผาไหมเกิดเปนผืนผา ท้ังเนื้อผาไหมจะบางหรือหนานั้นข้ึนอยูกับ การท่ีผูทอใชฟม
หรือหวีในการทอ  

ตะกอ ใชสําหรับแยกเสนดายข้ึน เพ่ือเปดจังหวะใหเสนดายพุงสอดขัดกับกับเสนดายยืน  
ตะกอหลอก ตะกอแผงหรือเขาใหญและเขายาว ใชเปนท่ีเก็บไมขิด เพ่ือสงลายใหทอโดย

ไมตองเก็บขิด เปนลักษณะตะกอแนวตั้ง  
ไม (ไมกาพัน) ใชสําหรับมวนผาท่ีทอแลวแยกไวตางหากอีกดานหนึ่ง ไมแกนมวนผานี้จะ

เหลาเปนเหลี่ยม จะไดยึดผาท่ีมวนเก็บไวไมใหลื่น  
ไม คือไมสอดแทนไมขิดเพ่ือใหตะกอเปดกวาง และสอดเสนดายยืนพุงไป  
ไมขิด คือเครื่องมือท่ีใชกรอดายสําหรับทอผา นิยมทาจากเถาวัลยเครือไสตัน โดยไม

ดังกลาวจะมีลักษณะตรงกลางกลวง หรือไมอยางอ่ืนเจาะรูตรงกลาง ไมขิดมีหนาท่ีเปนแกนของหลอด
ดาย เพ่ือใหดายหมุนไปตามแรงพุงของกระสวย  

ไมเหยียบหรือคานเหยียบ คือไมไผ ๒ อันท่ีผูกเชื่อมโยงกับเขาผูกหรือตะกอ เพ่ือใช
สําหรับเหยียบดึงเขาหูกท้ัง ๒ อัน ใหเสนไหมยืนข้ึนลงสลับกัน และเปดชองเพ่ือพุงกระสวยไหมเขาไป
ในรองดังกลาว เสนไหมท้ัง ๒ ชนิดจะสานขัดกันเปนเนื้อผา  

ไมนั่งทอผา คือไมกระดานหนาพอสมควร และมีความยาวกวาก่ีเล็กนอย ใชเวลานั่งทอผา 
ไมนี้จะใชพาดระหวางหลักก่ีขางหนากับหลักมวนผา  

บากี่ คือ ไมท่ีรองรับสวนปลาย ๒ ดานของไมมวนผา มี ๒ หลัก แตละหลักจะอยูคนละ
ขางของหูก  

กระสวย ใชบรรจุหลอดไหมพุงสอดไประหวางชองวางของเสนไหมยืน ตนและปลายเรียว
ตรงกลางเจาะเปนชองสําหรับใสหลอดดาย  
 ผัง เปนไมท่ีขึงไวตามความกวางของผาท่ีทอ เพ่ือใหหนาผาตึงพอดีกับฟม และเพ่ือทําให
ลายผาตรง ไมคดไปคดมา  
 สวนเสนไหมท่ีใชในการทอผาไหมแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ เสนไหมยืนและเสนไหมพุง 
ซ่ึงเสนไหมท้ังสองจะถูกถักทอกันกอเกิดผาไหมผืนข้ึน โดยเสนไหมแตละประเภทมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี ้ 

ประเภทแรก เสนไหมยืน คือเสนไหมเรียบ (Raw silk) โดยเสนไหมท่ีจะนามาใชเปนเสน
ไหมยืนนั้น เสนไหมดังกลาว ตองผานกระบวนการสาวไหม การยอมสี การตีเกลียว การควบและ       
การอบเกลียว จนเสนไหมมีความอยูตัว เสนไหมดังกลาว จึงมีคุณสมบัติพรอมเปนเสนไหมยืน  



๓๐ 
 
 

ประเภทท่ีสอง เสนไหมพุง คือเสนไหมผานกระบวนการควบตีเกลียวแลว โดยนาเสนไหม
ดิบหลายเสนมาควบตีเกลียวจนมีจํานวนเกลียวประมาณ ๑๕๐ – ๑๘๐ เกลียวตอเมตร และเสนไหม
พุงเปนเสนไหมท่ีมีขนาดของเสนไมเกิน ๑๕๐ – ๒๐๐ ดีเนียร ซ่ึงหากเสนไหมมีขนาดทําใหกวา ๑๕๐ 
– ๒๐๐ ดีเนียรแลว เสนไหมดังกลาว จะสรางปญหาแกกระบวนการทอผาไหมและเกิดปญหาดาน
สมํ่าเสมอของเสนไหม ดังนั้นปจจุบันเสนไหมพุงจึงเปนเสนไหมขนาดเล็กหลายเสนท่ีผานการควบตี
เกลียว จนเสนไหมท่ีผานกระบวนการควบตีเกลียวจนมีเกลียวประมาณ ๑๕๐ – ๑๘๐ เกลียวตอเมตร
อันเหมาะสมตอการทอผาไหม  

นอกจากนี้เสนไหมพุงอาจหมายรวมความถึงเสนไหมเดี่ยวท่ีมีขนาดใหญซ่ึงผูทอจะควบเสน
ไหมเดียว ๒ เสนหรือ ๔ เสน ฯลฯ เขาดวยกัน โดยเสนไหมดังกลาว ไมผานการตีเกลียว ผาไหมท่ีได
จากกระบวนนี้เรยีกวาผาไหม ๒ เสน หรือผาไหม ๔ เสน  

ปจจุบันผาไหมท่ีผานกระบวนการตีเกลียวเปนผาท่ีใชกับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร         
และบางครั้งผาไหมในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรอาจมีเสนไหมพุงถึง ๖ เสน เพ่ือเพ่ิมความหนาของ
เนื้อผาไหม  

กรรมวิธีการทอผาไหมทอมือสุรินทร ทางคณะผูวิจัยพบวาปจจุบัน ทางกลุมหัตถกรรมผา
ไหมทอมือสุรินทรไดมีกรรมวิธีในการทอผาไหม ๓ ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันแรก การเตรียมเสนไหมยืนและเสนไหมพุงดวยวิธีลงแปง ดวยเหตุท่ีธรรมชาติของ
เสนไหมเปนเสนใยธรรมชาติท่ีมีความเหนียวมาก โดยในขณะแหงเสนไหมมีความเหนียวถึง ๔.๕ กรัม/
ดีเนียร  ขณะเปยกมีความเหนียว ๓.๙ กรัม/ดีเนียร และเสนไหมมีเปอรเซ็นตหดตัวจากการยืดตัวท่ี     
๒ % ดวยเหตุนี้การทอผาไหมจึงตองมีการเตรียมเสนไหมยืนและเสนไหมพุงเสียกอน เพ่ือใหผูทอผา
ไหมไมตองใชแรงมากนักและปองกันมิใหเสนไหมขาดระหวางการทอ การลงแปงเสนไหมจึงเกิดข้ึน ซ่ึง
แปงท่ีใชในการลงเสนไหมมีอยูดวยกัน ๓ ประเภท คือ  

ประเภทแรก แปงธรรมชาติ เชน แปงมันสาปะหลัง แปงขาวจาว ฯลฯ ดวยคุณสมบัติของ
แปงท่ีชวยยึดและเปนแผนฟมสเคลือบเสนใยไหมไมใหแตกจากกัน  

ประเภทท่ีสอง สารหลอลื่น เชน นามันพืช ฯลฯ ดวยคุณสมบัติท่ีชวยใหเสนไหมมีความลื่น
เพ่ิมมากข้ึน และสามารถลดการเสียดสีระหวางเสนไหมกับตระกอฟนหวีและระหวางเสนไหมดวย
กันเอง ทําใหเสนไหมไมแตกหรือขาดโดยงาย นอกจากแปงท้ัง ๒ ประเภทขางตนแลว คณะผูวิจัยยัง
พบวา ชางทอผาไหมบางรายไดนาแปงฝุนทาตัวมาใชงาน โดยชางทอใหเหตุผลวา แปงชนิดนี้ใชงานได
ดีทําใหเสนไหมไมลื่นมากนัก เม่ือเสนไหมสัมผัสกับเหง่ือจากมือของผูทอ ท้ังแปงยังชวยใหเกิดการยึด
เคลือบเสนไหมไมใหแตกดวย  

วิธีการลงแปงและกรอไหมยืนและเสนไหมพุง ตามการรวบรวมขอมูลของคณะผูวิจัยพบวา 
กลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือสุรินทรมีวิธีการลงแปงและเตรียมเสนไหมยืน ดังนี้  

ชาวบานจะนําแปงมาผสมนา แลวชาวบานจะนําเสนไหมท่ีเตรียมไวมาชุบนาแปงและสลัด
แหงหรือบีบนาออกใหเรียบรอย โดยเสนไหมตองเหลือนาแปงแตพอดีสวนหนึ่ง ซ่ึงข้ันนี้ตองอาศัย
ชาวบานท่ีมีความชํานาญในการบิดหรือสลัดเปนพิเศษ หลังจากนั้นชาวบานจะกระตุกเสนไหม เสร็จ
แลวชาวบานจะนาเสนไหมไปตาก โดยการกระตุกไหมตองกระทาในท่ีรม เพ่ือใหเสนไหมยืดและแยก
ออกจากกัน และการกระตุกจะตองกระทาไปเรื่อย ๆ จนเสนไหมเกือบแหง การกระตุกไหมนี้ตอง
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กระทาทุกเข็ดจนครบเวียนไปมาและอยางเพียงพอดวย เสนไหมยืนจึงไมติดกันและกรอเขาหลอดไม
ยาก เสร็จแลวชาวบานจึงจะนาเสนไหมยืนไปตากราวกลางแจง ซ่ึงท่ีตากไหมตองไมมีวัสดุบังแดดหรือ
ในรม  

ข้ันท่ีสอง การกรอไหมยืนและการกรอไหมพุง ตามท่ีคณะผูวิจัยไดทาการรวบรวมขอมูล
การทอผาของกลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือสุรินทร ทางคณะผูวิจัยพบวาชาวบานในหมูบานผาไหมตาง
ใชวิธีการดั้งเดิมในกรอเสนไหมลงในหลอดพีวีซีดวยมือ โดยการกรอไหมดังกลาว มีรายละเอียด ดังนี้  

การกรอไหมยืน กลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือสุรินทรมักเลือกใชวิธีกรอไหมดวยมือ โดย
อุปกรณท่ีใชคือ ไนกรอไหม ระวิง และหลอดพีวีซี เนื่องจากเสนไหมมีความลื่นและมีเสนขนาดเล็ก การ
กรอจึงตองใชความพิถีพิถัน เพ่ือใหหลอดเสนไหมมีขนาดเหมาะสมและลดการสูญเสียเสนไหมระหวาง
กรอใหนอยท่ีสุด การกรอไหมเริ่มดวยการท่ีผูกรอนาไจไหมมาสวมแขนท้ังสองขางและกระแทก เพ่ือให
เสนไหมเรียงกันเสียกอนตามสภาพเดิม แลวผูกรอจับเสนไหมมาพันกับหลอด โดยผูกรอใชนิ้วหัวแมมือ
ซายจับเสนไหม สวนมือขวาหมุนไนกรอ การกรอใสหลอดพีวีซีนี้ตองกรอท่ีหัวและทายของหลอดพีวีซี
เสียกอน แลวผูกรอจึงกรอเสนไหมสูตรงกลางหลอดพีวีซีจนเต็ม เม่ือผูกรอกรอเสนไหมไดเต็มหลอด
แลว ผูกรอตองขมวดปลายเสนไหมและบิดใหแนน เพ่ือปองกันการคลายตัวของเสนไหม  

การกรอไหมพุง วิธีการกรอเสนไหมพุงเขาหลอดพีวีซีกระทําเชนเดียวกับการกรอไหมยืน 
และเม่ือกรอเสนไหมสูหลอดพีวีซีเสร็จแลว ผูกรอจึงคอยดําเนินการกรอเสนไหมเขาหลอดพุงใน
ภายหลัง ซ่ึงจากการสํารวจขอมูลของกลุมหัตถกรรมทอผาไหมดวยมือของสุรินทร  

คณะผูวิจัยพบวา ทางกลุมหัตถกรรมทอผาไหมดวยมือสุรินทรใชวิธีกรอไหมพุงดวยมือ โดย
อุปกรณท่ีใชคือหลอดดายพุงท่ีมีอยู ๒ ขนาด ขนาดแรกหลอดดายพุงเสนผําศูนยกลาง ๕ มิลิเมตร     
ยาว ๘ เมตร และขนาดท่ีสองหลอดดายพุงมีขนาดเสนผําศูนยกลาง ๑ เซนติเมตร ยาว ๘ เซนติเมตร 
ซ่ึงหลอดดายพุงขนาดท่ีสองเปนหลอดดายพุงท่ีกลุมหัตถกรรมทอผาไหมดวยมือนิยมใชอยูในปจจุบัน 
วิธีการกรอดายพุงเขาหลอดดายพุงใชวิธีการเชนเดียวกับการกรอเขาหลอดดายยืน แตหากผาไหมท่ีทอ
ตองการเสนไหมพุง ๒ เสนหรือมากกวา๒ เสนข้ึนไปแลว ชาวบานกลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือก็ตองนา
เสนไหมมาปรับความตึงใหเทา ๆ กันเสียกอน แลวผูกรอจึงกรอเสนไหมพุง ๒ เสนหรือมากกวา ๒ เสน
ข้ึนไปเขาหลอดพุง เพ่ือนาไปใชทอผาไหมตอไป  

ข้ันท่ีสาม การทอผาไหมดวยเครื่องกี่กระตุก วิธีการทอผาไหมประกอบไปดวยเสนดาย      
๒ ชุด คือ ชุดแรก “เสนดานยืน” ซ่ึงขึงไปตามความยาวผาและอยูติดในเครื่องทอหรือแกนมวนดานยืน 
ชุดท่ีสอง “เสนดานพุง” โดยผูทอจะกรอเสนดายไหมพุงเขาในกระสวย เพ่ือใหกระสวยเปนตัวนา
เสนดายพุงสอดขัดกับเสนดายยืนเปนมุมฉาก การทอผาไหมผูทอจะสอดเสนดายท้ังสองชุดสลับกันไป
ตลอดความยาวของผืนผา และผูทอตองสอดดายพุงแตละเสนใหสุดถึงริมแตละดาน เม่ือดายพุงสุดริม
ดานใดแลวผูทอก็จะวกดายพุงกลับมาอีกดาน สงผลใหเกิดริมผาเปนเสนตรงท้ังสองดาน สวนลวดลาย
ของผาไหมนั้นเกิดจากการวางลายผาแตละผืน ซ่ึงผูทอใชดายไหมพุงกับดายไหมยืนคนละสีทอลงในผา
ผืนเดียวกัน๑๕

  

๑๕พรทิพย จันทา, การศึกษาพัฒนาการหัตถกรรมไทยเฉพาะกรณีการทอผาไหม. (สุรินทร : ฝาย
สงเสริมอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, ๒๕๔๒), หนา ๑๐-๑๑. 

                                                 



๓๒ 
 
 

วิธีสรางลวดลายบนผืนผาไหมดวยการทอ สวนการสรางลวดลายบนผืนผาไหมของกลุม
หัตถกรรมผาไหมทอมือสุรินทร ลวดลายของผาไหมสุรินทรของกลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือมีท่ีมาจาก 
๔ วิธีการดวยกันดังนี้  

วิธีการแรก ลวดลายท่ีเกิดจากการใชเสนไหมยอมสีนามาทอผาไหม วิธีการนี้คือ การทอ
ผาไหมเปนลายทางหรือตา บางครั้งชางผูทอก็ใชไหมเสนยืนและเสนไหมพุงท่ีมีสีแตกตางกัน ทําใหผา
ไหมท่ีเกิดข้ึนจากเสนไหมท่ีมีสีแตกตางกันมีความสวยงามและเปนลวดลายตาง ๆ เชน ลายสมอ ลาย
สาคู ลายอันลูซีน ลายโสรง ฯลฯ ซ่ึงลวดลายเหลานี้นับเปนลวดลายดั้งเดิมของผาไหมทอมือสุรินทร  

วิธีการท่ีสอง ลวดลายท่ีเกิดจากการมัดยอมเสนไหมพุงและนาเสนไหมพุงไปทอผาไหม 
ซ่ึงคนท่ัวไปเรียกวาผามัดหม่ี แตคนสุรินทรเรียกวาผาชนิดนี้วา “ผาปูม” ซ่ึงลวดลายจากกระบวนการ
มัดและยอมสีแกเสนไหมพุงมีมากมายหลายชนิด เชน ลวดลายคน สัตว ลายบุษบก ลายทรงชางบิณฑ
กานแยงเปนรูปนาคเก้ียว ลายนาคเก้ียวแดง ลายกานประจายาม ฯลฯ ซ่ึงผาปูมนับเปนภูมิปญญาและ
มรดกทางวัฒนธรรมของคนสุรินทรอีกรูปแบบหนึ่ง ดังปรากฏหลักฐานครั้ง สมัยรัชกาลท่ี ๖ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วา ยุคนั้นผาปูมถูกนามาใชเปนผาโจงกระเบนของขุนนางชาว
ไทย โดยผาปูมจะมีความยาวประมาณ ๔ หลาและลวดลายจะแตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนกับวาขุนนางผูใช
มีตําแหนงยศใด และสีท่ีใชสําหรับผาปูมสุรินทรจะมีสีเฉพาะตัวไมเหมือนจังหวัดใด คือ สีมวงเปลือก
มังคุด สีแดง สีเขียว สีคราม และสีเหลือง ซ่ึงคนท่ัวไปดูแลวจะเห็นวาสีผาปูมมีความกลมกลืนกัน สืบ
เนื่องมาจากกระบวนการเทคนิคพิเศษของการยอมสีของคนสุรินทร ซ่ึงผูยอมสีจะใชวิธียอมสีทับกัน 
เชนเม่ือเสนไหมพุงยอมสีแดงแลว ชางผูยอมสีก็จะยอมสีครามอีกครั้งหนึ่ง  

อยางไรก็ดีจากการสํารวจขอมูลคณะผูวิจัยพบวา ปจจุบันผาปูมสุรินทรไมไดใชวิธีการยอม
ทับสีอ่ืน ๆ เชนในอดีต หากแตปจจุบันชางผูยอมจะใชวิธีแตมสีในสวนรายละเอียดแทนการยอมสีทับ 
สงผลใหผาปูมปจจุบันมีสีสันสวยงามฉูดฉาด แตผาปูมปจจุบันก็มีขอเสียตรงท่ีสีจืดจางและหลุดออก
โดยงาย เพราะสีท่ีติดอยูบนเสนไหมมิไดผานกระบวนการยอมสเีชนตามปกติ ทําใหเสนไหมไมดูดกลืนสี
อยางเต็มประสิทธิภาพ  

วิธีท่ีสาม ลวดลายท่ีเกิดจากการทอเสนพุงท่ีผานกระบวนการยอมสีและมัดยอม ไดแก
การท่ีชางทอผาสุรินทรไดยอมสีดายไหมพุงเสียกอน หลังจากนั้นชางผูทอทาการมัดยอมสีดายไหมพุง
อีกครั้ง พรอมๆ กับการยอมสีแกดายไหมยืน จนกระท่ังเสนดายไหมพุงและไหมยืนมีสันแตกตางกัน
ตามท่ีชางผูทอตองการ กอนท่ีชางผูทอจะทาการทอเสนไหมสลับกันจนเต็มผืนผาไหม ผาชนิดนี้
ชาวบานเรียกวา“หม่ีค่ัน” ไดแก ผาไหมลายโฮล ลายใบไผ ลายโคมหา ลายขอ เปนตน  

วิธีท่ีสี่ วิธีสรางลวดลายบนผืนผาไหมดวยวิธีการพิมพลาย วิธีการนี้ใชกับผาไหมสีพ้ืน(ไม
มีลวดลาย) โดยกอนท่ีผาไหมนี้จะออกสูตลาด ผูทอผาไหมจะพิมพลวดลายดวยบล็อกสกรีนลงบนผา
ไหม ทําใหเกิดลวดลายบนผืนผาไหมข้ึน แตอยางไรก็ตามวิธีการพิมพลวดลายบนผืนผาไหมนี้ไมไดรับ
ความนิยมจากชาวบานตามหมูบานผาไหมตาง ๆ ชาวบานยังคงนิยมทอผาและสรางลวดลายจาก
วิธีการทอและมัดยอมสีไหมมากกวา 

ดังนั้นสําหรับการทอผาไหมของกลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือสุรินทรจึงมีจุดเดนอยู ท่ี
ลวดลายท่ีเกิดจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน และการผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินเขากับการทอผาไหม
ดวยมือ โดยชาวบานไดใชวัตถุดิบท่ีผลิตข้ึนตามธรรมชาติในทองถ่ินเพ่ือการทอผาไหม เชน ไหมนอย 



๓๓ 
 
 
ครั่ง ฯลฯ และลวดลายของผาไหมสุรินทรแตละลายยอมมีข้ึนดวยจุดประสงคแตกตางกัน เชน หากผา
ไหมท่ีใชงานในบานหรือไปงานบุญ ก็คือ ผามัดหม่ีโฮล รองลงมาไดแกผามัดหม่ีอัมปรม (มัดหม่ีสอง
ทาง) สวนผาไหมท่ีใชในงานพิธีตาง ๆ และตองสวมใสทํามกลางสาธารณชน คือ ผามัดหม่ีโฮล สวน
ผาลายโครงสรางก็จะทอไว เพ่ือนุงอยูกับบาน นุงทํางาน และนุงเปนซับในของผาโฮลหรือผาอัมปรม 
เชนผาไหมลายสระมอ ลายสาคู อันลุยซีม เปนตน 
 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๒.๕.๑  แนวคิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาทุกประเทศใหความสําคัญกับการสรางเจริญกาวหนาให
มีความทันสมัยโดยเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนหลัก มีผลใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วทุกดานสงผลใหสังคมโลกมีการใชทรัพยากรเกินความพอดีขาดความรอบคอบ ทําให
ทรัพยากรท่ีมีอยู จํากัดเหลือนอยลงจนใกลจะหมดไปหรืออยู ในสภาพท่ีเสื่อมโทรมลงจนไมสามารถ
สนองความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนอยางไรขีดจํากัด แมวาปรากฏการณการพัฒนาดังกลาวจะนํามาซ่ึงความ
เจริญกาวหนาแตในขณะเดียวกันไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษยเกิดความเสื่อม
โทรมดานคุณธรรมจริยธรรมคุณภาพชีวิตของมนุษย ถูกบั่นทอนลงเรื่อย ๆ  เกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีไมเหมาะสมสงผลใหสังคมโลกตองตกอยู ในภาวะสังคมมีปญหา
และการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน 

  จากสภาพปญหาท่ีหลายประเทศท่ัวโลกประสบกับภาวะความไมยั่งยืนของการ
พัฒนาดังกลาวกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสงผลใหท่ัวโลก ตาง
แสวงหาแนวทางการพัฒนาท่ีคํานึงถึงความเปนองครวมของทุกดานอยางสมดุลเพ่ือกอใหเกิดระบบ
เศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองได สังคมท่ีดี มนุษย มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อยู ดีกินดีควบคู กันไปกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงสภาพเดิมและดีข้ึนอยางยั่งยืน 
  แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนแนวคิดท่ีประนีประนอมระหวาง กลุมท่ีนิยมการ
พัฒนากับกลุมท่ีนิยมสิ่งแวดลอม ท้ังโลกท่ีร่ํารวยและโลกท่ียากจนตางก็มีความพึงพอใจในแนวคิดนี้
เนื่องจากเปนแนวคิดท่ีทําใหการพัฒนาและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องท่ีไปดวยกันได กลาวคือเปนแนวคิดท่ี
ไมไดปฏิเสธ  ความเจริญกาวหนาและมองวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนสิ่งท่ีจําเปนและสามารถ
เกิดข้ึนไดโดยไมตองมีการทําลายสิ่งแวดลอม๑๖  

  แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนจึงไมใช เรื่องใหมและไมใชเพียงประเทศไทยเทานั้นท่ี
ประสบปญหาความไมยั่งยืนของการพัฒนา แนวคิดนี้เกิดข้ึนเม่ือ  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ประเทศสมาชิก

องคการสหประชาชาติไดเขารวมการประชุมของสหประชาชาติท่ีมีชื่อวา “การประชุมสหประชาชาต ิ
วาดวยสภาพแวดลอมของมนุษย” (United Nations Conference on the Human Environment)  
ท่ีกรุงสตอคโฮลม การประชุมครั้งนี้ไดขอสรุปวา ปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมนั้นเปนผลมา
จากความผิดพลาดของการพัฒนาในอดีตท่ีมุงการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนนการสราง

 ๑๖ปรีชา เปยมพงศสานต และคณะ, วิถีใหมแหงการพัฒนาวิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย, (กรุงเทพมหา   
นคร  : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๓) ,  หนา  ๓๔. 

                                                 



๓๔ 
 
 
ความม่ังค่ังทางวัตถุ เปนความเจริญท่ีเสียสมดุลและไมบูรณาการจึงตองเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนวิธี
ใหมท่ีใหความสําคัญกับองคประกอบดานสิ่งแวดลอมและองคประกอบดานคนซ่ึงเปนฐานสําคัญของ
การพัฒนาภายใตกระแสการพัฒนาของโลกท่ีตองใหความสําคัญตอการพัฒนามนุษยและสิ่งแวดลอม 
อยางจริงจัง 

  องคการสหประชาชาติไดเรียกรองใหท่ัวโลกคํานึงถึงผลกระทบของการพัฒนาท่ีมี
ตอสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการใชทรัพยากรฟุมเฟอยท่ีไมมีสมดุลกับขีดจํากัดการ
ตอบสนองของธรรมชาติโดยไดจัดประชุมสุดยอดของโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UN 
Conference on Environment and Development : UNCED) เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๕  ณ  กรุงริโอเดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล ซ่ึงเปนท่ีมาของแผนแมบทโลกท่ีใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู
ความยั่งยืน ในการประชุมครั้งนั้น ประเทศสมาชิกจํานวน ๑๗๘ ประเทศรวมท้ังประเทศไทยไดรวมลง
นามในการปฏิบัติตามแผนแมบทดังกลาว เพ่ือกระตุนใหประเทศตาง ๆ หันมาใหความสนใจกําหนด
กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศอยางองครวม มุงสูดุลยภาพการพัฒนา 

  สําหรับแนวคิดการพัฒนาของประเทศไทยในชวงเวลาท่ีผานมาไดใหความสําคัญ
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลักไมสมดุลกับการพัฒนาดานอ่ืน การพัฒนาประเทศนับต้ังแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑  เปนตนมาวาถึงแมการพัฒนาจะทําใหเศรษฐกิจ
เจริญเติบโตแตเปนการเติบโตท่ีมีรากฐานการพัฒนาไมเขมแข็งขาดการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม    
อีกท้ังไมไดคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเทาท่ีควรจึงเปนการเติบโตท่ีไมสมดุลและไมยั่งยืนเชนเดียวกันกับ
สถาบันท้ังหลายท่ีไมไดเนนเรื่องการวางรากฐานใหเขมแข็งและไมดูแลเรื่องการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การพัฒนาจึงเปนท่ีมาของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ๑๗  ในทํานองเดียวกันมีผูไดใหแนวคิดวาการ
พัฒนาของไทยท่ีผานมาเปนการพัฒนาท่ีเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทําใหเกิดการใชฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย ทรัพยากรท่ีเคยมีอยูอยางอุดมสมบูรณถูกทําลายลงมากเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกันมีการเลียนแบบพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีไม
เหมาะสม ทําใหวิถีชีวิตของคนไทยเริ่มขาดความสมดุลกับสิ่งแวดลอม กลายเปนปญหาสะสมท่ี       
บั่นทอนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยมาจนถึง ปจจุบันและนําไปสูการพัฒนาท่ีไมยั่งยืนหากไมมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาใหเหมาะสมและสมดุลอยางองครวมท้ังมิติเศรษฐกิจสังคม 
และสิ่งแวดลอม 

  การพัฒนาท่ียังยื่น  (Sustainable Development) นั้นเปนคําท่ีใชกันมากในการ
พัฒนาประเทศ มีการใหคํานิยามแตกตางกันไปตามการแปลความของประเทศตาง ๆ และไดมีผูให
ความหมายไวหลากหลายทัศนะ คํานิยามท่ีไดรับการอางถึงบอยครั้งไดแกคํานิยามท่ีบัญญัติโดย
คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World Commission on Environment 
and Development) หรือท่ีเรียกในอีกนามหนึ่งวา Brundtland Commission เพ่ือเรียกรองให
ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิธีการดํารงชีวิตให ปลอดภัยและสอดคลองกับขอจํากัดของธรรมชาติซ่ึงท่ีประชุม
ไดบัญญัติความหมายของคําวาการพัฒนาท่ียั่งยืนไวในรายงานท่ีมีชื่อวา Our Common Future วา

 ๑๗สมคิด  จาตุศรีพิทักษ.“แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูความยงยื่น” ,  วารสารเศรษฐกิจและสังคม. 
(พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๔๖) :  ๔-๘. 

                                                 



๓๕ 
 
 
การพัฒนาท่ียั่งยืนคือการพัฒนาเพ่ือสนองตอบความตองการของคนรุนปจจุบันโดยไมทําใหคนรุน 
ตอไปตองเดือดรอนหรือสูญเสียโอกาสท่ีจะใชทรัพยากรท่ีมีอยู เพ่ือสนองความตองการของคนรุน
อนาคต และในทํานองเดียวกันหนังสือ Global Ecology Handbook ไดระบุความหมายของคําวา 
การพัฒนาท่ียั่งยืนวาเปนนโยบายท่ีสนองความตองการของคนในปจจุบันโดยตองไมทําลายทรัพยากร
ซ่ึงตองใชในอนาคต 

  สําหรับประเทศไทยมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายไวรวมท้ังการใหคํา
นิยามของการพัฒนาท่ียั่งยืนไวในท่ีประชุมสุดยอดของโลกวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนเม่ือพุทธศักราช 
๒๕๔๕ ณ  เมืองโจฮันเนสเบิรก  แอฟริกาใตวาการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทไทยเปนการพัฒนาท่ีตอง
คํานึงถึงความเปนองครวมของทุกดานอยางสมดุลบนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมไทยดวยการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุม ดวยความเอ้ืออาทรเคารพซ่ึงกันและกันเพ่ือ
ความสามารถในการพ่ึงตนเองและคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางเทาเทียม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมุงการพัฒนาอยางมีดุลยภาพระหวางมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูลกัน
เพ่ือความเจริญทางเศรษฐกิจและความอยูดีมีสุขของประชาชนตลอดไป๑๘ เชนเดียวกันกับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนเปนยุทธศาสตร ของการพัฒนาท่ีตองการการจัดทรัพยากรท้ังธรรมชาติและมนุษย รวมท้ัง
ทรัพยากรการเงินและวัสดุท้ังปวงใหเปนไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดความม่ังค่ังและอยูดีกินดีโดยไมทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือสงวนไวสําหรับคนรุนหลัง และการท่ีจะบรรลุเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ซ่ึงจะเกิดการสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมไดนั้นจะตองพัฒนาคนใหมีความรู
ความสามารถมีศักยภาพในการจัดการการพัฒนา๑๙ 

  จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงเก่ียวของกับการพัฒนาอยาง
องครวมและตองบูรณาการบริบททุกดานของสังคมเขาดวยกันสงผลให  กรอบของการพัฒนาท่ียั่งยืน
เก่ียวของกับองคประกอบตาง ๆ ของสังคม ซ่ึงมีนักวิชาการและสถาบันตาง ๆ ไดเสนอกรอบการ
พัฒนาท่ียั่งยืนไวอยางหลากหลายแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับการนํามิติใดของสังคมมาเปนกรอบการ
พิจารณา๒๐ ท้ังนี้จากการศึกษากรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนของนักวิชาการและสถาบันท่ีนําเสนอมานั้น
ลวนเก่ียวของกับการใหความสําคัญตอการพัฒนาใหครบทุกดานและตองดําเนินการภายใตกรอบ
แนวคิดท่ีสําคัญ  ๓ ดานคือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม 

  แนวคิดขางตนสอดคลองกับหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนดังแนวคิดท่ีวาการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนเปนการพัฒนาท่ีดําเนินไปโดยคํานึงถึงขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
ตอบสนองความตองการในปจจุบันโดยไมสงผลเสียตอความตองการในอนาคต เปนการพัฒนา              
ท่ีคํานึงถึงความเปน“องครวม” คือการกระทําสิ่งใดตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับสิ่งอ่ืน ๆ        
ซ่ึงการพัฒนาตามแนวคิดนี้ยึดหลักความรอบคอบ และคอยเปนคอยไปรวมท้ังเปนการพัฒนาท่ียั่งยืนไม

 ๑๘อมราวรรณ  ทิวถนอม,  “ดัชนีช้ีวัดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย : มิติใหมของการพัฒนา
ประเทศ”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม,  ฉบับท่ี  ๑๒  (กรกฎาคม-สิ่งหาคม ๒๕๔๘) :  ๔๙-๕๔. 
 ๑๙ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ,  “การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”,  วิทยานิพนธ     
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๓) 
 ๒๐สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ,  คูมือนําทางชีวิต “รักพอเพ่ือพอขอดํ่าเนินชีวิตดวยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง”, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ,  ๒๕๔๙), หนา  ๔๓. 

                                                 



๓๖ 
 
 
ไดปฎิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแตตองคํานึงวาเทคโนโลยีท่ีนํามาใชนั้นเปนไปในทางสรางสรรค
หรือทําลาย๒๑  ในทํานองเดียวกันมีผูกลาวถึงลักษณะท่ีแสดงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนวาเปนการ
ผสมผสานระหวางการอนุรักษและการพัฒนาท่ีสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษยเปดโอกาสให ทุก
ฝาย  มีสวนรวมอยางเสมอภาคและยุติธรรม มีการผสมผสานกิจกรรม เพ่ือทําใหสังคมเกิดความผูกพัน
และอนุรักษไวซ่ึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชอยางสอดคลองกับชุมชน๒๒ เชนเดียวกันกับแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา ท่ี
ยั่งยืนวาเปนการพัฒนาในลักษณะบูรณาการเปนองครวมท่ีตัวแปรท้ังหลายตองมาประสานกัน ครบ
องคอยางมีดุลยภาพ แมวาจะอยูในบริบทท่ีมีความหลากหลายบนความแตกตางทางดานเศรษฐกิจท่ี
ตองคํานึงถึงการพัฒนาตามขีดความสามารถในการแขงขันบนพ้ืนฐานทรัพยากรของตนเอง ดานสังคม
และสิ่งแวดลอม ท่ีตองใหความสําคัญกับการตอบสนองความตองการของผูเก่ียวของอยางสอดคลอง
กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงเปนความพยายามในการทําใหดีข้ึนอยางม่ันคง
ถาวรบนพ้ืนฐานของศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีจํากัด  โดยคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของทุกดานท้ังดาน
เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุลทุกมิติเนนการพัฒนาบนฐานทรัพยากร 
จุดแข็งและศักยภาพของตนเอง รวมท้ังการสรางการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง ตลอดจนสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขและยั่งยืนตลอดไป๒๓ 

  ประเทศไทยไดรับแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนมาปรับใชดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติระยะท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) รัฐไดเนนการพัฒนาคนเปนศูนยกลางการพัฒนาเนน
การพัฒนาอยางองครวม โดยใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใหข้ึนจนกระท่ัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะท่ี ๙  (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ซ่ึงเปนกรอบทิศทางการ
พัฒนาประเทศท่ีไดอัญเชิญและยึดแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนปรัชญานําทางในการบริหารประเทศโดยยึดหลักทางสายกลาง      
มุงการพัฒนาท่ีมีดุลยภาพระหวางมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูลกันสูการพัฒนา
อยางมีคุณภาพ ม่ันคงและยังยืน นับเปนการพัฒนาประเทศอยางองครวม โดยประชาชนท่ีสวนรวม    
มุงสูเปาหมายเดียวกันคือการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของประชาชนอยางถาวร 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาการพัฒนาท่ียั่งยืนเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานของการพัฒนา
อยางองครวมใหมีความสมดุลอยางรอบดาน โดยตองคํานึงถึงทุกมิติอยางรอบดานท้ังดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม เปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดมีสวนรวมในการพัฒนาคํานึงถึงความเปนองค
รวมในเชิงบูรณาการโดยพิจารณาผลเชื่อมโยงท่ีเกิดข้ึนอยางหลากหลายบนความแตกตางทางดาน
เศรษฐกิจท่ีตองคํานึงถึงการพัฒนาตามขีดความสามารถในการแขงขันบนพ้ืนฐานทรัพยากรของตนเอง 

 ๒๑นิตยา กมลวัทนนิศา, “บริบทไทยวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน”, วารสารเศรษฐกิจและสังคม ,          
ฉบับท่ี  ๒๓  (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๔๖) : ๑๔-๒๐. 
 ๒๒วสุธร ตันวัฒนกุล, การพัฒนาแบบย่ังยืน (Sustainable Development), [ออนไลน], แหลงท่ีมา 
: www.ph.buu.ac.th/pdf/vasutorn/develop_old.pdf  [๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗]  
 ๒๓ประพัฒน ปญญาชาติรักษ, “การพัฒนาท่ียั่งยืนตองอยูบนฐานทรัพยากรของตนเอง” , วารสาร
เศรษฐกิจและสงัคม, (ฉบับท่ี  ๒๓  (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๔๖) : ๙-๑๓. 
 

                                                 



๓๗ 
 
 
ดานสงคมและสิ่งแวดลอม ท่ีตองใหความสําคัญกับการตอบสนองความตองการของผูเก่ียวของอยาง
สอดคลองกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม โดยไมสงผลเสียตอการพัฒนาในอนาคต 
 ๒.๕.๒  การพัฒนาท่ีย่ังยืนแนวพุทธ 
  หลักการเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development)  ตามแนวพุทธ 
คือ  การพัฒนามนุษย ตามหลักการทํางพระพุทธศาสนา ดวยการพัฒนาระบบการดําเนินชีวิตท้ังสาม
ดานใหเปนการพัฒนาเต็มท้ังคนกอน จึงจะเปนการพัฒนาท่ีไดผล คือ ระบบแหงไตรสิกขา ไดแก ศีล 
สมาธิ ปญญา๒๔  โดยเนนเฉพาะประเด็นท่ีพึงพัฒนาเปนสําคัญ ดังนี้ 

  ดานพฤติกรรม เปนชองทางใหเกิดการพัฒนาตอเนื่องไปถึงการพัฒนาดานจิตใจ
และ    ดานปญญาไดดีดวย ดานพฤติกรรม ไดแก ละความเคยชินท่ีไมเก้ือกูลโดยใชวินัยและ
วัฒนธรรม  เพ่ือเรงแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเอาจริง ทานใหความสําคัญกับพฤติกรรมการหา
ความสุขเพราะมีผลกระทบตอการพัฒนามาก  

  ดานจิตใจ พัฒนาจิตใหมีศักยภาพในการหาความสุขไดงายข้ึนเสพบริโภคดวย
เทาท่ีมีก็ได ไมมีก็ได จนถึงข้ันมีก็ได ไมมีก็ดี อยางฉลาดและมีจุดหมายท่ี นิรามิสสุข หมายถึงการมี
ความสุขเปนอิสระโดยไมอาศัยการเสพ มีคุณธรรมและมีความเพียร พยายาม ขยัน อดทนเก้ือกูลเพ่ือน
มนุษยและสิ่งแวดลอม 

ดานปญญา มีความรูเขาใจโลกและชีวิตตามความเปนจริงของธรรมชาติ เสพ
บริโภคดวยรูเขาใจคุณคาแทเปนผูบรรลุจุดหมายของการพัฒนามนุษย และเปนผูท่ีเอ้ือเฟอเก้ือกูลตอ
สังคมมนุษยและธรรมชาติสิ่งแวดลอม จะบรรลุจุดหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน๒๕ 

เนนหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธโดยยึดหลักบูรณาการ (Intergration) คือ 
หลักการของความสมดุล หมายถึงการทําใหสมบูรณดวยการนําหนวยยอยแตละหนวยซ่ึงมีความ
เชื่อมโยงอิงอาศัยซ่ึงกันและกันมารวมกันทําใหเกิดความพอดีหรือสมดุล และองครวมนั้นมีการดําเนิน
ไปดวยดี มีภาวะและคุณสมบัติในตัวเอง เชน คนเปนองครวมเกิดจากกายกับใจ นอกนั้นยังมี
สวนประกอบอ่ืนๆ มากมายและสวนประกอบอ่ืนๆ ก็เขามาบูรณาการประสานกัน โดยแตละสวนก็มี
พัฒนาการในตัวเอง ธรรมชาติและสังคมก็มีสภาพในทํานองเดียวกันนี้ คือตางเปนองครวม๒๖ 

มนุษยท่ีบรรลุจุดหมายการพัฒนามนุษยท้ังระบบแลวจะเปนปจจัยตัวกระทํานํา
ระบบสัมพันธใหญใหเปนไปในทางท่ีดีเก้ือกูลแกการดํารงอยูท่ีดีของมนุษย เปนแกนกลางประสาน
บูรณาการกับระบบองครวมใหญเรียกวา การพัฒนาท่ียั่งยืน๒๗ 

๒๔ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๓๙), หนา ๒๓๘. 

๒๕อางแลว, หนา ๒๔๘. 
๒๖ดลพัฒน ยศธร, “การนําเสนอรูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธศาสตร”, วิทยานิพนธ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั), ๒๕๔๒. 
๒๗พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๓๙), หนา ๒๓๗. 

                                                 



๓๘ 
 
 

 พัฒนาการของผูท่ีไดรับการศึกษา  เรียกวา  การเปนผูมีตนไดพัฒนาแลว ๔ ดาน 
อันไดแก กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนา และ ปญญาภาวนา โดย ๔ ดาน๒๘ ตองเชื่อมโยงอิงอาศัย
ซ่ึงกันและกัน เสริมซ่ึงกันและกัน 
 ๒.๕.๓  ความหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแนวพุทธของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
   การพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธตองมีการพัฒนาแยกเปน ๒ สวน สวนหนึ่ง คือ     
การพัฒนาคน เรียกวา ภาวนา และอีกสวนหนึ่งคือการพัฒนาวัตถุ พัฒนาสภาพแวดลอม เรียกวา 
วัฒนา หรือ พัฒนา๒๙  สําหรับหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาโดยรวมแลวชี้ใหเห็นวา การพัฒนา     
ท่ียั่งยืนแนวพุทธ หมายถึง กระบวนการพัฒนาคนตามหลักการของพระพุทธศาสนาท่ีเนนการพัฒนา
ระบบการดําเนินชีวิตของคนท้ังดานพฤติกรรม จิตใจ และปญญา เพ่ือใหเปนปจจัยหลักในการประสาน
และบูรณาการระบบความสัมพันธแบบองครวมเพ่ือใหเกิดประโยชนและความสุขรวมกันระหวางบุคคล 
สังคม และสภาพแวดลอมอันหมายถึงธรรมชาติใหดํารงอยูไดดวยดีอยางเก้ือกูลตอเนื่องสมํ่าเสมอ
เรื่อยไป๓๐ 

   นอกจากนี้นัยสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธวาองคประกอบฝายมนุษย             
มีความสําคัญยิ่ง การพัฒนาท่ียั่งยืนตองใหความสําคัญท่ีสุดกับเรื่องการพัฒนาคนเปนแกนกลาง๓๑     
จึงตองมีการพัฒนามนุษย โดยถือเอาการพัฒนามนุษยและเอามนุษยท่ีมีการพัฒนาเปนศูนยกลางใน
การพัฒนา ซ่ึงระบบการพัฒนามนุษย ประกอบดวย ๓  ดานของการดํารงชีวิตของมนุษย คือ 
พฤติกรรม จิตใจ และปญญา ซ่ึงมีความสัมพันธอาศัยกันและสงผลตอกัน เปนปจจัยแกกันใน
กระบวนการพัฒนา จึงตองพัฒนาเต็มท้ังคน และดวยเหตุท่ีมนุษยมีปจจัยท่ีมีเจตนจํานง หรือเปน
ปจจัยตัวกระทํา ในขณะท่ีตัวมนุษยเองมีความหมายสองสวน คือ ในฐานะบุคคลท่ีเปนสวนรวมใน
สังคม และในฐานะชีวิตท่ีเปนสภาวะอันมีในธรรมชาติ  คือ ธรรมชาติสวนหนึ่ง การแกปญหาดวย
บูรณาการก็คือการเปลี่ยนแปลงท่ีจะทําใหโลกมนุษยกับโลกธรรมชาติไปดีดวยกันและดียิ่งข้ึนดวยกัน 
อยางกลมกลืนและเก้ือกูลกัน ดังนั้น การพัฒนาท่ียั่งยืน จึงหมายถึง การพัฒนาคน ครบท้ังพฤติกรรม 
จิตใจ และปญญา และใหคนท่ีพัฒนาเต็มระบบเปนแกนกลาง หรือปจจัยตัวกระทํา นําการพัฒนาคน 
และคนท่ีพัฒนาแลวนั้นไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการในระบบสัมพันธองครวมใหญของการพัฒนา 
คือ ท้ัง มนุษยสังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี๓๒  การพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธในนัยของความหมายตอ
การแกปญหาการพัฒนาท่ีผิดพลาดขององคการสหประชาชาติท่ีผานไปกอนหนานั้น หมายถึงการ

๒๘พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), สุขภาวะองครวมแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๖๙.  

๒๙พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเคร่ืองมือพัฒนาท่ียังตองพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๒๑. 

๓๐พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๓๙), หนา ๗๕, ๑๗๑-๑๗๒, ๑๘๐-๑๘๒. 

๓๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๕. 
๓๒ดลพัฒน ยศธร, “การนําเสนอรูปแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธศาสตร”, วิทยานิพนธ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๒. 

                                                 



๓๙ 
 
 
แกปญหาของอารยธรรมท้ังหมด๓๓ ตองสืบคนเหตุปจจัยของปญหาลงไปถึงรากฐานความคิดหรือทิฎฐิ
ท่ีเปนฐานกอกําเนิด และกํากับกระแสของอารยธรรมนั้น เพ่ือใหเห็นลูทางของการแกปญหา แลวโยง
ไปสูข้ันการพิจารณาในการแกปญหา ซ่ึงทัศนะท่ีมีตอเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาตินั้น 
อารยธรรมตะวันตกเดิมมองวามนุษยแยกตางหากออกจากธรรมชาติ และมีอํานาจครอบงําเหนือ
ธรรมชาติจึงเปนตัวการกอปญหาใหแกมนุษยชาติเม่ือจะแกปญหาใหการพัฒนาเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ก็ตองเปลี่ยนรากฐานความคิดใหมเพราะวาปญหาการพัฒนา มิใชมีเฉพาะดานสิ่งแวดลอมเทานั้น แต
ปรากฏทางดานความคิดชีวิต ท้ังกายใจ และสังคมดวย รากฐานความคิด และปจจัยตางๆ ทางภูมิ
ธรรมภูมิปญญา ท่ีอยูเบื้องหลังความเปนมาของอารยธรรมปจจุบัน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับ
การท่ีจะเขาใจและปรับปรุงแกไขพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขแกมนุษยชาติอยางแทจริง๓๔ 
 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับหวงโซอุปทาน 
 ๒.๔.๑ ท่ีมาของอุปสงคอุปทาน 
    ในทางเศรษฐศาสตร อุปสงคและอุปทาน (อังกฤษ: Demand and Supply) 
เปนแบบจําลองพ้ืนฐานท่ีอธิบายความสัมพันธของผูซ้ือและผูขายสินคาในตลาดท่ีมีการแขงขัน โดยถือ
วาอุปสงคและอุปทาน เปนตัวแปรท่ีกําหนดปริมาณและราคาของสินคาแตละชนิดในตลาด๓๕  
โดยท่ัวไป อุปสงค (demand) คือ ความตองการซ้ือสินคาและบริการ ในขณะท่ีอุปทาน (supply) คือ 
ความตองการขายสินคาและบริการ๓๖ นอกจากนี้อุปสงค (demand) และอุปทาน (supply) เปน
โมเดลเศรษฐศาสตร ใชสําหรับอธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาและจํานวนของสินคาในตลาด ใน
เศรษฐศาสตรจุลภาค  อธิบายวาระดับราคามีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนผลมาจากดุลยภาพระหวาง
ปริมาณความตองการของสินคา และจํานวนสินคาท่ีมีอยูในขณะนั้น เสนกราฟไดแสดงใหเห็นวาเม่ือ
อุปสงคไดเพ่ิมข้ึนสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนท้ังระดับราคาและปริมาณสินคา ซ่ึงจะกลายเปนจุด
ดุลยภาพใหมบนเสนโคงอุปทาน  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาควาดวย อุปสงคและอุปทาน พยายาม
อธิบายและทํานายถึงระดับราคาและปริมาณสินคาท่ีมีการขายในตลาดท่ีมีการแขงขัน ซ่ึงเรื่องดังกลาว
เปนหนึ่งในเรื่องพ้ืนฐานของแบบจําลอง เศรษฐศาสตรท่ีพบไดท่ัวไป เนื่องจากมักจะถูกใชเปน
สวนประกอบพ้ืนฐานสําหรับแบบจําลองและทฤษฎีเศรษฐศาสตรชั้นสูง 

กลาวโดยท่ัวไปแลว ขอมูลทฤษฎีจะระบุวาเม่ือใดก็ตามท่ีสินคาถูกขายในตลาด ณ 
ระดับราคาท่ีผูบริโภคมีความตองการสินคามากกวาจํานวนสินคาท่ีสามารถผลิตไดแลว ก็จะเกิดการ
ขาดแคลนสินคาข้ึน ซ่ึงสถานการณดังกลาวก็จะสงผลใหมีการเพ่ิมข้ึนของระดับราคาของสินคา โดยท่ี
ผูบริโภคกลุมท่ีมีความพรอมในการจายชําระ ณ ระดับราคาท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นก็จะสงผลใหราคาตลาดสูงข้ึน 

 ๓๓พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพ มูลนิธิพุทธธรรม, 
๒๕๓๙), หนา ๑๑๕. 

 ๓๔วิชัย ตันติวิทยาพิทักษ, “สัมภาษณพิเศษ”, สารคดี, ฉบับท่ี ๑๖๖ ปท่ี ๑๔ (ธันวาคม ๒๕๔๑) : ๘๒. 
 ๓๕Mankiw, N.G., Principles of Economics, ๓ rded. Mason, (Ohio : Thomson/South-

Western, ๒๐๐๔), p.๖๓. 
 ๓๖Bannock G., R.E. Baxter, and R. Rees., "Demand". The Penguin Dictionary of 

Economics, ๓rd ed., (Harmon ds worth : Penguin Books Ltd, ๑๙๘๕), p.๑๑๔. 

                                                 



๔๐ 
 
 
ในตรงขามระดับราคาจะต่ําลงเม่ือปริมาณสินคาท่ี มีใหนั้นมีมากกวาความตองการท่ีเกิดข้ึน 
กระบวนการดังกลาวจะดําเนินไปจนกระท่ังตลาดเขาสูจุดดุลยภาพ ซ่ึงเปนจุดท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงใด
เกิดข้ึนอีก เม่ือใดก็ตามท่ีผูผลิตทําการผลิตสินคาท่ีจุดดุลยภาพนี้ ซ่ึงเปนจุดเดียวกับท่ีผูซ้ือตกลงซ้ือท่ี
ระดับราคาดังกลาวแลว ณ จุดนี้กลาวไดวาตลาดเขาสูจุดสมดุล  
 ๒.๔.๖  ความหมายอุปทาน 
  อุปทานอธิบายถึงพฤติกรรมของผูผลิตในการแสวงหากําไรสูงสุด กฎของ
อุปทานกลาววา “ปริมาณสินคาท่ีผูผลิตเต็มใจจะนําออกขายในระยะเวลาหนึ่งข้ึนอยูกับราคาสินคา
นั้นๆ ในทิศเดียวกัน” กลาวคือ เม่ือราคาสินคาสูงข้ึน ปริมาณอุปทานจะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูผลิตมีความ
ตองการท่ีจะเสนอขายมากข้ึน เพราะคาดการณวาจะไดกําไรสูงข้ึน ในงกลับกัน เม่ือราคาสินคาลดลง
ปริมาณอุปทานจะนอยลง เนื่องจากคาดการณวากําไรท่ีไดจะลดลง ลักษณะท่ัวไปของเสนอุปทานจึง
เปนเสนท่ีมีลักษณะท่ีลากเฉียงข้ึนจากซายไปขวา ภายใตขอสมมติวาปจจัยตัวอ่ืนๆ ท่ีมีผลตออุปทานมี
คาคงท่ี 
  อุปทาน หมายถึง  ปริมาณขายของสินคาหรือบริการ ณ ในระดับราคา    
ตาง ๆ กัน    ในเวลาใดเวลาหนึ่ง ขณะใดขณะหนึ่ง “มองผูขาย”๓๗ 
  อุปทาน หมายถึง  ปริมาณของสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีผูผลิต
หรือพอคาตองการกระจาย ยอมแปรผันโดยตรงกับราคาของสินคาและบริการชนิดนั้นเสมอ๓๘ 
  อุปทานในวิชาเศรษฐศาสตร หรือภาษาอังกฤษใชคําวา Supply หมายถึง       
ความตองการจะขายสินคาหรือบริการของผูขาย ณ ระดับราคาตาง ๆ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
เพ่ือใหได กําไรสูงสุด เม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี  โดยอุปทานจะประกอบไปดวย ๒ สวน 
ไดแก  ๑. ความตองการท่ีจะขาย หรือ Willing to Sell  ๒. ความสามารถในการผลิต หรือ Ability to 
Produce๓๙ 
  อุปทาน (Supply) หมายถึง ความตองการขายสินคาและบริการ๔๐ ยังใหผูมี
ความหมายอีกวา อุปทาน (Supply) หมายถึง ปริมาณสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีผูผลิตเต็มใจ
นําออกเสนอขาย ในตลาดภายในระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆ กันของสินคาและบริการนั้น โดย
สมมติใหปจจัยอ่ืนๆ ท่ีกําหนดอุปทานคงท่ี จากความหมายของอุปทาน จะเห็นไดวาอุปทาน
ประกอบดวย ๒ สวนสําคัญ คือ  ๑. ความเต็มใจท่ีจะเสนอขายหรือใหบริการ (Willingness) กลาวคือ 
ณ ระดับราคาตางๆ ท่ีตลาดกําหนดมาให ผูผลิตหรือผูประกอบการมีความยินดีหรือเต็มใจท่ีจะเสนอ
ขายสินคาหรือใหบริการตามความตองการซ้ือของผูบริโภค  ๒. ความสามารถในการจัดหามาเสนอขาย
หรือใหบริการ (Ability to Sell) กลาวคือ ผูผลิต หรือผูประกอบการ จะตองจัดหาใหมีสินคา หรือ
บริการ อยางเพียงพอท่ีจะ ตอบสนองความตองการซ้ือของผูบริโภค ณ ระดับราคาของตลาดใน
ขณะนั้นๆ (สามารถเสนอขาย หรือใหบริการได) เม่ือกลาวถึงคําวา “อุปทาน” จะเปนการมองดานของ

๓๗บรรยง  มีชัย, เอกสารประกอบการสอนเศรษฐศาสตร, หนา  ๒๓. 
๓๘วันรักษ  มิ่งมณีนาคิน, หลกัเศรษฐศาสตรจุลภาค, หนา ๓๐.  

 ๓๙ธงชัย สันติวงษ. หลักการตลาด, หนา ๑๘. 
 ๔๐G. Bannock, R.E. Baxter and R. Rees., "Demand". The Penguin Dictionary of 
Economics, ๓rd ed, (New York : Simon and Schuster, ๒๐๑๐), p.๔๒๐. 

                                                 



๔๑ 
 
 
ผูผลิต ซ่ึงตรงขามกับอุปสงคท่ีเปนการมองดานของผูบริโภค ในทางเศรษฐศาสตรแลว ความสัมพันธ
ของราคาสินคาท่ีมีตออุปทานของสินคานั้นจะเปนไปตามกฎของอุปทาน (Law of Supply)๔๑  
อุปทาน คือ ความตองการขายสินคาและบริการ (จํานวนหรือปริมาณของสินคาและบริการ) ของผูขาย
หรือผูผลิต ณ ระดับราคาท่ีแตกตางกันของสินคาชนิดนั้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ขนาดของอุปทานจะ
ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆมากมาย แตปจจัยท่ีสําคัญมีอยู ๗ ปจจัย คือ (๑) ระดับราคาของสินคาและ
บริการชนิดนั้น (๒) เทคโนโลยีในการผลิต (๓) ราคาของปจจัยการผลิต (ตนทุนการผลิต) (๔) ระดับ
ราคาของสินคาและบริการชนิดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ (๕) จํานวนผูขายในตลาด  (๖) สภาวะดินฟาอากาศ 
และ (๗) การคาดคะเนเหตุการณตางๆในอนาคต ถาเราสมมติวา ปจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลตออุปทานคงท่ี
ท้ังหมด ยกเวนระดับราคาของมันเอง เราสามารถสรุปเปนกฎของอุปทาน (Law of Supply) ไดวา 
“ปริมาณสินคาและบริการท่ีผูขายตองการขายจะแปรผันตามราคาของสินคาและบริการนั้นๆเสมอ” 
เชน กลุมประเทศผูผลิตน้ํามัน (OPEC) เรงเพ่ิมกําลังการผลิตน้ํามัน เม่ือราคาน้ํามันในตลาดโลกเพ่ิม
สูงข้ึน เปนตน ดังนั้น ถาเราหาความสัมพันธระหวางอุปทาน (แกนนอน) กับระดับราคาของสินคาและ
บริการชนิดนั้น (แกนตั้ง) จะไดความสัมพันธเปนบวก (เสนโคงมี Slope เปนบวก)  เชื่อมโยงโซอุปทาน 
เริ่มตนจากการวางแผน วัตถุดิบในการผลิต กระบวนการผลิต การสงมอบสินคา และการสงคืน
สินคา๔๒ 
  ๒.๔.๗  กฎของอุปทาน (Law of Supply)  
   จะอธิบายถึงพฤติกรรมของผูผลิตในการแสวงหากําไรสูงสุด กฎของอุปทาน
กลาววา “ปริมาณสินคาท่ีผูผลิตเต็มใจจะนําออกขายในระยะเวลาหนึ่งข้ึนอยูกับราคาสินคานั้น ๆ      
ในทิศทางเดียวกัน”  กลาวคือ เม่ือราคาสินคาสูงข้ึนปริมาณอุปทานจะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูผลิตมีความ
ตองการท่ีจะเสนอขายมากข้ึน เพราะคาดการณวาจะไดกําไรสูงข้ึน ในทางกลับกัน เม่ือราคาสินคา
ลดลงปริมาณอุปทานจะนอยลง เนื่องจากคาดการณวากําไรท่ีไดจะลดลง ลักษณะท่ัวไปของเสน
อุปทานจึงเปนเสนท่ีมีลักษณะท่ีลากเฉียงข้ึนจากซายไปขวา ภายใตขอสมมติวาปจจัยตัวอ่ืน ๆ ท่ีมีผล
ตออุปทานมีคาคงท่ี 
 ๒.๔.๘  ปจจัยท่ีกําหนดอุปทาน 
            การท่ีผูผลิตจะนําสินคาออกมาเสนอขายมากนอยเพียงใดนั้น นอกจากราคา
ของสินคาชนิดจะเปนปจจัยท่ีกําหนดแลวยังมีอีกหลายปจจัย ดังนี้ 
           ๑. ตนทุนการผลิต การตัดสินใจในปริมาณการผลิตผูผลิตจะเปรียบเทียบ
ระหวางรายไดจากการขายสินคากับตนทุนในการผลิต ตนทุนการผลิตมีผลตอปริมาณการผลิตสินคา
โดยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
             ๒. ราคาของสินคาชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวของ การเปลี่ยนแปลงในราคาสินคาชนิดใด
ชนิดหนึ่ งใดอาจมีผลกระทบกระเทือนตอปริมาณเสนอขายสินคาอีกชนิดหนึ่ งได  ข้ึนอยู กับ

 ๔๑วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, หลักเศรษฐศาสตรมหภาค, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, ๒๕๕๕), หนา ๑๗. 
 ๔๒R. Pindyck, and L.Daniel Rubinfeld, Microeconomics, ๗ thed, (New Jersey : Prentice - 
Hall Inc., ๒๐๐๘), p.๑๒๘. 

                                                 



๔๒ 
 
 
ความสัมพันธของสินคา เชน สินคาท่ีเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาเปลี่ยนแปลงจะสงผลตอการผลิต
สินคาเปลี่ยนแปลงไปดวย 
             ๓. สภาพดินฟาอากาศ   สภาพดินฟาอากาศมีผลกระทบตอปริมาณการ
เสนอขายสินคาโดยเฉพาะสินคาเกษตร สภาพดินฟาอากาศท่ีเอ้ืออํานวยจะสงผลใหอุปทานสินคา
เพ่ิมข้ึน เปนตน 
             ๔. เทคโนโลยี ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทตอการผลิต
มาก การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการผลิตจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณผลผลิต
ดวย 
            ๕. นโยบายรัฐบาล  ปริมาณเสนอขายสินคาอาจไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ เชน ถาจัดเก็บภาษีการคาเพ่ิมข้ึน ผูผลิตอาจลดการผลิตลงเนื่องจาก
ตนทุนในการผลิตสูงข้ึน เปนตน 
 ๒.๔.๙  การเปลี่ยนแปลงอุปทาน 

การเปลี่ยนแปลงของอุปทานสามารถเปลี่ยนแปลงได ๒ แบบคือ 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณของอุปทาน (Change in quantity supply) เปน

การเปลี่ยนแปลงอุปทานเนื่องจากราคาสินคาชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไป ภายใตขอสมมุติปจจัยอ่ืนๆ ท่ี
กําหนดอุปทานคงท่ี การเปลี่ยนแปลงปริมาณของอุปทานจะทําใหปริมาณการเสนอขายเปลี่ยนแปลง
อยูบนเสนอุปทานเสนเดิม ถาพิจารณาจากกราฟการเปลี่ยนแปลงของอุปทานดังกลาวจะเปนการ
เปลี่ยนแปลง ในลักษณะของการเคลื่อนไหวอยูภายในเสนอุปทานเสนเดิม จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  

การเปลี่ยนแปลงระดับอุปทาน (Change in supply) เปนการเปลี่ยนแปลง
อุปทานเนื่องจากปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตออุปทาน เชน ตนทุนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต
เปลี่ยนแปลง ภายใตขอสมมุติราคาสินคาชนิดนั้นคงท่ี และสงผลใหเสนอุปทานเกิดการเคลื่อนยายไป
จากเสนเดิม ถาผลการเปลี่ยนแปลงทําใหอุปทานเพ่ิมข้ึนเสนจะเลื่อนระดับไปดานขวามือของเสนเดิม 
และถามีผลใหอุปทานลดลงเสนจะเลื่อนระดับไปทางซายมือของเสนเดิม ถาพิจารณาจากกราฟการ
เปลี่ยนแปลงของอุปทานดังกลาวจะเปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเคลื่อนยายเสนอุปทานไป
ท้ังเสนจากเสนเดิมไปสูเสนใหม โดยถาเสนอุปทานเคลื่อนยายไปทางขวาของเสนเดิมแสดงวาอุปทาน
เพ่ิมข้ึน ถาเคลื่อนยายไปทางซายแสดงวาอุปทานลดลง 
 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   สมโชค เฉตระการ๔๓ ไดวิจัยเรื่อง  แนวการเรียนรูสูความเปนเลิศของการพัฒนาอาชีพทอ
ผาไหมตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ผลการวิจัย
พบวา ๑. ชุมชนท่ีกลุมอาชีพทอผาไหมต้ังอยูท้ังหมด  มีประวัติความเปนมา และมีการถายทอดภูมิ

 ๔๓สมโชค เฉตระการ, “แนวทางการเรียนรูสูความเปนเลิศ ของการพัฒนาอาชีพทอผาไหมตามโครงการ
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร, 
๒๕๕๔)   

                                                 



๔๓ 
 
 
ปญญาเก่ียวกับการทอผาไหมสูรุนลูกหลานท้ังสิ้น  ๒. แนวการเรียนรูสูความเปนเลิศของการพัฒนา
อาชีพทอผาไหม เริ่มตนจากมีการสืบทอดภูมิปญญาดานการทอผาไหมสูรุนลูกหลานในระดับครัวเรือน
มีการรวมตัวเปนกลุมอาชีพ โดยอาศัยแรงจูงใจจากภายในครัวเรือน กลุมอาชีพ และโรงเรียนในชุมชน 
รวมกับแรงจูงใจจากภายนอกโดยเฉพาะจากนโยบาย การจัดระบบและกลไกชวยเหลือประชาชนของ
รัฐบาล ทําใหเกิดกระบวนการในการเรียนรูและมีการพัฒนากลุมใหมีความเขมแข็งข้ึนเปนลําดับ  โดย
การเรียนรูนั้นมีรูปแบบดําเนินการในระดับครัวเรือน ระดับกลุมอาชีพ และระดับโรงเรียน มีภูมิปญญา
ชาวบานดานการทอผาไหมเปนกําลังหลักในการถายทอดความรูและประสบการณ โดยใชวิธีการสอน
ภาคทฤษฎีดวยการบอก อธิบาย ใหทองจํา ใหดูตัวอยางของจริง และเรียนรูภาคปฏิบัติดวยการปฏิบัติ
จริงท่ีกลุมอาชีพในชุมชน ในลักษณะของ On the Job Training 
   ณักษ กุสิสร๔๔  ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑผาไหมไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา ๑. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมการซ้ือผาไหมไทยของ
ผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑผาไหมไทยในจังหวัดรอยเอ็ด ประกอบดวย แรงจูงใจดานอารมณ  คุณคาท่ีรับรู
ตอผลิตภัณฑผาไหม ประโยชนหลักของผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับ ผาท่ัวไปและคุณภาพท่ีรับรูตอ
ผลิตภัณฑผาไหม อยางมีนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ .๐๑ สวนปจจัยดานภูมิลําเนาปจจุบัน และบุคลิกภาพ
ดานความแข็งแรงทน มีอิทธิพลตอแนวโนมการซ้ือผาไหมไทยของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญสถิติท่ี
ระดับ .๐๕  ตามลําดับ  โดยปจจัยตาง ๆ เหลานี้สามารถอธิบายแนวโนมการซ้ือผาไหมไทยของ
ผูบริโภคทีใชผลิตภัณฑผาไหมไทยในจังหวัดรอยเอ็ดไดรอยละ ๕๕.๘ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแนวโนมการ
ซ้ือผาไหมไทยของผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑผาไหมไทยในจังหวัดขอนแกน มีดังนี้ แรงจูงใจดานอารมณ 
คุณคาท่ีรับรูตอผลิตภัณฑผาไหม ประโยชนหลักของผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับผาท่ัวไป คุณคาท่ีคาดหวัง
จากการสวมใสผาไหม และอัตลักษณของรานท่ีจําหนายผาไหมท่ีซ้ือเปนประจํา ตามลําดับ อยางมี
นัยสําคัญสถิติท่ีระดับ .๐๑ โดยปจจัยตาง ๆ เหลานี้สามารถอธิบายแนวโนมการซ้ือผาไหมไทยของ
ผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑผาไทยในจังหวัดขอนแกน ไดรอยละ ๖๕.๑ ๒. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ดานจํานวนชุดท่ีสวมใสเปนผาไหมในปจจุบันของผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑผาไหมไทยในจังหวัดรอยเอ็ด 
มีดังนี้  เพศ  บุคลิกภาพดานความจริงใจ และคุณคาท่ีรับรูตอผลิตภัณฑผาไหม อยางมีนัยสําคัญสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ ตามลําดับ โดยปจจัยตาง ๆ เหลานี้สามารถอธิบายพฤติกรรมดานจํานวนชุดท่ีสวมใสเปน
ผาไหมในปจจุบันของผูบริโภคทีใชผลิตภัณฑผาไหมไทยในจังหวัดรอยเอ็ด ไดรอยละ ๑๒.๓ ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมดานจํานวนชุดท่ีสวมใสเปนผาไหมในปจจุบันของผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑผาไหม
ไทยในจังหวัดขอนแกน คือ แรงจูงใจดานอารมณ อยางมีนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ .๐๑ โดยปจจัยดังกลาว
สามารถอธิบายพฤติกรรมดานจํานวนชุดท่ีสวมใสเปนผาไหมในปจจุบันของผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑไหม
ไทยในจังหวัดขอนแกนไดรอยละ ๙.๕ ๓.พฤติกรรมดานจํานวนชุดท่ีสวมใสเปนผาไหมในปจจุบันและ
จํานวนเงินของการซ้ือมีความสัมพันธกับแนวโนมการซ้ือผาไหมไทยของผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑผาไหม
ไทยในจังหวัดรอยเอ็ด อยางมีนัยสําคัญสถิติท่ีระดับ .๐๑ และ .๐๕ ตามลําดับ โดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา พฤติกรรมดานจํานวนครั้งตอสัปดาหของการแตงกายดวยผาไหมภายใน ๑  

 ๔๔ณักษ กุสิสร, “การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑผาไหมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, 
บริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, ปท่ี  ๖  ฉบับท่ี  ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๘) ๒๖ : ๓๘. 

                                                 



๔๔ 
 
 
ป ท่ีผานมา และดานจํานวนชุดท่ีสวมใสเปนผาไหมในปจจุบัน มีความสัมพันธกับแนวโนมการซ้ือผา
ไหมไทยของผูบริโภคท่ีใชผลิตภัณฑผาไหมไทยในจังหวัดขอนแกน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .
๐๑ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน  ในระดับต่ํา 
   วรารัตน วัฒนชโนบล และคณะ๔๕ ไดวิจัยเรื่อง การจัดการความรูการทอผาพ้ืนบานของ
กลุมอาชีพเสริมบานสุขเกษม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ท่ีมาของภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีศึกษานั้น มาจากความรู ท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน เก่ียวกับพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตทีมี
ความสัมพันธกับวิถีธรรมชาติ และความรูใหมท่ีรับการสงเสริมและพัฒนาโดยหนวยงานภาครัฐจาก
ภายนอก การศึกษาดูงาน การรวมกลุม การสงวิทยากรเขามาสอนความรูท่ีสําคัญสําหรับการจัดการ
ความรูภูมิปญญาทองถ่ิน  คือ  ความรูท่ีมาจากภูมิปญญาทองถ่ินดั้งเดิมท่ีไดรับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษและนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับยุคสมัยซ่ึงการปรับปรุงนั้นอยูภายใตการฝกฝนและการ
ปฏิบัติดวยตนเอง โดยเนนรูปแบบดั้งเดิมใหเปนเอกลักษณของชุมชนเพ่ือใหมีการพัฒนาภูมิปญญา
ทองถ่ินเปนผลิตภัณฑชุมชน ลักษณะของการถายทอดความรูภูมิปญญาทองถ่ินได ๒ ลักษณะ  คือ ๑. 
การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถ่ินด้ังเดิมในอดีต ไดแก การบอกเลาตอกันมา การฝกปฏิบัติการ
สังเกตและการปฏิบัติจากการฝกฝนของบรรพบุรุษ โดยเปาหมายหลักในการถายทอดคือทายาทหรือ
คนในครอบครัว และ ๒. การถายทอดความรูภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดมีการพัฒนามาแลวในปจจุบัน 
ไดแก การปฏิบัติจากการฝกฝนของกลุมบาน (ถายทอดในกลุม) และการไปเปนวิทยากรรับเชิญใน
สาธิตวิธีการผลิต กระบวนการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินดานการทอผาพ้ืนบานมี ๕  ข้ันตอน
หลักท่ีสําคัญ   ไดแก ๑. การกําหนดความรูเกิดจากความตองการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินรวมถึงการ
ผลักดันของผูนํากลุมท่ีมีความรูความสามารถอยางแทจริง ๒. การแสวงหาและยึดกุมความรูภายใน
ไดแก การสอบถามผูรูในชุมชน และการดูตัวอยางผลิตภัณฑกลุมอ่ืน ๆ แลวทดลองเรียนรู ปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง จากภายนอก ไดแก การศึกษาดูงาน การอบรม/สัมมนา ๓. การแลกเปลี่ยนความรูอยางไม
เปนทางการ ไดแก การพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ๔. การจัดเก็บความรู  มุงเนนการจัดเก็บความรูไวท่ีตัว
บุคคล ๕. การถายทอดความรูจากบุคคลสูบุคคลเปนหลัก เชน ปฏิบัติใหดู การสาธิต 
   ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง ชูชีวรรณ ตมิศานนท๔๖ ไดวิจัยเรื่อง ลิขสิทธิ์ในงานผาไหมไทย : 
กรณีศึกษางานผาไหม ผลการวิจัยพบวา ผูวิจัยพบวาผาไหมสุรินทรและผลิตภัณฑจากผาไหมสุรินทร
เปนสินคาสงออกท่ีสําคัญของประเทศไทย ดวยคุณลักษณะพิเศษของผาไหมสุรินทรท่ีมีลวดลาย
สวยงาม เนื้อผานุมนวลเงาแวววาว และลวดลายท่ีทรงคุณคาดานประเพณีวัฒนธรรมอันโดดเดน 
ปจจัยเหลานี้ลวนมีผลใหผาไหมสุรินทร คือ สินคาสงออกงวัฒนธรรมของชาติ ประกอบกับ ณ วันนี้
กระบวนการผลิตผาไหมสุรินทรเปนการผลิตในรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน เพ่ือรองรับความตองการของ
ตลาดผูบริโภคจํานวนมากอันมีตอผาไหมสุรินทร ในขณะเดียวกันผูผลิตผาไหมสุรินทรตางมีความ
คาดหวังวาภาครัฐจะเขามาชวยสนับสนุนดานการตลาดเพ่ิมมากข้ึน และภาครัฐควรมีมาตรการทาง

 ๔๕วรารตัน วัฒนชโนบล และคณะ, “การจัดการความรูการทอผาพ้ืนบานของกลุมอาชีพเสรมิบานสุข
เกษม อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”, รายงานวิจัย, (สํานักงานบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติสาํนักการคณะกรรมการการอุดมศกึษา, ๒๕๕๘). 
 ๔๖ทวีพฤทธ์ิ ศิริศักดิ์บรรจง ชูชีวรรณ ตมิศานนท, “ลิขสิทธ์ิในงานผาไหมไทย : กรณีศึกษางานผาไหม
จังหวัดสุรินทร, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘). 

                                                 



๔๕ 
 
 
กฎหมายพิเศษ เพ่ือสงเสริมและปกปองผลประโยชนของงานผาไหมสุรินทรและผลิตภัณฑจากผาไหม
สุรินทรพรอม ๆ กัน  
   จากการศึกษาถึงมาตรการคุมครองลิขสิทธิ์ในงานผาไหม ผูวิจัยพบวาประเทศไทยและ
ประเทศผูผลิตและสงออกผาไหมท้ังหาประเทศ อันไดแกประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
ญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินเดีย ทุกประเทศลวน
เปนภาคีสมาชิกสนธิสัญญากรุงเบอรน และเปนสมาชิกองคการทรัพยสินทางงปญญาโลก (WIPO) 
ท้ังสิ้น ทําใหทุกประเทศตางมีพันธะกรณีตามสนธิสัญญากรุงเบอรนและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององคการ
ทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) เพ่ือการบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศตนตามกรอบ
สนธิสัญญากรุงเบอรนและสนธิสัญญาความคุมครองลิขสิทธิ์ขององคการทรัพยสินทางปญญาโลก 
(WIPO) ทําใหเนื้อหาสาระกฎหมายลิขสิทธิ์ของทุกประเทศจึงมีความคลายคลึงกัน เวนแตในสวน
รายละเอียดบางประการ  
   สําหรับกฎหมายลิขสิทธิ์ตางประเทศ ปรากฏวา ปจจุบันหลาย ๆ ประเทศไดบัญญัติวางาน
ออกแบบผลิตภัณฑเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ไวในกฎหมายลิขสิทธิ์ ทําใหปญหาความไมแนนอนจากคํา
พิพากษาของศาลหมดไปประการท่ีสอง ดานลวดลายโบราณบนผืนผาไหม ปรากฏผลการศึกษาวา 
ลวดลายโบราณบนผืนผาไหมไมเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย เพราะลวดลาย
โบราณบนผืนผาไหมเหลานี้ไมปรากฏตัวผูทรงสิทธิ และลวดลายโบราณเหลานี้เกิดข้ึนกอนท่ีกฎหมาย
ลิขสิทธิ์มีผลบังคับใช ท้ังหมดนี้ทําใหลวดลายโบราณบนผืนผาไหมไมอาจเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ได ในงก
ลับกันในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกลับมอบ
ลิขสิทธิ์แกลวดลายโบราณเหลานี้ ในฐานะท่ีลวดลายโบราณเหลานี้เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปะ
พ้ืนบานของชาติ  ประการท่ีสาม ดานลวดลายท่ีถูกสรางข้ึนใหมของภาคอุตสาหกรรมผาไหม จาก
การศึกษาพบวา ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทย พ.ศ.๒๕๓๗ ลวดลายบนผืนผาไหมดังกลาวอาจถือ
เปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทศิลปประยุกตได หากผูผลิตลวดลายดังกลาวใชวิธีการพิมพลายบนผืนผา
ไหม เพราะวิธีการพิมพภาพหรือลวดลายนับเปนวิธีการสรางงานศิลปประยุกตตามมาตรา ๔ 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ สวนวิธีการทอ การปก การสาน วิธีการเหลานี้อาจสรางงานศิลปะ
ได แตวิธีการเหลานี้หาใชวิธีการสรางงานศิลปประยุกตตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย สงผลใหลวดลายผา
ไหมสุรินทรและผาไหมไทยสวนใหญท่ีใชวิธีการทอจึงไมเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ในงกลับกันตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ตางประเทศกลับไมประสบปญหาดังกลาว เพราะตามกฎหมายบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์
ตางประเทศมีวิธีการกําหนดคํานิยามคําวา “งานศิลปะ”หรือคําวา “งานศิลปประยุกต” โดยใชวิธีการ
ยกตัวอยางเพียงบางตัวอยางเทานั้น และไมปรากฏวาบทบัญญัติกฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศใดมีคํานิยาม
เชนประเทศไทย ดวยการกําหนดวิธีการสรางงานศิลปประยุกตไวในตัวบทกฎหมายทายท่ีสุดนี้ดวยผล
การศึกษาขางตน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอวา พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ไทยสมควรมีการปรับปรุงแกไข เพ่ือ
รองรับความคุมครองงานดานศิลปวัฒนธรรมของชาติดังเชนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พรอมกับการปรับปรุงคํานิยามคําวา “งานศิลปประยุกต” 
ดวยวิธีการยกตัวอยางงานศิลปประยุกตไวในคํานิยามและยกเลิกการระบุวา วิธีการสรางงานศิลป
ประยุกตตองเปนวิธีการตาม (๑) ถึง (๖) คํานิยามคําวา“งานศิลปประยุกต” อันทําใหงานศิลปะไทยทุก
รูปแบบสามารถไดรับความคุมครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย รวมท้ังเพ่ือปองกันความไมแนนอนใน



๔๖ 
 
 
อนาคตวา งานออกแบบลวดลายผาไหมเปนงานอันมีลิขสิทธิ์หรือไม กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยจึงสมควร
บัญญัติวา งานออกแบบผลิตภัณฑเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 
 สรัญญา ภักดีสุวรรณ๔๗ไดวิจัยเรื่อง การออกแบบลวดลายผาไหมมัดหม่ีของจังหวัด
มหาสารคามในบริบทวัฒนธรรมรวมสมัย  ผลการวิจัยพบวา  การออกแบบลวดลายผาไหมมัดหม่ีใน
จังหวัดมหาสารคาม ท่ีไดมีการพัฒนากระบวนการออกแบบ ใหมีความรวมสมัยนั้นเปนการทํางานเปน
ระบบมีข้ันตอนกอนหลังท่ีแนนอน ทําใหการออกแบบเปนไปอยางสอดคลองสัมพันธกันในแตละ
ข้ันตอน จึงสามารถออกแบบไดตามวัตถุประสงคท่ีวางไว เปนผลใหกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจใน
ผลงานการออกแบบ แตก็ยังมีปญหาท่ีตองปรับปรุงแกไขในสวนของข้ันตอนการออกแบบรายละเอียด
ท่ียังคลาดเคลื่อนจากแบบราง  

พุทธมน สุวรรณอาสน๔๘  ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธการตลาดผลิตภัณฑผาไหมลาย
สันกําแพงจากสิ่งบงซ่ึงภูมิศาสตร โดยการมีสวนรวมของชุมชนสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม  ผลการวิจัยพบวา ในดานการพัฒนากลยุทธทางการตลาดนั้น พบวาปญหาคือ ขาดการ
พัฒนาในดานชองทางการจัดจําหนาย และ ชองทางการสื่อสารการตลาด ขาดการสนับสนุนและการมี
สวนรวมในการพัฒนาสื่อและกระบวนการทําการตลาดเชิงรุก ผลสรุปจากการลงพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง
รวมไปถึงการศึกษาบริบทพ้ืนฐานของกลุมผูผลิตผาไหมสันกําแพง และผูมีสวนไดเสีย ท้ังภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม ผูวิจัยจึงไดดําเนินการกําหนดโจทยในการวิจัยเปน ๑ ประเด็นคือ ๑)ผลและบทเรียน
ในการดําเนินงานดานการตลาดท่ีเคยดําเนินการมาของกลุมผูผลิตผาไหมสันกําแพงเปนอยางไร ๒)
ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของกลุมผูผลิตผาไหมสันกําแพงคืออะไร ๓)แนวทาง
ในการพัฒนากลยุทธการตลาดเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางไร โดยในการดําเนินการตามโจทย
ดังกลาวมีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ๓ ประการ คือ ๑.เพ่ือศึกษาผลและบทเรียนการดําเนินงาน
ดานการตลาดท่ีอาศัยองคความรูจากอัตลักษณทองถ่ินของกลุมผลิตผาไหมสันกําแพง ชุมชนอําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม ในอดีตและปจจุบัน ๒.เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพทาง
การตลาดของกลุมผูผลิตผาไหมสันกําแพง ชุมชนอําเภอ สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม และ ๓.เพ่ือศึกษา
แนวทางการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผลิตภัณฑผาไหมสัน
กําแพงตอสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และดําเนินการศึกษากลุมประชากรจํานวน ๓ กลุมไดแก กลุมผูผลิต
ผาไหมสันกําแพง, สภาวัฒนธรรมสันกําแพง และ กลุมผูบริโภคท่ีใหความสนใจผาไหมสันกําแพงผาน
การกด Like ใน Fanpage ยุววิจัยผาไหม สันกําแพง และไดกําหนดความสําคัญของการศึกษาเปน ๓ 
สวนไดแก ๑.การสํารวจรูปแบบการดําเนินดานการตลาดเดิมของกลุม ๒.ความคิดเห็นของผูบริโภค
เก่ียวกับองคประกอบทางการตลาด ๓.แนวทางการพัฒนากลยุทธการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
อาศัยรูปแบบการเก็บขอมูลตามกิจกรรมดังนี้ ๑. การศึกษาผลและบทเรียนการดําเนินงานดาน
การตลาดท่ีผานมา ผานกิจกรรมใน ๒ รูปแบบ คือ การบรรยายใหความรูเรื่องการจัดทําแผนการตลาด 

 ๔๗สรัญญา ภักดีสุวรรณ, “การออกแบบลวดลายผาไหมมัดหมี่ของจังหวัดมหาสารคามในบริบท
วัฒนธรรมรวมสมัย”, ชอพะยอม, ปท่ี ๒๑ ฉบับท่ี  ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๓) ๑๗ : ๓๕. 

๔๘พุทธมน สุวรรณอาสน๔๘  การพัฒนากลยุทธการตลาดผลิตภัณฑผาไหมลายสันกําแพงจากสิ่งบงช้ี
ทางภูมิศาสตร โดยการมีสวนรวมของชุมชนสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม, รายงานวิจัย , 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๙), หนา บทคัดยอ. 

                                                 



๔๗ 
 
 
และ การวิเคราะหกลุมเปาหมาย, การวิเคราะหตนเองและการวิเคราะหคูแขง ๒. การเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณในประเด็น ความคิดเห็นของผูบริโภคเก่ียวกับองคประกอบทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑผาไหม ๓. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยกระบวนการมีสวนรวม ในการ
พัฒนากลยุทธการตลาด ผลจากการดําเนินงานท่ีผานมา สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในดานการ
เรียนรูผลการดําเนินการตลอดจนการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งจากผลการดําเนินการท่ีผานมาและ
แนวทางในการพัฒนาดานการตลาด มีการสํารวจความคิดเห็นของผูท่ีสนใจในผลิตภัณฑผาไหมสัน
กําแพงและนําผลท่ีไดรับมาพัฒนากลยุทธการตลาด รวมไปถึง กอใหเกิดการพัฒนากลยุทธทาง
การตลาดเชิงรุกใน ๓ ประเด็นคือ ๑.การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารเรื่องราวของผาไหมสันกําแพง
ใหกับผูท่ีสนใจ ๒.การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดท่ีมีความหลากหลาย และ ๓.การพัฒนาชองง
การจัดจําหนายผลิตภัณฑผานเครือขายอินเทอรเน็ต และกอใหเกิดชองงในการสื่อสารการตลาดและ
สื่อท่ีมีความหลากหลาย ไดแก www.sankamphaengsilk.com , ใบปลิว,บอรดประชาสัมพันธ, 
วิดีทัศนประวัติผาไหมสันกําแพง, วิดีทัศนกิจกรรมพิธีเปดพิพิธภัณฑเฉลิมราชผาไหมสันกําแพง, ระบบ
ซ้ือขายผลิตภัณฑผาน www.sankamphaengsilk.com รวมไปถึงเกิดกระบวนการทํางานในรูปแบบ
การ บูรณาการรวมกับพิพิธภัณฑเฉลิมราชผาไหมสันกําแพง ซ่ึงสามารถสงผลกระทบ (Impact) ไดใน
ระดับชาติและนานาชาติผานการสนับสนุนของหนวยงานระดับประเทศ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรมฯ ,
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย กรมหมอนไหม และเทศบาลตําบลสันกําแพง ปจจุบันการดําเนิน
โครงการไดเสร็จสิ้นและมีการถายทอดความรูในดานการบริหารจัดการชองงในการขายและการสื่อสาร
การตลาดไปยังตัวแทนกลุมเพ่ือสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการดวยตนเองตอไป  
 ศิวพร แกนจันทร๔๙  ไดวิจัยเรื่อง การยอมผาไหมดวยสีจากกากกาแฟโดยใชสารสกัดจาก
เปลือกทับทิมเปนสารชวยติด ผลการวิจัยพบวา  ผาท่ีผานการยอมทุกชิ้นใหเฉดสีเหมือนกัน (สีเหลือง
น้ําตาล) อยางไรก็ตามความเขมขนของสารชวยติดและวิธีการยอมสีดวยสารชวยติด สงผลตอความเขม
ของสีบนผา ผาท่ีผานการยอมดวยสารชวยติด มีความคงทนของสีตอการซักดีกวาผาท่ีไมใชสารชวยติด 
สวนผลในดานความคงทนตอแสง พบวา ผาท่ีผานการยอมแบบใชและไมใชสารชวยติดมีความคงทน
ตอแสงใกลเคียงกัน 
 สมศักดิ์ จีวัฒนา และชลิดา ภัทรศรีจิรากุล๕๐ ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูลผา
ไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา  ๑) การวิเคราะหและออกแบบ 
ระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหม ทอมือจังหวัดบุรีรัมย มีข้ันตอนการ
พัฒนาแบงออกเปน (๑) การศึกษาปญหาของระบบเดิม (๒) การวิเคราะหระบบงาน ใหม (๓) การ
ออกแบบ (๔) การพัฒนาและ (๕) การทดสอบ ระบบอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ผา ไหมทอมือระบบฐานขอมูลตองมีรายละเอียดหลัก ประกอบ ดวย (๑) รหัสผลิตภัณฑ (๒) 

 ๔๙ศิวพร แกนจันทร, “การยอมผาไหมดวยสจีากกากกาแฟโดยใชสารสกัดจากเปลือกทับทิมเปนสาร
ชวยติด”, รายงานวิจัย, (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ, ๒๕๕๘), หนา 
บทคัดยอ. 
 ๕๐สมศักดิ์ จีวัฒนา และชลิดา ภัทรศรีจิรากุล, “การพัฒนาระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือของกลุม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย”, วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย, ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๕๙-๖๗. 

                                                 



๔๘ 
 
 
ผลิตภัณฑ (๓) ราคา/หนวย (๔) รายละเอียดผลิตภัณฑ (๕) ประเภทผลิตภัณฑ (๖) ไดรับ รางวัล (๗) 
ระดับดาว (๘) สถานท่ีจําหนาย ติดตอ (๙) ชื่อ เจาผลิตภัณฑ (๑๐) ประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑ 
(๑๑) วัตถุดิบท่ีใช ๒) จัดทําเว็บไซตผาไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจ ชุมชนผาไหมทอมือ จังหวัดบุรีรัมย
เพ่ือใหผูท่ีสนใจเขาถึงขอมูล ในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเชื่อมกับระบบฐานขอมูล 2ผาไหมทอมือ
ประกอบดวย (๑) สมุดเยี่ยม (๒) กระดานขาว (๓) แบบสํารวจ  (๔) จํานวนผูเขาชม (๕) หองสนทนา 
และ (๖) เนื้อหาโฆษณา และ ๓) ผลการศึกษาความพึงพอใจของ ผูใชระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือ
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรมัย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับมากทุกดานและเรียงลําดับคา เฉลี่ย ๓ ลําดับแรกคือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบหนา จอ
ฐานขอมูล และดานการสืบคนขอมูลในรูปแบบพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ  
 อมรพล ชางสุพรรณ๕๑  ไดศึกษาเรือง  น้ําเสียและเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงาย
สําหรับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอมือ  ผลการศึกษาพบวา  ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ หรือ OTOP ท่ีเปนเอกลักษณและสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยผลิตภัณฑหนึ่งคือ ผาไหม
ทอมือ เนื่องจากมีรูปแบบ ลวดลาย และเฉดสีท่ีโดดเดนไมเหมือนใคร โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันไปใน
แตละทองถ่ิน เชน ผามัดหม่ี ผาจก ผาขิด ผาแพรวา เปนตน การทอผาไหมนิยมทอในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เชน จังหวัดมหาสารคาม บุรีรัมย สุรินทร และขอนแกน 
ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอมือมีกระบวนการผลิตแบงออกเปน ๕ กระบวนการหลัก คือ การ
เลี้ยงไหม การเตรียมเสนไหม การยอมเสนไหม การทอผาไหม และการตัดเย็บผาไหม ในปจจุบันมีเสน
ไหมสําเร็จรูปจากโรงงานผลิตเสนไหมวางขายตามทองตลาด ชาวบานจึงนิยมซ้ือ เสนไหมสําเร็จรูปมา
ทดแทนการเลี้ยงไหมเอง แตถึงอยางไรก็ตามการเลี้ยงไหมและเตรียมเสนไหมเองก็ยังสามารถพบได
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากลูกคาบางกลุมนิยมผาไหมทอมือท่ีทอจากการไหม
เลี้ยงเอง โดยผาไหมทอมือท่ีทอจากไหมเลี้ยงเองจะมีราคาสูงกวาผาไหมท่ีทอจากเสนไหมสําเร็จรูป 
จาก ๕ กระบวนการหลักในการผลิตผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอมือ กระบวนการยอมเสน
ไหมเปนกระบวนการท่ีใชน้ํา และมีน้ําเสียเกิดข้ึนมากท่ีสุด โดยกระบวนการยอมเสนไหมสามารถแบง
ออกเปนข้ัน ตอนยอยไดอีก ๓ ข้ันตอน คือ การลอกกาวไหมและฟอกเสนไหม การยอมเสนไหม และ 
การลางเสนไหมหลังการยอม โดยแตละข้ันตอนยอยมีกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน และเกิดน้ําเสียท่ีมี
คุณสมบัติแตกตางกัน 
 

 
   

 ๕๑ อมรพล ชางสุพรรณ,  น้ําเสียและเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงายสําหรับผลิตภัณฑ OTOP 

ประเภทผาไหมทอมือ,  (กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตรบริการ, ๒๕๕๘), หนา ๑.   

                                                 



๔๙ 
 
 

 

บทท่ี  ๓ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบนเิวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัย

บุรินทร”  มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑.  เพ่ือศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนใน
กลุมนครชัยบุรินทร  ๒. เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร    
ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  ๓. เพ่ือวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิต
ผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  การวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยดวยวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี ท้ังวิจัยในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  ในภาคสนาม โดยใชวิธี
วิทยาวิจัยการแบบผสานวิธีดังนี้  
 ๓.๑.๑ การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทําการศึกษาและรวมรวมขอมูล
จากเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของกับบริบทของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร หนังสือ รายงาน
การวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดงความสัมพันธท่ีแสดงใหเห็นแนวคิด หลักการ    
การพัฒนา ระบบนิเวศ และหวงโซอุปทานกระบวนการผลิตผาไหม ดังนี้ 
   ๓.๑.๑.๑ ศึกษา คนความและรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
ท้ังจากรายงานการวิจัย และเอกสารอ่ืน ๆ โดยอาศัยแนวคิดระบบนิเวศ แนวคิดกระบวนการผลิต      
ผาไหม หลักการพัฒนาท่ียั่งยืนและแนวคิดหวงโซอุปทานเปนกรอบในการศึกษา 
   ๓.๑.๑.๒  ทําการศึกษาวิเคราะหระบบนิเวศของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร
จากระบบน้ําเสียท่ีเกิดจากการฟอกยอม  
   ๓.๑.๑.๓  ศึกษาวิเคราะหระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
    ๓.๑.๑.๔  ศึกษาวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิต 
   ๓.๑.๑.๕  สรุปผลการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึง แนวคิด  หลักการ  ความเปนมา     
การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชน    
 ๓.๑.๒ การศึกษาเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  ในภาคสนาม (Field Study)    
เพ่ือทราบถึงแนวคิด  หลักการ  ความเปนมาการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ
ชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีเปนกรณีศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษาคนควา ดังนี้ 
   ๓.๑.๒.๑ ทําการศึกษาและคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีผูประกอบการไหมในกลุมนครชัย
บุรินทร โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก 



๕๐ 
 
 
    ๑. ผูประกอบการไหมจังหวัดนครราชสีมา 
    ๒. ผูประกอบการไหมจังหวัดชัยภูมิ 
    ๓. ผูประกอบการไหมจังหวัดบุรีรัมย 
    ๔. ผูประกอบการไหมจังหวัดสุรินทร 
   ๓.๑.๒.๒ ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ไดแก
หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการไหม ผูประกอบการไหม  
ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และนักวิชาการดาน
สิง่แวดลอมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
  ๓.๑.๒.๓ ดําเนินการวิเคราะหระบบนิเวศของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร 
ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยนื และวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทาน
และระบบนิเวศในกระบวนการผลิต 
  ๓.๑.๒.๔ สรุปและนําผลการศึกษาท่ีได ท้ังจากการศึกษาในเชิงเอกสารและ
ภาคสนาม โดยนํามาวิเคราะหตามประเด็นท่ีสําคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเปนมา การพัฒนา
ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชน มุงเนนการนําผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพรใหกับ
ผูประกอบการไหมในพ้ืนท่ีท่ีไมใชกลุมเปาหมายและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ  
  ๓.๑.๒.๕ สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) 
 การวิจัยนี้เปนการศึกษาในเชิงลึกมุงเนนการสัมภาษณ หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม 
พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการไหม ผูประกอบการไหม  ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัด
บุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสีมา จํานวน ๑๗ คน  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๓.๑ รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
  

ลําดับ ช่ือฉายา/นามสกุล ตําแหนง 
๑ นางสุดารัตน  ซ้ึงสัมปทาน หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
๒ นางสาวกันยารัตน ไชยยศ  หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
๓ นางอรุณี  อินยาพงษ หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย 
๔ นายสมพร  ปองไว   หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร 
๕ นางอัจฉรา  เคียงวิมลรัตน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 
๖ นายภูษิต  ลัทธิธนธรรม พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ 
๗ นายจรินทร รอบการ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย 
๘ นางอรุณรัตน  ชิงชนะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุรินทร 
๙ นางอาทิตยา สิริมัชชาดากุล ประธานผูประกอบการไหมจังหวัดนครราชสีมา 



๕๑ 
 
 
ตารางท่ี  ๓.๑ รายชื่อผูใหสัมภาษณ (ตอ)   
 

ลําดับ ช่ือฉายา/นามสกุล  ตําแหนง 
๑๐ นางมาลา  วรรณพงษ ประธานผูประกอบการไหมจังหวัดชัยภูมิ 
๑๑ นางสํารวย  ศรีมะเรือง ประธานผูประกอบการไหมจังหวัดบุรรีมัย 
๑๒ นางกาญจนา  คําด ี ประธานผูประกอบการไหมจังหวัดสุรินทร  
๑๓ นางประภาพรรณ  พาภักด ี ผูประกอบการไหมจังหวัดนครราชสีมา 
๑๔ นางกิมหลั่น  แรงโนน ผูประกอบการไหมจังหวัดชัยภูมิ 

๑๕ นางรุจาภา  เนียนไธสง ผูประกอบการไหมจังหวัดบุรีรัมย 
๑๖ นางจุรีรัตน  ถูกขนาดดี ผูประกอบการไหมจังหวัดสุรินทร 
๑๗ รศ.ดร.นภัทร นอยน้ําไส นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
31 การดําเนินการตามโครงสรางการวิจัยดังกลาว เนนการศึกษาวิเคราะหและการมีสวนรวม
ท้ังการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย การจัดเวทีประชุมคืนขอมูลสูชุมชน สําหรับการ
วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเนนวิธีการแสงหาความรู จากการตั้งประเด็นหลักในการศึกษา 31แนวคิด 
หลักการ ความเปนมา การพัฒนาระบบนเิวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชน31 โดยดําเนินการและ
ใชเครื่องมือท่ีสําคัญ ไดแก 
31 ๓.๓.๑ การสัมภาษณ ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) สําหรับ 31

หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการไหม ผูประกอบการไหม  
ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และนักวิชาการดาน
สิ่งแวดลอมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยพัฒนาเปนแบบสัมภาษณท่ีพัฒนาจากแนวคิด 
หลักการ ความเปนมา เพ่ือคนหาการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชน 
31 ๓.๓.๒ ศึกษาและติดตามผล 31การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชน
รวมกัน 
 ๓.๒.๓ การสังเกต ซ่ึงเปนการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝายตาง ๆ ท่ีทํา
ควบคูกับการสัมภาษณ หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการ
ไหม ผูประกอบการไหม  ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และ
นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
31 ๓.๒.๔ การคืนเวทีสูชุมชน ซ่ึงเปนการนําขอมูล 31การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิต
ผาไหมของชุมชน 31นําเสนอตอชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปน 31แนวทางในการเผยแพรใหกับ
ผูประกอบการไหมในพ้ืนท่ีท่ีไมใชกลุมเปาหมายและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ31ตอไป 
31 ดังนั้น จึงมีเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย 
31 ๑. แบบสัมภาษณ (Inter-view Guideline)  
31 ๒. แบบคืนเวทีสูชุมชน (องคความรูท่ีไดจากการวิจัย) 



๕๒ 
 
 
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้
 ๓.๔.๑ การลงพ้ืนท่ีสัมภาษณผูประกอบการไหมจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย  
จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยลงพ้ืนท่ีดวยตัวเอง 
 ๓.๔.๒ การสังเกตแบบมีสวนรวม (Observations Participant) ซ่ึงเปนการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของฝายตาง ๆ ท่ีจะทําควบคูกับการสัมภาษณหัวหนาฝายสงเสริม
อุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการไหม ผูประกอบการไหม  ในจังหวัด
นครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ
ชุมชนรวมกัน 
 ๓.๔.๓ การสัมภาษณ ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก ลึก (In-depth Interviews) สําหรับ 31

หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการไหม ผูประกอบการไหม  
ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และนักวิชาการดาน
สิ่งแวดลอมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยพัฒนาเปนแบบสัมภาษณท่ีพัฒนาจากแนวคิด 
หลักการ ความเปนมา เพ่ือคนหาการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชน 
 ๓.๔.๔ การรวบรวมขอมูลจากเอกสารเก่ียวกับ 31แนวคิด หลักการ ความเปนมาและนํามา 31

วิเคราะหระบบนิเวศของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทรตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ระบบ
นิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและ
ระบบนิเวศในกระบวนการผลิต 
 ๓.๔.๕  การคืนเวทีสูชุมชน รวมกับผูใหขอมูลสําคัญ แนวทางในการเผยแพรใหกับ
ผูประกอบการไหมในพ้ืนท่ีท่ีไมใชกลุมเปาหมายและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ31ตอไป 
 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล  
 จากการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และขอมูลเชิงประจักษจากการ
สัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม  การคืนเวทีสูชุมชน การแจกแบบสัมภาษณ เปนกระบวนการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมุงเนนการ
วิเคราะหโดยการสรุปตามสาระสําคัญดานเนื้อหาท่ีกําหนดไว โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
analysis) ดังนี้  
  ๓.๕.๑  วิเคราะหระบบนิเวศของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทรตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิเคราะหผลกระทบ
หวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิต 
 ๓.๕.๒  สรุปและนําผลการศึกษาท่ีไดท้ังจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม โดย
นํามาวิเคราะหตามประเด็นท่ีสําคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเปนมา การพัฒนาระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชน  



๕๓ 
 
 
 ๓.๕.๓ การนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชน
ของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร 
   ๓.๕.๔ การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีท่ีไดกลาวแลว
เพ่ือใหชุดองคความรู กระบวนการ และแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ
ชุมชนเพ่ือเผยแพรใหกับผูประกอบการไหมในพ้ืนท่ีท่ีไมใชกลุมเปาหมายและหนวยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวของ 
 

31๓.๖ การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย 
31 การนําเสนอขอมูลในลักษณะการพัฒนาความ (Descriptive Presentation) ประกอบ
ภาพถายและการพรรณาความประกอบการบรรยายเหตุการณท่ีเก่ียวของกับ 31การพัฒนาระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชน เพ่ือเผยแพรใหกับผูประกอบการไหมในพ้ืนท่ีท่ีไมใชกลุมเปาหมาย
และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ 
 
  
 
 
  

 



๕๔ 
 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนคร
ชัยบุรินทร” มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัย
บุรินทร   เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรตามหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และเพ่ือวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม           
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 
๔.๑  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยดวยวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี ท้ังวิจัยในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  ในภาคสนาม พบวา 

 ๔.๑.๑ บริบทพ้ืนที่ของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร 
         ๑) ผูประกอบการไหมจังหวัดนครราชสีมา 
         ขอมูลเบ้ืองตน 

  ผาไหมของจังหวัดนครราชสีมา เปนท่ีรูจักกันแพรหลายท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ เนื่องจากลักษณะของผาไหมท่ีมีเอกลักษณโดดเดน คือ เนื้อผาแนน ละเอียด มีความมัน
วาว ซักแลวสีไมตก ไมซีด เม่ือนําไปตัดเย็บเสื้อผาตะเข็บไมแตกงาย มีความพิถีพิถันในการทอ ตามคํา
ขวัญประจําจังหวัด คือ "ผาไหมดี หม่ีโคราช ปราสาทหิน ดินดานเกวียน" จากอดีตถึงปจจุบัน 
ผลิตภัณฑผาไหมท่ีผลิตข้ึน ไดสะทอนภูมิปญญาของทองถ่ิน และท่ีไดสืบทอดการทอผาไหมแบบรุนตอ
รุนจนถึงปจจุบัน ไหมเปนเสนใยของตัวหนอนชนิดหนึ่ง ไหมมีหลายชนิด เชน ไหมนอย ไหมใหญ ไหม
ไทย ไหมงาม เปนตน ไหมแตละชนิดมีความสวยงามแตกตางกันไป การทําไหมเปนกรรมวิธีท่ีคอนขาง
ยุงยากพอสมควร เริ่มตั้งแตการเลี้ยงไหม การนําเสนไหมมาฟอก การยอมไหม การกรอไหม จนไปถึง
การทอไหม โดยไดมีการพัฒนาการทอผาไหม ตั้งแตกรรมวิธีการทอ การออกแบบลวดลายให
หลากหลาย การยอมสี ท้ังสีธรรมชาติ และสีเคมี แตยังมีการอนุรักษรูปแบบเดิมไว จากการทอผาไหม
เพ่ือใชเองมาเปนของฝาก จนกระท่ังทอเพ่ือจําหนายท้ังใน และตางประเทศ ผาไหมโคราช มีลักษณะ
กรรมวิธีการผลิตแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทหัตถกรรม ไดแก ผาไหมหางกระรอก ผาไหม
มัดหม่ี ผาไหมมัดหม่ีขอ ผาไหมลูกแกว ฯลฯ กับประเภทอุตสาหกรรม ไดแก ผาไหมลายประยุกต ผา
ไหมพิมพลาย ผาไหมพ้ืนเรียบ การแปรรูป  ผาไหม  
 ผลิตภัณฑแปรรูปไหม ของจังหวัดนครราชสีมา มีแหลงผลิตท่ีสําคัญตั้งอยูท่ีอําเภอ 
ปกธงชัย และกระจายตัวตามครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนท่ี ๒๑ อําเภอ โดยมีผูประกอบการไหมข้ึน
ทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๑๖๑ ราย มี
รายไดของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑไหม จํานวน ๓,๗๓๗,๕๕๓,๔๓๓ บาท แตรายไดจากการ
จําหนายเพ่ิมข้ึนในอัตราลดลงในแตละป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกิจและตัวผลิตภัณฑไหมเองท่ีมี



๕๕ 
 

ขอจํากัด เชน เสนไหมดิบท่ีไมเพียงพอตองนําเขาสวนหนึ่ง ดานคุณภาพการฟอกยอม การแปรรูป เปน
ตน๑  
 สําหรับแหลงผลิตท่ีสําคัญอยูท่ีอําเภอปกธงชัย และกระจายอยูในอําเภอตาง ๆ 
ไดแก อําเภอหวยแถลง อําเภอเสิงสาง อําเภอสูงเนิน อําเภอสีดา อําเภอสีค้ิว อําเภอลําทะเมนชัย 
อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอเมืองยาง อําเภอพิมาย อําเภอปกธงชัย อําเภอประทาย อําเภอบาน
เหลื่อม อําเภอบัวใหญ อําเภอบัวลาย อําเภอโนนแดง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอจักราช อําเภอคง 
อําเภอแกงสนามนาง ซ่ึงมีจํานวนผูประกอบการท้ังหมด ๑๖๑ ราย๒  

 ๒) ผูประกอบการไหมจังหวัดชัยภูมิ 
  ขอมูลเบ้ืองตน 
 จังหวัดชัยภูมิมีลายผาโบราณจํานวนมาก แตมีลายดั้งเดิมอายุกวา ๒๐๐ ป ท่ีทาน
ทาวบุญมี ภรรยาพระยาภักดีชุมพล (แล) เจาเมืองคนแรกไดสอนใหสตรีชาวเมืองชัยภูมิทอผาข้ึนใช
เปนเครื่องนุงหม คือ ผานุงหรือผาซ่ินลายหม่ีค่ัน (ท่ีเปนลายพ้ืนฐาน) เย็บตอกับผาขิดท่ีเปนหัวซ่ิน๓ 
การผลิตผาไหมชัยภูมิมีวัตถุประสงคเพ่ือใชสอยในครัวเรือน ใชในงานประเพณี พิธีสําคัญ ใชเปนของ
ฝากของกํานัลแกผูมาเยือน เปนทรัพยสินท่ีมีคาและเก็บไวไดนาน การผลิตอาศัยกําลังแรงงานใน
ครอบครัว และแรงงานในชุมชนทําใหเกิดกลุมผลิตผาไหมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ  
 การพัฒนาผลิตภัณฑผาไหมจังหวัดชัยภูมิเกิดจากการแลกเปลี่ยนขอมูล ถายทอด
ขอมูลในกลุมเล็ก ๆ และเชื่อมโยงไปสูกลุมใหญทําใหไดผลิตภัณฑผาไหมท่ีมีคุณภาพ มีเอกลักษณ
เฉพาะ ซ่ึงสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ไดจัดใหมีการคัดสรรผาไหมลายหม่ีค่ันขอนารี มีผูสงผล
งานเขาประกวด และมีการเชิญผูเชี่ยวชาญดานลายผา นักอนุรักษผาโบราณ มาทําประชาพิจารณ และ
รวมกันคิดวาควรนําผามัดหม่ีลายใดข้ึนเปนเอกลักษณของจังหวัดชัยภูมิ ท่ีประชุมมีขอสรุปไดลายผาท่ี
เปนเอกลักษณของจังหวัดชัยภูมิ คือ ลายหม่ีค่ันขอนารี  
  สําหรับแหลงผลิต จะอยูในอําเภอตาง ๆ ไดแก อําเภอเมือง จัตุรัส เทพสถิต หนอง
บัวแดง คอนสวรรค ภูเขียว เกษตรสมบูรณ แกงครอ คอนสาร เนินสงา บานเขวา และบานแทน โดยมี
ผูประกอบการไหมข้ึนทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จํานวน ๕๓๐ ราย มียอดจําหนายรวมในป ๒๕๕๙ จํานวน ๓๙๓,๑๔๗,๑๑๔ บาท๔   
 ๓) ผูประกอบการไหมจังหวัดบุรีรัมย 

             ขอมูลเบ้ืองตน 
 ในอดีตการทอผาไหมของจังหวัดบุรีรัมยไดรับการสงเสริมจากพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สงผูเชี่ยวชาญชาวญ่ีปุนมาใหคําแนะนําการทอ
ผาไหม ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ชาวญี่ปุนเดินทางมาตั้งโรงงานเลี้ยงไหมท่ีบุรีรัมย ไดเลือก

๑ สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด, ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา, (นครราชสีมา : ไทยรุงกิจ, ๒๕๕๙), หนา ๓๖. 

๒สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, ฐานขอมูลของการผลิตผาไหมผูประกอบการไหมใน
จังหวัดนครราชสีมา, (นครราชสีมา : บรรณกิจ, ๒๕๕๙), หนา ๑๒-๑๓. 
 ๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดชัยภูมิ, ประวัติลายผาเอกลักษณจังหวัดชัยภูมิ (หมี่คั่นขอนารี), 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/๒๕๓๑๔๗. [๒๐ มิ.ย.๒๕๖๐]. 

๔สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ, ฐานขอมูลของการผลิตผาไหมผูประกอบการไหมในจังหวัด
ชัยภูมิ, (ชัยภูมิ : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ, ๒๕๕๙), (อัดสําเนา). 

                                                 



๕๖ 
 

ทําเลเลี้ยงไหมท่ีเมืองพุทไธสง การเลี้ยงไหมของจังหวัดบุรีรัมยสืบทอดมาถึงปจจุบัน โดยเฉพาะกลุมทอ
ผาไหมบานหัวสะพาน มีชื่อเสียงในการทําอุตสาหกรรมไหมท่ีครบวงจรมีชื่อเสียงในดานการผลิต
วัตถุดิบเสนไหมจําหนายใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมไหม  
 ปจจุบันการทอผาไหมมีการทอผาไหมกระจายอยูท่ัวไปในอําเภอตาง ๆ ของ
จังหวัดบุรีรัมย อําเภอท่ีมีกําลังการผลิตมาก ไดแก อําเภอนาโพธิ์ อําเภอนางรอง อําเภอละหานทราย 
อําเภอกระสัง อําเภอบานใหมไชยพจน และอําเภอหนองหงส แตแหลงทอผาท่ีใหญท่ีสุด คือ อําเภอนา
โพธิ์ โดยท่ีบานโคกกุงมีศูนยพัฒนาผาไหม กลุมแมบานเลี้ยงไหมและยังมีท่ีบานมะเฟองอําเภอ          
พุทไธสง ซ่ึงทอผาไหมดวยก่ีธรรมดาหรือก่ีชาวบาน สําหรับอําเภอพุทไธสง และอําเภอนาโพธิ์ มีกําลัง
การผลิตมากกวาอําเภออ่ืน ๆ และมีการทอผามัดหม่ีลายพ้ืนเมืองดั้งเดิมและแบบลายประยุกต 
โดยเฉพาะผามัดหม่ีตนแดง เปนผาไหมมัดหม่ีทอผาซ่ิน เปนพ้ืนสีแดง ไมมีลวดลาย สวนลายตัวซ่ินนิยม
ใชลายฟนเลื่อน ลายนาค เปนตน ผาไหมท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัดเปนผาไหมพันธุพ้ืนเมือง ซ่ึงมี
เหลือง ละเอียด และสาวดวยมือ แตกตางจากท่ีอ่ืนท่ีใชผาไหมจากโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหแตละ
อําเภอมีผลิตภัณฑผาไหมท่ีแตกตางกัน  

  สําหรับแหลงผลิต จะอยูในอําเภอตาง ๆ ไดแก อําเภอเมืองบุรีรัมย นางรอง 
ประโคนชัย สตึก ลําปลายมาศ กระสัง หนองก่ี บานกรวด หวยราช พุทไธสง คูเมือง หนองหงส ชํานิ
ละหานทราย นาโพธิ์ พลับพลาชัย เฉลิมพระเกียรติ บานไหมไชยพจน โนนดินแดง บานดาน โนน
สุวรรณ ปะคํา แคนดง โดยมีผูประกอบการไหมข้ึนทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย 
ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ จํานวน ๓๔๓ ราย มียอดจําหนายรวมในป ๒๕๕๙ จํานวน ๑๕๕,๗๑๙,๐๑๐ 
บาท๕  
 ๔) ผูประกอบการไหมจังหวัดสุรินทร 
  ขอมูลเบ้ืองตน 
 จังหวัดสุรินทรเปนแหลงผลิตผาไหมท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักและยอมรับท้ังในและ
ตางประเทศ จุดแข็งของผาไหมสุรินทร คือ การใชภูมิปญญาทองถ่ินและทักษะฝมือในการผลิตผาไหม
ท่ีไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีสีสัน ลวดลายเปนเอกลักษณเฉพาะพ้ืนท่ี และสอดคลองกับ
วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีหลากหลาย (เขมร, ลาว, กูย) จนกลายเปนอัตลักษณท่ีโดดเดนไมเหมือนใคร๖ 
ความงดงามของผาไหมสุรินทรมีอยูหลายรูปแบบตามลักษณะวิถีชีวิตของชาติพันธในจังหวัดสุรินทร 
แตท่ีสรางชื่อเสียงรูจักไปท่ัวโลก คือ ผาไหมยกทองสุรินทร ท่ีไดมอบใหแกผูนําประเทศตาง ๆ ท่ีเขา
รวมประชุมความรวมเมืองเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย หรือ APEC ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
นอกจากความงดงามของผาไหมยกทองแลว ยังมากดวยคุณคา เพราะผายกทองแตละผืนตองใชเวลา
ในการออกแบบลวดลาย เขียนแบบ เก็บตะกอ นาน ๒ – ๓ เดือน ใชเวลาในการทอนาน ๑ – ๓ เดือน 
และตองใชชางทอประจําก่ีแตละก่ี ๔ คนข้ึนไป คอย ๆ ทอ ได ๕ – ๗ เซนติเมตรตอวัน ผาแตละผืนทอ

๕สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย, ฐานขอมูลของการผลิตผาไหมผูประกอบการไหมในจังหวัด
บุรีรัมย, (บุรีรัมย : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย, ๒๕๕๙), (อัดสําเนา). 
 ๖ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุรินทร, การพัฒนาผาไหมชาติพันธลาว, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : 
https://www.gotoknow.org/posts/๔๕๑๔๓๕. [๒๐ มิ.ย.๒๕๖๐]. 

                                                 



๕๗ 
 

จากเสนไหมท่ียอมจากสีธรรมชาติเปนลวดลายตาง ๆ ตามจินตนาการดวยดิ้นทองอินเดีย    ไมมี
จําหนายในทองตลาด  
 การประกอบอุตสาหกรรมไหมในจังหวัดสุรินทรมียอดจําหนายเปนอันดับท่ี ๒ 
ในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ โดยยอดจําหนายรองจากจังหวัดนครราชสีมา      
ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมไหมมากท่ีสุดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑
อีกท้ังยอดจําหนายของจังหวัดสุรินทรเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงในป ๒๕๔๙ จังหวัดสุรินทรมีมูลคา
จําหนายผลิตภัณฑไหม ๒๕๕.๘๔ ลานบาท และเพ่ิมข้ึนถึง ๓๘๗.๕๙ ลานบาท ในป ๒๕๕๙ มูลคาท่ีมี
การจําหนายผลิตภัณฑไหมท่ีเพ่ิมข้ึน สะทอนถึงการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมไหมในจังหวัดสุรินทร
ท่ีมี การเชื่อมโยงของภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมไหมทุกระดับ  

 แหลงผลิตผาไหมจังหวัดสุรินทรกระจายตัวอยูหลายอําเภอ แตแหลงผลิตท่ีมี
ชื่อเสียง ไดแก บานสวาย ตําบลสวาย อําเภอเมือง กลุมของนางแบบ สินสวัสดิ์ บานนาตัง ตําบล      
เขวาสินรินทร อําเภอเขวาสินรินทร กลุมนางคําพันธ แกวกาญจน บานโคกสะอาด ตําบลคูตัน อําเภอ
กาบเชิง บานยางจรม ตําบลตรําดม อําเภอลําดวน กลุมนางม่ิงขวัญ ปานเจริญ บานประทุน ตําบล
แตล อําเภอศีขรภูมิ กลุมนางประกอบ จําปาทอง บานตาโต ตําบลพรมเทพ อําเภอทาตูม กลุมนาง
ทองมวน นามโสม แมกลุมท่ีไมไดกลาวถึงก็เปนกลุมท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ มีการผลิตและจําหนาย
อยางตอเนื่อง 

 ธุรกิจผาไหมในจังหวัดสุรินทร อาศัยการจัดจําหนายแกตลาดท้ังในจังหวัด
สุรินทร ตางจังหวัด ภายในประเทศ และตางประเทศ สถานท่ีจําหนายในตัวจังหวัด จําหนายไดเริ่ม
ตั้งแตสถานประกอบการ นําไปจําหนายยังตลาดนัดสีเขียวทุกวันเสาร ท่ีผูประกอบการและผูซ้ือจะมา
พบกันท่ีตลาดนัดท่ีตั้งอยูบริเวณซ่ึงตั้งอยูบริเวณสวนรักษ (สวนสาธารณะขางวัดชุมพลสุทธาวาส) และ
จําหนายไปยังตางประเทศตามคําสั่งซ้ือของลูกคาท่ีอยูตางประเทศ ธุรกิจผาไหมในจังหวัดสุรินทรตลาด
มีความตองการซ้ือผาไหมสูง ท้ังนี้เปนเพราะวิถีชีวิตของคนสุรินทรเก่ียวของกับผาไหม นิยมแตงกาย
ดวยผาไหมในเทศกาลตาง ๆ ตั้งแตเกิดจนตาย มีการนําผาไหมมอบใหบุคคลตาง ๆ ตามโอกาสสําคัญ 
ดวยความตองการผาไหมในวิถีชีวิตของคนสุรินทรท่ีมีความตองการสูง การผลิตผาไหมจึงไมเพียงพอตอ
ความตองการของตลาด อีกท้ังเอกลักษณของผาไหมจังหวัดสุรินทรมีความโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะ
ทําใหเปนท่ีตองการของตลาดตางจังหวัดภายในประเทศและตลาดตางประเทศสูง 
 ๔.๑.๒  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร 
  ๔.๑.๒.๑ ระบบนเิวศกระบวนการผลิตการปลูกหมอนเล้ียงไหม (ตนน้ํา) 
  อาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหม นับเปนอาชีพท่ีมีความสําคัญเศรษฐกิจ และสังคม
ชนบท ซ่ึงภูมิปญญาเก่ียวกับ หมอนไหม และการทอผาไหมของแตละ ชุมชนในประเทศไทยถือเปนภูมิ
ปญญา ท่ีมีคุณคา และมีเอกลักษณ แสดงออก ถึงมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีของ แตละชุมชน อีก
ท้ังกระบวนการผลิตดานหมอนไหมยังมีความเก่ียวของกับ สารเคมีนอยกวากระบวนการผลิตสินคา
ชนิดอ่ืน ดวยปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษท่ีเกิดจากการผลิตสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมทางการ
เกษตรท่ีมีสารเคมีตกคางอยูในธรรมชาติ ทําให เกิดปญหาตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอความปลอดภัยและ
ยั่งยืนตลอดหวงโซ ชีวิตของพืช สัตว และมนุษย ทําใหผู บริโภคท่ัวโลกหันมาสนใจกับ คุณภาพ
มาตรฐานของสินคาท่ีปลอดภัยจากสารเคมี แนวโนมผูบริโภคให ความสนใจกับการดูแลสุขภาพมาก
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ข้ึน จึงเพ่ิมความตองการของตลาด มากยิ่งข้ึน ท้ังในและตางประเทศ ดังนั้นการผลิตภัณฑไหมไทยซ่ึง
เปนสินคาท่ีเปนท่ีตองการใน ตลาดท้ังในและตางประเทศ จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับปรุงและพัฒนา 
กระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองความตองการ ของผูบริโภค รวมถึงการ
รักษาสิ่งแวดลอมท่ีดีไวใหคนรุนตอไปในอนาคต 
  ผาไหมเปนสินคาออกท่ีสําคัญอยางหนึ่งของประเทศไทย มีผูนิยมใชผาไหมทําเครื่อง
แตงกาย และของใชตางๆ กันมาก เพราะผาไหมมีสีสวยงามสะดุดตา มีเนื้อเปนมันตางจากผาฝาย หรือ
ผาชนิดอ่ืนเสนใยซ่ึงนํามาใชทอผาไหมนั้น เปนเสนใยท่ีไดจากรังของหนอนไหม หนอนไหมเปนตัวออน
ของผีเสื้อชนิดหนึ่ง หลังจากผีเสื้อวางไขได ๑๐ วัน ไขจะฟกออกมาเปนตัวหนอน เรียกวา "หนอน
ไหม""รังไหม" ในระยะแรกท่ีออกมาจากไข หนอนไหมมีขนาดเล็ก หนอนไหมกินใบหมอนเปนอาหาร 
แตหนอนไหมก็เจริญเติบโตไดเร็วมาก หนอนไหมจึงตองลอกคราบเปนระยะไป เม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ี
จึงหยุดลอกคราบ หยุดกินอาหาร แลวเริ่มทํารัง โดยพนของเหลวชนิดหนึ่งออกมาทางปาก เม่ือ
ของเหลวนี้ถูกกับอากาศจะแข็งตัว เปนเสนไหมพันซอนกันเปนชั้นๆ หุมตัวไหมไว เรียกวา ขณะท่ีอาศัย
อยูในรังไหม หนอนไหมจะเจริญไปเปนดักแด เม่ือดักแดโตเต็มท่ีจะมีลักษณะคลายผีเสื้อ แลวเจาะรัง
ไหมออกมาสูภายนอก การเจริญเติบโตของไขเปนตัวหนอน ดักแด และผีเสื้อตามลําดับนี้เรียกวา "ชีพ
จักรของไหม" 

เม่ือรังไหมมีอายุไดประมาณ ๕ วัน ผูเลี้ยงจะคัดเลือกรังท่ีดีไวทําพันธุ และปลอย
ดักแดใหเจริญตอไปในรังไหม จนเปนผีเสื้อ สวนรังไหมท่ีเหลือจะนําไปตมแลวสาวเปนเสนไหมดวยมือ 
หรือเครื่องจักร สําหรับใชทอผาตอไป 

เนื่องจากหนอนไหมกินไปหมอนเปนอาหารเทานั้น ผูเลี้ยงจึงจําเปนตองปลูกหมอนไว
ดวย จะเลี้ยงแตไหมเพียงอยางเดียวไมได เพราะถาเลี้ยงไหมโดยไมปลูกหมอนก็จะไมมีอาหารเพียงพอ
สําหรับเลี้ยงไหม 

เนื่องจากหมอนเจริญเติบโตไดดีท้ังในเขตรอนและอบอุน ดังนั้นการปลูกหมอนเลี้ยง
ไหม จึงเปนอาชีพสําคัญของประชาชน ในหลายประเทศ ท้ังในเอเชีย และยุโรป เชน จีน ญ่ีปุน ไทย 
ฝรั่งเศส อิตาลี ฯลฯ 

ตนหมอน 
หมอนเปนพืชมีดอก เปนพืชยืนตน และเปนไมพุม มีหลายพันธุ ท้ังพันธุพ้ืนเมือง และ

พันธุท่ีมนุษยผสมข้ึนมา เพ่ือใหไดลักษณะท่ีตองการ และใหผลผลิตสูง พันธุซ่ึงใชปลูกสําหรับเลี้ยงไหม 
ควรเปนพันธุท่ีปลูกไดดีในทองท่ีท่ัวไป โตเร็ว ทนทานตอความแหงแลง และโรคไดดี ใบบาง ไมหยาบ 
ขอบใบมีแฉกนอย ฯลฯ ลักษณะเหลานี้เปนลักษณะสําคัญ ซ่ึงทําใหหมอนใหผลผลิตสูง ไดใบหมอน
มากพอท่ีจะนํามาเลี้ยงไหมไดอยางเต็มท่ี พันธุท่ีปลูกกันมากในบานเราสวนใหญเปนพันธุพ้ืนเมือง เชน 
พันธุหมอนนอย พันธุตาดํา เปนตน 

ผลหมอน  
การขยายพันธุหมอนทําไดหลายวิธี ท้ังใชเมล็ดและก่ิง แตวิธีท่ีใหผลเร็ว และไดตน 

หมอน ท่ีมีลักษณะเหมือนพันธุเดิมทุกประการก็คือ การตัดก่ิงปกชํา ก่ิงท่ีจะใชขยายพันธุควรมีอายุไม
ต่ํากวา ๑ ป มีตาไมนอยกวา ๕-๖ ตา และยาวประมาณ ๒๕-๓๐ เซนติเมตร หลังจากปกชําก่ิงลงดิน
ทรายแกลบเผา หรือข้ีเลื่อยได ๑ เดือน จึงนําไปปลูกลงดิน ระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด สําหรับการ
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ปลูกตนหมอนคือ ระยะตนฤดูฝน เพราะตนหมอนระยะนี้ตองการ ความชื้นสูงมาก เม่ือตนหมอนตั้งตัว
ไดแลว ตองคอยดูแลปราบวัชพืช ใสปุย ตนหมอนจึงจะเจริญเติบโตไดดี หลังจากตนหมอนอายุ ได ๑ 
ป จึงเริ่มตัดแตง ก่ิงและเก็บใบไปเลี้ยงไหม การตัดแตงก่ิงเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับการทําสวน หมอน 
เพราะจะชวยใหหมอนมีตนเตี้ย เก็บใบไดสะดวก และมีใบมากกวา ปลอยใหเติบโตไปเองตามธรรมชาต ิ
เนื่องจากหนอนไหมกินใบหมอนเพียงอยางเดียวเทานั้นเปนอาหาร ดังนั้น การเลี้ยงไหมจึงควรเริ่มตน 
ในระยะเวลาท่ีตนหมอนมีใบมาก จึงจะมีอาหารพอ สําหรับเลี้ยงหนอนไหม นอกจากนี้การเลี้ยงไหมจะ
ไดผลดีหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับ อุปกรณการเลี้ยง วิธีเลี้ยง และพันธุท่ีนํามาเลี้ยงอีกดวย เพราะปรากฏวา 
การเลี้ยงไหมแผนใหมตามคําแนะนํา ของกองการไหม กรมวิชาการเกษตร โดยเลี้ยงไหมพันธุผสม
ระหวางพันธุจีนและญี่ปุน และใชอุปกรณ โรงเลี้ยงท่ีทันสมัย  ไดผลดีกวาการเลี้ยงดวยวิธีของชาวบาน 
และเลี้ยงพันธุพ้ืนเมืองไทย เชน พันธุนางขาว นางน้ํา ฯลฯ  
  ก่ิงหมอนชํา ท่ีออกรากแลว พรอมท่ีจะนําไปปลูก  
 นอกจากเลือกพันธุ การเอาใจใสดูแลสวนหมอน และหนอนไหมระยะตางๆ และการ
วางแผนกะเวลาเลี้ยงไหม ใหเหมาะสมกับดินฟาอากาศ และการเจริญเติบโต ของตนหมอนแลว การ
ควบคุมโรคและแมลงหรือสัตวตางๆ ท่ีทําความเสียหายแกหมอนหรือหนอนไหม ก็เปนสิ่งสําคัญ ท่ีจะ
ทําใหการ ปลูกหมอนเลี้ยงไหมไดผลผลิตสูง และมีคุณภาพดีอีกดวย 
  ๔.๑.๒.๒ ระบบนเิวศกระบวนการผลิตการฟอกยอม  การแปรรูป  (กลางน้ํา)  
  จากขอเท็จจริงของระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัย
บุรินทรพบวาจากฐานขอมูลของอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทรพบวาการฟอกยอมสิ่งทอ
กอใหเกิดน้ําเสียมากท่ีสุด  ท้ังนี้ปญหาหนึ่งท่ีพบคือการปลอยน้ําเสียท่ีมีสี โดยท่ัวไปสีท่ีปนเปอนอยูใน
น้ําเสียของกระบวนการฟอกยอมสิ่งทอนั้นมาจากกระบวนการยอมสี การพิมพผา และการฟอกขาว    
สีบางประเภทสามารถ บําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมีท่ัว ๆไป แตมีสีบางประเภทท่ีไม
สามารถบําบัดไดดวยวิธี การดังกลาว ซ่ึงสีท่ีใชในอุตสาหกรรมฟอกยอมมีหลาย ชนิด เชน สีรีแอกทีฟ 
สีเอซิด สีเบสิกสีไดเร็กท สีแว็ต สีดิสเพอรส เปนตน โดยท่ัวไปสียอมเปนสารท่ีจัดไดวามีความเปนพิษ
ต่ําโดยไมพบวามีอัตราการตายหรือเจ็บปวยของผูท่ีทํางานในกระบวนการฟอกยอมสูงกวาบุคคลอาชีพ
อ่ืนแตอยางใด สียอมเปนสารท่ียากตอการสลายตัวทางชีวภาพแตมีความเปนพิษตอปลาคอนขางตํ่า 
อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญของสียอมในน้ําท้ิงปจจุบันมิไดอยูท่ีความเปนพิษของสียอม แตอยูท่ีสีของ
น้ําท้ิงเนื่องจากสียอมเปนสารท่ีมีสีเขม ดังนั้นแมมีสีอยูในน้ําเพียงปริมาณเล็กนอยก็สามารถทําใหน้ํามีสี
เปนท่ีรังเกียจของผูพบเห็นได จึงตองมีการกําจัดสีของน้ําท้ิงกอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอม ซ่ึงพบวาสีท่ีพบ
ในน้ําเสียเปนอนุภาคคอลลอยดท่ีจะไปบดบังแสงอาทิตยท่ีสองผานลงสูผิวน้ํา สงผลกระทบใหพืชท่ีอยู
ในน้ําไมสามารถสังเคราะหดวยแสงได สงผลใหปริมาณแกสออกซิเจนในน้ําลดลงซ่ึงมีผลใหสิ่งมีชีวิต
ตางๆ ท่ีอยูในน้ําอาจตายได ถึงแมวาน้ําเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอจะมีความเปนพิษตํ่า แตก็สามารถ
ทําใหแหลงรองรับน้ํามีสี เปนท่ีรังเกียจของผูพบเห็นไดจึงตองมีการกําจัดสีของน้ําท้ิงกอนท่ีจะ
ปลดปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ     

  นอกจากนีก้ระบวนการยอมเสนไหมเปนกระบวนการท่ีใชน้ําและมีน้ําเสียเกิดข้ึนมากท่ีสุด 
และสงผลตอระบบนิเวศโดยตรง ผูประกอบการไหมในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทรจะทําการผลิตผาไหมโดยเริ่ม
จากกระบวนการยอมเสนไหมสามารถแบงออกเปนข้ันตอนยอยไดอีก ๓ ข้ันตอน คือ การลอกกาวไหมและฟอก
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เสนไหม การยอมเสนไหม และการลางเสนไหมหลังการยอม โดยแตละข้ันตอนยอยมีกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน 
และเกิดน้ําเสียท่ีมีคุณสมบัติแตกตางกัน กลาวคือ 

ข้ันตอนท่ี ๑ การลอกกาวไหมและฟอกเสนไหม 
ธรรมชาติของไหมจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งซ่ึงทําใหเสนไหมเหนียวคลายกาว ดังนั้นกอนการ

ยอมเสนไหมตองทําการลอกกาวไหมออกกอน สารเคมีท่ีใชในการลอกกาวไหมมีอยูหลายชนิดดวยกัน แต
สารเคมีท่ีเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายคือ สบูสําหรับการฟอกเสนไหมซ่ึงจะทําพรอมกับข้ันตอนการลอก
กาวไหม เพ่ือใหเสนไหมธรรมชาติท่ีมีสีเหลืองออนเปลี่ยนเปนสีโทนท่ีจางลงหรืออาจเปนสีขาวสารเคมีท่ีใช 
เรียกวา สารฟอกไหม ซ่ึงจะเปนผงสีขาว โดยจะเปนสารไฮโดรเจนเปอรออกไซด(Hydrogen peroxide) 
นอกจากการใชสารเคมีในการฟอกไหมแลว ยังมีสารฟอกไหมท่ีไดจากธรรมชาติอีกดวย เชน น้ําข้ีเถา เปนตน 
ซ่ึงสารฟอกไหมท่ีสกัดจากผลิตภัณฑธรรมชาติจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่าเนื่องจากสามารถยอยสลายได
ดวยวิธีธรรมชาติ  ข้ันตอนนี้ จะมีน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ ๒๐-๔๐ ลิตรตอการลอกกาวและฟอกไหม ๑ ครั้ง 
ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับปริมาณของไหมท่ีตองการฟอกและลอกกาว จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บตัวอยางน้ําเสียจากการ
ฟอกและยอมไหมสาํหรับการผลิตผลิตภัณฑประเภทผาไหมในพ้ืนท่ีกลุมนครชัยบุรินทร ของกรมวิทยาศาสตร
บริการ พบวาน้ําเสียจากการลอกกาวไหมและการฟอกไหมดวยสารเคมีมีคาความเปนดาง และคาความสกปรก
ในรูปของคาซีโอดีสู งกวาคามาตรฐานน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานเล็กนอย ในขณะท่ีความเขมของสีมีคาสูง
เกินคาแนะนําของประเทศสหรัฐอเมริกา ๗-๑๐ เทา 

ข้ันตอนท่ี ๒ การยอมเสนไหม 
การยอมเสนไหม มีท้ังการใชสีธรรมชาติและสีเคมีหรือสีสังเคราะหในการยอม ปจจุบันมี

การรณรงคใหใชสีธรรมชาติในการยอมเสนไหมแทนสีเคมี เนื่องจากมีผลกระตอสิ่งแวดลออมตํ่า แตถึงอยางไร
ก็ตามสีเคมีก็ยังไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย เนื่องจากยอมงาย ใหสีสดใส สามารถควบคุมความเขมสีได
ตามตองการ สีท่ียอมไดมีความคงตนตอแสงสู ง แตสิ่งท่ีตองตระหนักในการยอมดวยสีเคมี คือผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากสีเคมียอยสลายไดชาในธรรมชาติ ในการยอมไหมแตละครั้งมีน้ําเสียซ่ึงก็คือน้ํายอม
หลังจากการยอมเกิดข้ึนประมาณ ๒๐-๔๐ ลิตรตอครั้ง ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับจํานวนเสนไหมท่ียอม และความ
หลากหลายของสีท่ียอมแตละครั้ง ผลการทดสอบน้ําเสียจากการฟอกยอมไหมดวยสีเคมี โดยกรมวิทยาศาสตร
บริการพบวา คาความเปนกรด-ดางอยูในเกณฑยอมรับตามมาตรฐานน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน คาความ
สกปรกในรูปซีโอดี คาของแข็งแขวนลอยมีคาสู งกวาเกณฑยอมรับตามมาตรฐานน้ําท้ิงท่ีระบายออกจาก
โรงงาน ๕-๒๐ เทา สําหรับความเขมสีพบวามีคาสูงเกินคาแนะนําของประเทศสหรัฐอเมริกา ๖๐-๗๐ เทา 

ข้ันตอนท่ี ๓ การลางเสนไหมหลังยอม 
เม่ือยอมสีเสร็จ ตองนําเสนไหมท่ีผานการยอมมาลางน้ําสะอาดเพ่ือลางสีสวนท่ีไมติดกับ

เสนไหมออกจากเสนไหม โดยอาจเปนน้ําประปา หรือน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติในชุมชนนั้นๆ การลางเสนไหม
จะลางประมาณ ๓-๔ ครั้ง หรือจนกวาเสนไหมจะสะอาด ปริมาณน้ําท่ีใชในการลางประมาณ ๕๐-๑๐๐ ลิตร 
ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับปริมาณไหม จากการทดสอบน้ําเสียจากข้ันตอนการลาง โดยกรมวิทยาศาสตรบริการ พบวาคา
ความเปนกรด-ดาง คาความสกปรกในรูป ซีโอดี คาของแข็งแขวนลอยอยูในเกณฑยอมรับตามมาตรฐานน้ําท้ิง
ท่ีระบายออกจากโรงงาน ในทํานองเดียวกันคาความเขมสีมีคาอยูในเกณฑคาแนะนําของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ดังนั้นจึงสามารถปลอยลงสูแหลงน้ําหรือแหลงดินธรรมชาติไดโดยไมตองผานระบบบําบัดน้ําเสียได            
แต เนื่องจากน้ําเสียจากข้ันตอนการลางเสนไหมหลังยอมนั้นมีปริมาณมากเม่ือเทียบกับข้ันตอนอ่ืน ดังนั้นหาก
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นําน้ําเสียจากการลางเสนไหมหลังยอมดังกลาวมาบําบัดแลวนํากลับมาใชใหมสําหรับข้ันตอนการลางเสนไหม
หลังการยอม จะสามารถลดปริมาณน้ําท่ีใชในการฟอกยอมได ท้ังนี้ น้ําเสียจากข้ันตอนการลางเสนไหมหลัง
ยอมจะตองถูกเก็บและบําบัดแยกจากน้ําเสียจากข้ันตอนอ่ืน 

  นอกจากนี้การใชสีเคมียังสงผลกระทบตอมลภาวะและอันตรายของน้ําท้ิงจากกระบวนการ
ฟองยอมเสนไหมซ่ึงสีเคมีท่ีใชยอมเสนไหมจะมีองคประกอบของสารอันตรายหลายชนิด  อาทิ อิออนของโลหะ
หนักท่ีเจือปนอยูในสียอมนั้น ซ่ึงการผลิตผาไหมจากสีเคมีมีกระบวนการผลิตท่ีการใชสารเคมี (และ
พลังงาน) มากและหลากหลายชนิด ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานท่ีใชสารเคมีโดยตรงและ
ผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเรื่องของการใชพลังงานและการปลดปลอยสารเคมีจาก
กระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม            

  การผลิตผลิตภัณฑสิ่ งทอประเภทหนึ่ งๆ มี ข้ันตอนการผลิตหลายข้ันตอน            
โดยกระบวนการหลักๆ ท่ีสําคัญ มีดังนี ้

 

      

 

 

 

 

 

    

แผนภาพท่ี ๔.๑  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ 

    กระบวนการตนน้ําและกลางน้ําของการผลิตสิ่งทอเปนกระบวนการท่ีมีการใช
สารเคมีจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งข้ันตอนการเตรียม ยอม พิมพ และตกแตงสําเร็จสิ่งทอ 
ประเภทของสารเคมีและลักษณะการใชงานแบงตามข้ันตอนการผลิตไดดังนี ้
 ข้ันตอนการผลิตเสนใย 
             เสนใยสิ่งทอแบงออกเปนประเภทใหญได ๒ ประเภท คือ เสนใยธรรมชาติและ
เสนใยประดิษฐ เสนใยธรรมชาติท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดแก ฝาย ขนสัตว และไหม เสนใย
เหลานี้ไดจากการเพาะปลูกและจากสัตว สารเคมีท่ีใชจึงเปนสารเคมีท่ีเก่ียวของกับการเพาะปลูก เลี้ยง
สัตว มีการใชสารฆาแมลงและปุยเคมีในการเพาะปลูกฝายปริมาณคอนขางมากและสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ปจจุบันจึงหันมาผลิตฝายอินทรีย (Organic cotton) ท่ีไมใชสารเคมีในการเพาะปลูกเลย
มากข้ึน เพ่ือความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สวนขนสัตวก็มีการใชสารฆาแมลงท่ีรบกวนเชนกัน สําหรับ
กระบวนการผลิตเสนใยประดิษฐซ่ึงแบงเปนประเภทยอยได ๒ ประเภท คือ เสนใยปรับรูปใหม 
(Regenerated fibers) และเสนใยสังเคราะห การใชสารเคมีจะข้ึนอยู กับประเภทของเสนใยท่ี
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ผลิต  เสนใยปรับรูปใหมสวนใหญเปนเสนใยจากเซลลูโลสท่ีถูกนํามาละลายในตัวทําละลายท่ีเหมาะสม
แลวผานกระบวนการปนออกมาเปนเสนใย ตัวทําละลายท่ีใชสวนใหญคอนขางอันตราย อยางไรก็ตาม 
ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมสามารถใชกระบวนการท่ีเปนระบบปดและใชเทคโนโลยีการนําตัวทํา
ละลายกลับมาใชใหม (Solvent recovery) เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมได 
กระบวนการผลิตเสนใยสังเคราะหเปนการข้ึนรูปพอลิเมอรออกมาเปนเสนใยโดยเทคนิคการปนเสนใย
แบบหลอมเปนหลัก มีการใชสารเคมีท้ังท่ีเปนสารตั้งตนและสารชวยในกระบวนการ ตั้งแตข้ันการผลิต
พอลิเมอรท่ีใชเปนวัตถุดิบในการผลิตซ่ึงสารบางตัวมีความเปนพิษและไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้ยังมีตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst) ประเภท antimony oxide ท่ีใชในการผลิตพอลิเอสเตอร 
poly(ethylene terephthalate) จัดเปนสารท่ีควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมีผลกอมะเร็ง 

ข้ันตอนการผลิตเสนดาย 
สารเคมีท่ีใชในข้ันตอนนี้ คือ สารหลอลื่น (Lubricants) ท่ีชวยลดแรงเสียดทานท่ี

เกิดข้ึนกับเสนใยระหวางการปนดาย สารหลอลื่นท่ีใชสวนใหญเปนน้ํามัน mineral oil สารหลอลื่น
กลุม polyaromatic hydrocarbons (PAHs) มีผลเปนสารกอมะเร็งและเปนพิษตอสิ่งแวดลอม จึง
ควรหลีกเลี่ยงและปจจุบันถูกหามใชสําหรับผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีจะนําเขาสหภาพยุโรป นอกจาก
น้ํามันหลอลื่นแลวยังมีสารเคมีท่ีใชในกระบวนการนี้อีกคือสารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ท่ีใชในการ
เตรียมอิมัลชั่นกับน้ํ ามัน สารลดแรงตึงผิวประเภท Alcohol ethoxylates (AEOs) และ Alkyl 
phenol ethoxylates (APEOs) เปนสารกลุมท่ีหามใชเปนสวนผสมในปริมาณท่ีเกินกวา ๐.๑% ตาม
ขอกําหนดของสหภาพยุโรป Directive ๒๐๐๓/๕๓/EG  สาร APEOs มีผลตอระบบฮอรโมนและเปน
สารท่ีมีสมบัติตกคางยาวนาน (persistent) เนื่องจากสลายตัวชา สามารถสะสมไดในสิ่งมีชีวิต (Bio-
accumulative) โดยสวนใหญมักสะสมในเนื้อเยื่อไขมันและเปนพิษ นอกจากนี้ยังเปนพิษตอสัตวน้ํา
หากเจือปนในน้ําท้ิงจากกระบวนการท่ีระบายออกสูแหลงน้ําธรรมชาติ [๑] 

ข้ันตอนการผลิตผาผืน 
กระบวนการผลิตผาผืน ไดแก กระบวนการทอและกระบวนการถัก สารเคมีท่ีใช

เปนสารท่ีทําหนาท่ีหลอลื่น ลดแรงเสียดทานระหวางกระบวนการทอ และถัก สําหรับกระบวนการทอ
จําเปนตองมีการเคลือบเสนดายยืนดวยสาร Sizing (Sizing agent) สาร sizing ท่ีสําคัญนี้มีท้ังสารจาก
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส า ร สั ง เค ร า ะ ห  ได แ ก  แ ป ง  (Starch) poly(vinyl alcohol) (PVA) แ ล ะ 
carboxymethyl cellulose เปนตน การเลือกใชสารเหลานี้ควรคํานึงถึงความยาก ความงายในการ
กําจัดออกจากผาดวย การใชแปงเปนสาร sizing เม่ือตองการกําจัดออกมักจะตองใชสารเคมีชวย 
ในขณะท่ีการใช PVA ซ่ึงมีคุณสมบัติละลายน้ําได สามารถกําจัดออกไดงายกวา และสามารถนํากลับมา
ใชใหมได 

ข้ันตอนการเตรียมผา 
กระบวนการเตรียมผากอนเขาสูกระบวนการยอม ประกอบดวยกระบวนการท่ี

สําคัญ คือ 
- การลอกแปง (Desizing) 
- การทําความสะอาด (Scouring) 
- การฟอกขาว (Bleaching) 



๖๓ 
 

- การชุบมัน (Mercerization) สําหรับเสนใยฝาย 
ประเภทของสารเคมีท่ีใชในกระบวนการลอกแปงข้ึนอยูกับชนิดของสาร sizing ท่ี

ใชในข้ันตอนการลงแปง (Sizing) เชน หากใชแปง (starch) เคลือบเสนดาย แปงมีสมบัติไมละลายน้ํา
เม่ือจะกําจัดออกจึงตองใชสารออกซิไดซิง (Oxidizing agent) หรือเอมไซมอะไมเลสยอยแปงออก ถา
เปน PVA ก็สามารถกําจัดออกไดงายโดยการตมในน้ํารอนเนื่องจาก PVA ละลายน้ําได 
             การทําความสะอาดโดยท่ัวไปใชสารลดแรงตึงผิว (น้ําสบู) และดางในการกําจัดสิ่ง
สกปรกออกจากผา สารลดแรงตึงผิวท่ีใชเปนประเภทประจุลบและไมมีประจุ สวนดางท่ีใชคือโซเดียม
คารบอเนต นอกจากนี้ยังมีการใชสารลดแรงตึงผิวเปนสารชวยเปยกดวย การทําความสะอาดผา
สามารถทําไดโดยใชเอนไซมเชนกันเพ่ือลดการใชสารเคมี 
             กระบวนการฟอกขาวเปนกระบวนการท่ีทําใหวัสดุสิ่งทอมีความขาวเพ่ิมข้ึนโดย
การใชสารเคมีชวย การฟอกขาวถือวามีความสําคัญตอประสิทธิภาพในการยอมสีวัสดุสิ่งทอโดยเฉพาะ
การยอมในเฉดสีออนและการผลิตผาขาว สารฟอกขาวท่ีใชมีดวยกันหลายประเภท สารฟอกขาว
ประเภทออกซิเดทีฟท่ีสําคัญ ไดแก ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen peroxide) โซเดียมไฮโปคลอ
ไรต (Sodium hypochlorite) โซเดียมคลอไรต (Sodium chlorite) สวนสารฟอกขาวประเภทรีดัก
ทีฟท่ีสําคัญ ไดแก Sodium hydrosulphite สารฟอกขาวประเภทท่ีมีคลอรีนโดยเฉพาะ Sodium 
hypochorite มักกอให เกิดสารประกอบ AOX (absorbable organic halogens) ท่ีปลดปลอย
ออกมาสูง สวน Sodium chlorite แมวาจะปลดปลอยสาร AOX ปริมาณต่ํากวาแตในการฟอกขาว
เกิดสาร chlorine dioxide ท่ีเปนพิษ ดังนั้นการฟอกขาวจึงนิยมใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดซ่ึงไมมี
คลอรีนเปนองคประกอบ สวน sodium hydrosolphite เปนสารท่ีกอใหเกิดการระคายเคืองและเปน
พิษ  
             ในการชุบมันเพ่ือเพ่ิมความมันเงาและความสามารถในการดูดซับสียอมใหกับเสน
ใยฝาย  มีการใชโซเดียมไฮดรอกไซดหรือโซดาไฟท่ีมีความเขมขนสูง (๒๐ - ๓๐%) โซดาไฟนี้จะเขาไป
ทําใหฝายเกิดการบวมตัวข้ึน แมวาโซดาไฟจะเปนสารท่ีไมเปนอันตรายรายแรงแตดวยความเขมขนท่ี
สูง ทําใหน้ําท้ิงหลังกระบวนการมีความเปนดางสูง ดังนั้นปจจุบันจึงมีการพัฒนากระบวนการให
สามารถนําโซดาไฟกลับมาใชใหมไดหรือนําโซดาไฟท่ีเหลือไปใชในกระบวนการอ่ืนแทนเพ่ือลดปญหา
ในการบําบัดน้ําเสีย 
 ข้ันตอนการยอม และพิมพ 
             สารเคมีหลักท่ีใชในการยอม คือ สียอม (Dyes) และสารชวยยอม (Auxiliaries) 
เสนใยสิ่งทอแตละชนิดมีสมบัติการยอมติดสีแตกตางกัน และในการยอมสีแตละประเภทจําเปนตองใช
สารชวยท่ีแตกตางกันดวย สียอมในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีดวยกันหลายประเภท หลักๆ ไดแก สีไดเร็กต 
สีรีแอคทีฟ สีแว็ต สีซัลเฟอร สีเอโซอิค สีดีสเพิรส สีเบสิค และสีแอซิด สียอมท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานเปน
เอโซเปนกลุมท่ีใชมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมการยอมสีสิ่งทอแตพบวาเปนกลุมสีท่ีมีแนวโนมท่ีจะกอการ
ระคายเคืองตอเนื้อเยื่อมนุษย สียอมประเภทเอโซบางชนิดท่ีแตกตัวใหอะโรมาติกเอมีนตองหาม 
สหภาพยุโรปกําหนดหามใชสียอมท่ีใหสารตองหาม (ท่ีแสดงใน Directive ๗๖/๗๖๙/EWG) ในปริมาณ
ท่ีมากกวา ๓๐ ppm สําหรับผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีสัมผัสกับรางกายโดยตรง สียอมประเภทท่ีประกอบดวย
สารฮาโลเจนในโครงสราง กอใหเกิดการปลดปลอยสาร AOX สวนสีท่ีมีโลหะหนักเปนองคประกอบใน
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โครงสราง โลหะหนักเหลานี้อาจเจือปนออกมากับน้ําท้ิงไดจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับระดับการผนึกของ
สีบนเสนใย  
             นอกจากสียอมแลว ในกระบวนการยอมยังประกอบดวยสารชวยยอม ซ่ึงข้ึนอยู
กับชนิดของสียอมท่ีใชแลวแตกลไกการยอมท่ีแตกตางกัน สียอมหลายประเภทจําเปนตองใชเกลือชวย
ในการยอมเพ่ือใหสีดูดซับเขาไปในเสนใยไดดีข้ึน เชน สีไดเร็กต สีรีแอคทีฟสําหรับยอมเสนใยเซลลูโลส 
เปนตน เกลือท่ีใชท่ัวไปในการยอมคือเกลือโซเดียมคลอไรด และโซเดียมซัลเฟต แมเกลือจะมีระดับ
ความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตต่ําแตหากใชในปริมาณมากความเขมขนของเกลืออาจสูงจนกอใหเกิด
มลภาวะตอสิ่งแวดลอมได นอกจากการเติมเกลือแลว การยอมสีรีแอคทีฟยังจําเปนตองใชดางเปนสาร
ชวยในการผนึกสีดวย ดางท่ีใช ไดแก โซเดียมคารบอเนต และโซเดียมไฮดรอกไซด สําหรับสียอม
เซลลูโลสกลุมท่ีไมละลายน้ํา ไดแก สีแว็ต และสีซัลเฟอร เม่ือจะทําการยอมบนเสนใยจําเปนตอง
เปลี่ยนโมเลกุลสีใหอยูในรูปท่ีละลายน้ําไดโดยรีดิวซโมเลกุลสีดวยสารรีดิวซิงเพ่ือใหสีสามารถแทรกซึม
เขาไปยอมติดเสนใยได การยอมเซลลูโลสดวยสีซัลเฟอรใชโซเดียมซัลไฟดเปนสารรีดิวซิง หลังการยอม
ซัลไฟดจะเจือปนในน้ําท้ิงซ่ึงเปนพิษตอสัตวน้ําและทําใหคา COD ของน้ําสูงข้ึน สารรีดิวซิงอีกตัวหนึ่งท่ี
ใชในกระบวนการยอม คือ โซเดียมไฮโดรซัลไฟต แตไมรุนแรงเทาซัลไฟด 
             สีแอสิดเปนสีท่ีใชยอมเสนใยโปรตีน เชน ไหม สีชนิดนี้จะแตกตัวเปนประจุลบและ
เกาะกับประจุบวกบนเสนใยดวยพันธะไอออนิก สวนสีเบสิกเปนสีท่ีใชยอมเสนใยอะคริลิค สีเบสิกมี
ประจุบวกและยึดเกาะกับประจุลบบนเสนใยดวยพันธะไอออนิกเชนกัน มีการใชสารชวยยอมประเภท
กรด เชน กรดอะซิติก เพ่ือชวยปรับ pH ของน้ํายอม และสาร leveling ลงไปชวยใหการยอม
สมํ่าเสมอ 
             สีดีสเพิรสเปนสียอมสําหรับเสนใยสังเคราะหเปนสียอมท่ีละลายน้ําไดต่ํา ดังนั้นจึง
ตองเตรียมใหอยูในรูปสารท่ีกระจายอยูในน้ํา (Dispersion) เพ่ือใหยอมติดเสนใยไดอยางสมํ่าเสมอโดย
ใชสารชวยกระจายหรือ dispersing agent สําหรับการยอมเสนใยพอลิเอสเตอรดวยสีดีสเพิรสท่ี
อุณหภูมิน้ําเดือด มีการใชสาร Carrier ชวยใหสีดูดซับเขาสูเสนใยไดดีข้ึน สาร Carrier สวนใหญเปน
สารท่ียอยสลายในธรรมชาติไดยากและเปนพิษตอมนุษยและสัตวน้ํา นอกจากนี้ยังมีกลิ่นเหม็นและมี
ผลตอความคงทนของสีบนเสนใย การยอมแบบนี้จึงถูกแทนท่ีดวยการยอมโดยใชอุณหภูมิสูงภายใต
ความดันแทนซ่ึงไมจําเปนตองใชสาร Carrier 
             การใหสีผลิตภัณฑสิ่งทอโดยเทคนิคการพิมพนั้นสามารถทําได ๒ วิธี คือ การพิมพ
สียอม และการพิมพพิกเมนต การพิมพสียอมมีเทคนิคกระบวนการท่ีข้ึนกับชนิดของสียอมนั้นๆ ซ่ึงสาร
ชวยท่ีเติมลงไปหลักๆ ก็จะคลายคลึงกับสารชวยในการยอม แตจะมีสารเพ่ิมเติมท่ีสําคัญคือสารขน 
หรือ Thickener ซ่ึงเปนสารขนหนืดท่ีใชในการเตรียมแปงพิมพ สวนการพิมพสีพิกเมนตบนผา สีจะถูก
ยึดติดกับผาดวยสาร Binder การพิมพสีพิกเมนตดวยเทคนิค Plastisol เปนการพิมพลายท่ีมักทําบน
เสื้อยืด การพิมพลายแบบนี้ใชผงสีพิกเมนตผสมกับสาร PVC และ plasticizer แลวพิมพติดไปบนผิว
ผาโดย PVC ทําหนาท่ียึดสีใหเกาะติดกับผา สาร Plasticizer ท่ีใชท่ัวไปเปนสารกลุม Phthalate ซ่ึง
พบวามีอันตรายตอระบบสืบพันธุของมนุษย อีกท้ังยังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย สารกลุมนี้จึง
เปนสารตองหามตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป (Directive ๒๐๐๕/๘๔/EC ๑) สําหรับผลิตภัณฑสิ่ง
ทอและของเลนเด็ก  
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 ข้ันตอนการตกแตงสําเร็จ 
             การตกแตงสําเร็จเปนกระบวนการปรับสมบัติของวัสดุสิ่งทอโดยใชสารเคมีหรือ
กระบวนการเชิงกลเพ่ือใหวัสดุมีสมบัติท่ีพึงประสงคตามลักษณะการใชงาน เชน การตกแตงเพ่ือทําให
นุม การกันยับ การกันน้ํา การหนวงไฟ การตานรังสียูวี และการตานจุลินทรีย เปนตน การตกแตง
สําเร็จเชิงเคมีเปนกระบวนการปรับสมบัติของผา (สวนใหญเปนผาท่ียอมแลว) โดยอาศัยสารเคมีและ
ความรอนเขามาชวย สารตกแตงสําเร็จท่ีใชมีหนาท่ีตางๆ กันไป เชน เขาไปชวยเพ่ิมสมบัติตาม
ธรรมชาติบางอยางของผาใหสูงข้ึน สรางสมบัติใหมใหกับผา เพ่ิมอายุการใชงานของผา หรือทําใหผาคง
ขนาด เปนตน ประเภทของสารเคมีท่ีใชในการตกแตงสําเร็จจึงมีดวยกันหลายประเภทตามลักษณะ
สมบัติท่ีตองการหลังการตกแตง ตัวอยางการตกแตงสําเร็จและสารเคมีท่ีใชมีดังนี ้
            การตกแตงสําเร็จผาเพ่ือใหดูแลรักษางายสําหรับเสนใยฝายท่ีพบบอยคือการ
ตกแตงเพ่ือกันยับ สารตกแตงเพ่ือกันยับ (Anti-crease agent) สวนใหญเปนสารสังเคราะหท่ีไดจากยู
เรีย เมลามีน และฟอรมัลดีไฮด สารกันยับจะเขาไปทําหนาท่ีเชื่อมขวางระหวางสายโซเซลลูโลสทําให
ผาตานทานตอการยับไดดีข้ึน สารตกแตงเพ่ือกันยับบางกลุมจะปลดปลอยฟอรมัลดีไฮดออกมาระหวาง
อายุการใชงานของผา ฟอรมัลดีไฮดนี้เปนสารท่ีอันตรายตอสุขภาพ ดังนั้นจึงมีการจํากัดปริมาณของ
ฟอรมัลดีไฮดในผลิตภัณฑสิ่งทอ โดยเฉพาะผลิตภัณฑเสื้อผาเด็ก ซ่ึงควรปราศจากฟอรมัลดีไฮด  ดังนั้น
จึงควรเลือกใชสารเชื่อมขวางประเภทปราศจากฟอรมัลดีไฮดหรือประเภทปริมาณฟอรมัลดีไฮดต่ํา 
(ปริมาณฟอรมัลดีไฮดในสูตรนอยกวา ๐.๑ %) แตสารเชื่อมขวางประเภทปราศจากฟอรมัลดีไฮดหรือ
ปริมาณฟอรมัลดีไฮดต่ําก็มักมีราคาแพงกวาและตองใชปริมาณสารในการตกแตงสําเร็จมากกวา 
             การตกแตงสําเร็จเพ่ือปรับนุมวัสดุสิ่งทอ สารปรับนุมเปนสารลดแรงตึงผิวท่ีใช
เคลือบผิวเสนใยและทําใหเสนใยมีสมบัติดานผิวสัมผัสซ่ึงไดแกความนุมและท้ิงตัวดีข้ึน สารปรับนุมมี
ดวยกันหลายประเภท ไดแก ประเภทประจุบวก (Cationic softener) ประจุลบ (Anionic softener) 
ประเภทมี ท้ังประจุบวกและลบ (Amphoteric softener) และประเภทไม มีประจุ  (Nonionic 
softener) แตกลุมท่ีใชสวนใหญเปนสารประเภทประจุบวกซ่ึงใหผลการปรับนุมท่ีดีท่ีสุดและมีความ
คงทนตอการซักดี  
             การตกแตงเพ่ือหนวงไฟมีจุดประสงคเพ่ือลดความสามารถในการติดไฟและความ
รุนแรงในการเผาไหมของผลิตภัณฑสิ่งทอ ตามขอกําหนดของสหภาพยุโรปไมอนุญาตใหใชสารหนวงไฟ 
(Flame retardant) ประเภท Tris (๒,๓-dibromopropyl)-Phosphate(TRIS, CAS No. ๑๒๖-๗๒-
๗ ), Tris (aziridinyl)-Phosphinoxide (TEPA, CAS No. ๕๔๕๕ -๕๕ -๑ ) และ Polybrominated 
biphenyls (PBB, CAS No. ๕๙๕๓๖-๖๕-๑) เนื่องจากเปนสารอันตราย    
 การสัมภาษณผูประกอบการไหมบานหลุงประดู   อําเภอหวยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา  บานนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  บานเขวา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ บานทา
สวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร   หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธาน
ผูประกอบการไหม ผูประกอบการไหม  ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และ
จังหวัดสุรินทร  และนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา กระบวนการผลิตผาไหม
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ในประเด็นผลกระทบตอระบบนิเวศ พบวา  



๖๖ 
 

  ปญหาสําคัญของระบบนิเวศของกระบวนการผลิตผาไหม คือ สียอมเปนสารท่ีสลายตัว
ทางชีวภาพไดยากมีความเปนพิษคอนขางต่ํา ดังนั้น ปญหาสําคัญของสียอมในน้ําท้ิงปจจุบันจึงไมไดอยู
ท่ีความเปนพิษของสียอม  แตอยูท่ีสีของน้ําท้ัง สียอมท่ีเปนสารท่ีมีสีเขมแมจะมีสีอยูในแหลงน้ําเพียง
ปริมาณเล็กนอยก็ทําใหมีสีเปนท่ีรังเกียจตอผูพบเห็น โดยท่ัวไปแลวปริมาณของสีท่ีปลอยลงสูแหลงน้ํา
ประมาณ  ๑๐  มิลลิกรัมตอลิตร นอกจากนี้โลหะเจือปนเปอนอยูในสียอมผา  ไดแก  ทองแดง  ตะก่ัว 
โครเมียมและสังกะสี จะยังยังการทํางานของเอนไซมบางชนิดแทนท่ีโลหะสําคัญของเอนไซมทําให
เอ็นไซมทํางานไดนอยลงหรือไมไดเลย  ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูประกอบการไหมในกลุมนครชัย
บุรินทรจะตองคํานึงถึงกระบวนการผลิตวาสารวัตถุดิบท่ีใชในการสังเคราะหสียอมจะสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงความเปนพิษของสารท่ีเปนองคประกอบในสียอม บางชนิดเปนสารกอมะเร็งทําใหแหลง
น้ําไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา๗                             

 ปจจุบันปญหาทางดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ําท่ี เกิดจากการ
เจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมนับทวีความรุนแรงมากข้ึน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอซ่ึงเปน
อุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวสูง   ทําใหมีการพัฒนาท้ังทางดานกระบวนการผลิตและการแขงขันท่ี
สูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมปริมาณสินคาหรือผลิตภัณฑใหมากข้ึน  น้ําเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีตองใชรวมกับวัตถุดิบใน
ทุกข้ันตอนการผลิตไมวาจะเปนการผลิตเสนใย การปน การทอ การถักผาและการฟอกยอมก็
ตาม  โดยวัตถุดิบท่ีใช  เชน สียอมผา  สารเคมี  เปนตน  บางชนิดละลายน้ําได บางชนิดละลายน้ํา
ไมได  จึงทําใหน้ํามีสภาพท่ีแปรเปลี่ยนไปท่ีเราเรียกวาน้ําเสีย เชน อุณหภูมิสูงข้ึน  มีกลิ่น  มี
ส ี ตลอดจนทําใหสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในน้ําตายเนื่องจากมีสารอินทรียในน้ําปริมาณท่ีสูง ทําใหขาดออกซิเจน
และผลกระทบของน้ําเสียนี้ยังเปนตัวยับยั้งการทํางานของจุลินทรียตางๆ ในกระบวนการบําบัดทาง
ชีวภาพ๘   

 อุตสาหกรรมฟอกยอมเปนอุตสาหกรรมประเภทท่ีมีการใชน้ําและสารเคมีจํานวน
มาก ปญหาใหญท่ีพบและนับวามีผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมคือ การปลอยน้ําเสียจากโรงงานลง
สูสิ่งแวดลอม น้ําเสียท่ีปลอยออกมาประกอบดวย  สี, คาบีโอดี, คาซีโอดี, กรด-ดาง, สารแขวนลอย
, ความรอน และอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา ทําใหเกิดการทําลายทัศนียภาพและเปนท่ีนา
รังเกียจ มลสารสวนใหญท่ีปนเปอนอยูในน้ําเสียของโรงงานฟอกยอมนั้นมาจากกระบวนการยอมสี
(dyeing) และการตกแตงสําเร็จ(finishing)   โดยสวนมากแลวมลสารเหลานี้และสีบางประเภท
สามารถบําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมี  ท่ัวๆไป แตมีสีบางประเภทท่ีไมสามารถบําบัดได
ดวยวิธีการดังกลาว ซ่ึงสีท่ีใชในอุตสาหกรรมฟอกยอมมีหลายชนิด  เชน สีรีแอกทีฟ, สีเอซิด, สีเบสิก, สี
ไดเร็กท, สีแว็ต, สีดิสเพอรส   เปนตน  ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากสีนอกจากจะทําใหแหลงน้ําธรรมชาติขาด
ความสวยงามแลวยังลดอัตราการนําเขาของออกซิเจนท่ีเขาสูผิวหนาของแหลงน้ํา และบดบังปริมาณ
แสงอาทิตยท่ีตกลงสูผิวน้ําทําใหพืชน้ําไมสามารถสังเคราะหดวยแสงได จะสง ผลใหปริมาณออกซิเจน

๗สัมภาษณ  นางสุดารัตน  ซึ้งสัมปทาน หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา          
๒๑  สิงหาคม ๒๕๖๑. 

๘สัมภาษณ นางสาวกันยารัตน ไชยยศ หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ๒๙  สิงหาคม 
๒๕๖๑. 
 

                                                 



๖๗ 
 

ในน้ําลดลงทําให  สัตวน้ําอาจตายได    ดังนั้นการวางแผนการจัดการ   สิ่งแวดลอมของโรงงานจึงมี
ความจําเปนในการปองกันปญหามลพิษท่ีแหลงกําเนิดและชวยประหยัดคาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย
ข้ันสุดทาย   โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีท่ีใชในระบบบําบัด น้ําเสียเพ่ือใหไดคุณภาพน้ําท้ิงท่ีได
มาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด๙ 

 และจากท่ีทราบกันในเบื้องตนแลววา  สีท่ีอยูในน้ําท้ิงแมจะมีปริมาณเพียง
เล็กนอยก็ยังสามารถมองเห็นไดชัดเจนและทําความรําคาญใหผูใชแหลงน้ํา สีท่ีใชอยูในปจจุบันมี
มากมายหลายชนิดและแตละชนิดยากตอการยอยสลายโดยธรรมชาติ ปจจุบันเทคโนโลยีท่ีใชในการ
บําบัดน้ําเสียจากโรงงานฟอกยอมมีท้ังกระบวนการทางกายภาพและเคมีซ่ึงบําบัดสีไดนอย รวมท้ังมี
ขอจํากัดหลายประการ เชน  คาใชจายในการบําบัด  ตะกอนท่ีเกิดข้ึนจากระบบบําบัด๑๐ เปนตน 
 ภัยจากสารเคมี ไมไดมีเพียงแตในรูปของกาซพิษท่ีปลอยออกสูบรรยากาศจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น แตยังมีในรูปการปลอยสารเคมีในรูปของสารละลายลงสูแหลงน้ําตางๆ ทํา
ใหเกิดปญหาน้ําเนาเสีย ไมสามารถนําน้ํานั้นมาใชเพ่ือการบริโภค อุปโภค ระบบนิเวศนของสัตวน้ําถูก
ทําลาย รวมถึงการสงกลิ่นเหม็นรบกวน ทําใหชาวบานในชุมชนไดรับความเดือดรอน๑๑ 
 การฟอกยอมเปนข้ันกลางในกลุมสิ่งทอท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ เนื่องจากชวย
เปลี่ยนวัตถุดิบสิ่งทอจําพวกเสนดายดิบ และผาดิบเปนวัสดุสําเร็จ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบข้ันปลาย หรือ
จําหนายใหผูบริโภคโดยตรง ทําใหสามารถเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑสิ่งทอ และลดการนําเขาวัตถุดิบ
จากตางประเทศไดเปนอยางดี แตอุตสาหกรรมฟอกยอมตองใชน้ําในปริมาณมาก เพราะกระบวนการ
ผลิตจะใช สารเคมีและสียอมชนิดท่ีเหมาะสมสําหรับปรับปรุงคุณสมบัติของเสนใย โดยอาศัยน้ําเปน
ตัวกลาง เพ่ือการลางทําความสะอาดผาในข้ันตอนตางๆ เชน การลอกแปง (Desizing) การกําจัดสิ่ง
สกปรก (Scouring) การฟอกขาว (Bleaching) การยอมสี (Dyeing) เปนตน สงผลใหมีน้ําเสียเกิดข้ึน
ในปริมาณมากตามไปดวย       

        น้ําเสียท่ีปลอยมาจากอุตสาหกรรมฟอกยอม ประกอบดวย สารแขวนลอย 
(Suspended solids) และสารอินทรียจากกระบวนการยอมในปริมาณสูง ไดแก แปง สียอม กรดอะซิ
ติก และเสนใยเสนดายท่ีปนเปอนออกมาจากกระบวนการผลิต อีกท้ัง ยังมีสารอนินทรียประเภทโลหะ
หนักจากสียอมปนเปอนในน้ําท้ิง เชน ทองแดง (Cu) ตะก่ัว (Pb) โครเมียม (Cr) โคบอล (Co) สังกะสี 
(Zn) เปนตน โดยน้ําเสียจากการฟอกยอมมีลักษณะสําคัญคือ การมีสีของน้ําท้ิง และมีคาความเปน
กรด-ดาง คอนขางสูง หากปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะอาจกอใหเกิดความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
อนุภาคสีอาจขัดขวางการสองผานของแสงลงสูแหลงน้ํา สงผลใหพืชน้ําและสาหรายไมสามารถ
สังเคราะหแสงได แหลงน้ําขาดออกซิเจน ทําใหมีผลตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ํา รวมถึงสีของ
น้ําท้ิงท่ีปลอยออกมาทําใหแหลงน้ําเปนท่ีนารังเกียจของผูพบเห็น 

๙ สัมภาษณ นายสมพร  ปองไว  หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร ๒๙  สิงหาคม 
๒๕๖๑. 

๑๐ สัมภาษณ นางอรุณี  อินยาพงษ  หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย ๑๐  สิงหาคม 
๒๕๖๑. 

๑๑ สัมภาษณ นางอัจฉรา  เคียงวิมลรัตน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 

                                                 

http://www.sptn.dss.go.th/otopinfo/index.php/en/2014-09-18-13-40-13/qa-glossary/10-ph
http://www.sptn.dss.go.th/otopinfo/index.php/en/2014-09-18-13-40-13/qa-glossary/10-ph
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ภาพท่ี ๔.๑ น้ําเสียของชุมชนกลุมผูประกอบการไหมชัยภูมิ 

        เพ่ือลดปญหาตอสิ่งแวดลอม จึงตองบําบัดน้ําท้ิงใหไดมาตรฐานกอนปลอยลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับ ท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๓๙ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดคุณลักษณะของน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน โดย
สวนหนึ่งกําหนดคุณลักษณะของน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานไว ดังนี้๑๒ 

๑. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ท่ีอุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส 
เวลา ๕ วัน ไมมากกวา ๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร 

๒. สารแขวนลอย (Suspended solids) ไมมากกวา ๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร 
๓. ความเปนกรด-ดาง (pH) ระหวาง ๕.๕-๙ 
๔. สี ตองไมเปนท่ีพึงรังเกียจ 

 ๔.๑.๒.๓ ระบบนเิวศกระบวนการผลิตการจาํหนาย (ปลายน้ํา) 
ในสมัยท่ีมีการทอผาไหมเริ่มแรก ตลาดผาไหมไทยยังมีการพัฒนาอยูในกลุมผูทอผาไหม

เทานั้น ซ่ึงการซ้ือขายยังอยูในวงแคบ มีการซ้ือขายกันเฉพาะผูท่ีนิยมในพ้ืนท่ีเทานั้น และปริมาณการ
ทอท่ียังไมมากบวกกับเทคโนโลยียังลาสมัยจึงทําใหไมเปนท่ีรูจักกันมากนัก ภายหลังในชวงสมัยรัตนโก
สินเริ่มมีการสงเสริมกลุมผูทอผาไหมมากข้ึน อีกท้ังเริ่มมีนายทุนชาวตางชาติเขามาลงทุน นําผาไหม
ไทยสงขายออกตางประเทศ ทําใหผาไหมไทยเริ่มเปนท่ีรูจักของชาวตางชาติมากข้ึน ซ่ึงในชวงดังกลาว
มีการพัฒนาการทอผาไหมถึงข้ันเปนอุตสาหกรรมในสมัยนั้นเลยทีเดียว 

สําหรับในปจจุบัน ตลาดผาไหมไทยไดมีการยกระดับคุณภาพข้ึนมาก จากการสงเสริม
ของภาครัฐบาล และท่ีสําคัญจากหนวยงานขององคพระราชินีท่ีทรงตั้งศูนยศิลปาชีพข้ึนมา ทําใหการ
ทอผาไหมมีความหลากหลาย และมีความโดดเดนมากข้ึน ซ่ึงปจจุบันมีการพัฒนาท้ังในภาคครัวเรือน 
และบางสวนมีการทอเปนอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกโดยเฉพาะ ท้ังนี้ ตลาดผาไหมในประเทศไทย มี
การสงเสริมในกลุมผูทอผาไหม และขยายเปนท่ีรูจักกันมากข้ึน ดวยการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 
ซ่ึงในบางทองท่ีมีการเปดรานขนาดเล็กสําหรับขายผลิตภัณฑจากผาไหมโดยเฉพาะ แตก็มีขอจํากัดเปน

๑๒ สัมภาษณ นางสาวกันยารัตน ไชยยศ หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ๒๙  สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
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อยางมาก หากลูกคาท่ีอยูไกลในตางพ้ืนท่ีท่ีมีความสนใจ จึงทําใหเปนขอจํากัดอยางหนึ่งในการเพ่ิม
โอกาสในการขาย บางแหงอาจมีลูกคาเขาเพียงแครายสองรายในหนึ่งเดือนเทานั้น 

เปนท่ีสังเกตวาในชวงหลัง เริ่มมีการพัฒนาทางดานการตลาดโดยเพ่ิมชองทางเพ่ิมมาก
ข้ึนทางดานการประชาสัมพันธตางๆ ท้ังนี้ การตลาดของผาไหมไทยบนโลกอินเตอรเน็ตซ่ึงถือเปนท่ีจับ
ตามองไมแพกัน ดวยขอไดเปรียบในหลายประการ ไมวาจะเปนดานการลงทุนในสื่อประชาสัมพันธท่ี
แทบไมมีคาใชจายเลยทีเดียว อีกท้ังการทําตลาดบนโลกอินเตอรเน็ตยังสามารถสื่อประชาสัมพันธไดใน
วงกวาง ไมใชแคภายในประเทศเทานั้น ซ่ึงตางประเทศสามารถเขาอาน และศึกษาผลิตภัณฑไดตาม
ความตองการสําหรับแนวทางในการพัฒนาการตลาดบนโลกออนไลนนั้นมีแนวทางหลายทางท่ีไมตอง
ทุนใหมากมาย   
 สรุปไดวาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  
 จากฐานขอมูลของอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทรพบวาการฟอกยอมสิ่งทอ
กอใหเกิดน้ําเสียมากท่ีสุด  ท้ังนี้ปญหาหนึ่งท่ีพบคือการปลอยน้ําเสียท่ีมีสี โดยท่ัวไปสีท่ีปนเปอนอยูใน
น้ําเสียของกระบวนการฟอกยอมสิ่งทอนั้นมาจากกระบวนการยอมสี การพิมพผา และการฟอกขาว    
สีบางประเภทสามารถ บําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมีท่ัว ๆ ไป แตมีสีบางประเภทท่ีไม
สามารถบําบัดไดดวยวิธีการดังกลาว ปญหาสําคัญของสียอมในน้ําท้ิงปจจุบันไมไดอยูท่ีความเปนพิษ
ของสียอม แตอยูท่ีสีของน้ําท้ิงเนื่องจากสียอมเปนสารท่ีมีสีเขม ดังนั้นแมมีสีอยูในน้ําเพียงปริมาณ
เล็กนอยก็สามารถทําใหน้ํามีสีเปนท่ีรังเกียจ  จึงตองมีการกําจัดสีของน้ําท้ิงกอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้การใชสีเคมียังสงผลกระทบตอมลภาวะและอันตรายของน้ําท้ิงจากกระบวนการฟองยอมเสนไหมซ่ึง
สีเคมีท่ีใชยอมเสนไหมจะมีองคประกอบของสารอันตรายหลายชนิด  อาทิ อิออนของโลหะหนักท่ีเจือปนอยูใน
สียอมนั้น ซ่ึงการผลิตผาไหมจากสีเคมีมีกระบวนการผลิตท่ีการใชสารเคมี (และพลังงาน) มากและ
หลากหลายชนิด ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานท่ีใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภค และ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเรื่องของการใชพลังงานและการปลดปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิต
ออกสูสิ่งแวดลอม        
 
๔.๒  การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรตาม
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน    
 ๔.๒.๑ การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  

จากความตองการผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมข้ึนในปจจุบัน สงผลใหมีการ
ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติมาแปรรูป รวมถึงเสนใยธรรมชาติและสีธรรมชาติ มาทําเปนเสื้อผา
เครื่องประดับตกแตง และของใชตาง ๆ ซ่ึงจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ทําใหมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยเพ่ือนําเสนใยธรรมชาติและสีธรรมชาติมาใชประโยชน เพ่ือ
ลดการนําเขาจากตางประเทศ สรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ และเพ่ิมโอกาสในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวสามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากโอกาสใน
การปรับปรุงผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีหลายดาน แตการพัฒนา
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ผลิตภัณฑใหมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจึงเปนสวนหนึ่ง ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคท่ีมีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมได 

 การพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว (Eco-Innovative Textiles) มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ในปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจหรือมีความตองการมากข้ึน และยินดีท่ีจะซ้ือสินคาเหลานี้ไม
วาดวยราคาท่ีสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับสินคาท่ัวไป หรือในราคาท่ีเทากัน ซ่ึงประเทศไทยควรหันมา
พัฒนาสินคานวัตกรรมสิ่งทอสีเขียว เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดผูบริโภคได 

ดังนั้นทามกลางกระแสความสนใจเรื่องการรักษโลกนับวันยิ่งเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหทุกองคกร
หรือหนวยงานทุกภาคสวน ตางก็ตระหนักและใหความสนใจมากข้ึน ไมเวนแมแตในภาคอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ซ่ึงนับวันก็ยิ่งคนควา วิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพ่ือตอบรับกับความตองการของผูบริโภคท่ีมีความรูสึกรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน ปจจุบันไดมีการคิดคนและประดิษฐสิ่งทอท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคตาง ๆ ของผูบริโภคเพ่ิมข้ึน เชน คุณสมบัติการทนความรอนสูง ปองกันไฟ
ไหม คุณสมบัติในการไลยุง และการปองกันกลิ่นอับชื้น เปนตน ดวยปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศโลกทําใหอุตสาหกรรมสิ่งทอมีความต่ืนตัว นํามาซ่ึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตและสราง
นวัตกรรมสิ่งทอท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน 
 จากการสัมภาษณผูประกอบการไหมในกลุมนครชัยบุรินทร พบวา ผูประกอบการไหมมี
ความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบตอการผลิตจึงเขารวมกับหนวยงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เปนเครือขายในการอนุลักษณและรักษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนและยึดหลักใน
การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงรวมกันพัฒนาการยอมสีธรรมเสนไหมโดยใชสีธรรมชาติการยอมสิ่งทอดวยสี
ธรรมชาตินับเปนภูมิปญญาท่ีสืบทอดกันมาแตในอดีต โดยกระบวนการยอมซ่ึงสามารถทําไดในชุมชน 
สียอมสามารถหาไดจากวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู ในทองถ่ิน มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
แตมีขอจํากัดในเรื่องของการยอมใหไดสีเขม รวมถึงการควบคุมคุณภาพสีใหมีความสมํ่าเสมอในทุก
รอบการผลิต ตอมาเม่ือมีการผลิตสีสังเคราะหออกจําหนายซ่ึงมีความหลากหลาย สามารถใหสีท่ีมี
คุณภาพสมํ่าเสมอ และมีราคาถูกกวา จึงทําใหสียอมจากธรรมชาติไดรับความนิยมนอยลง ปจจุบัน มี
การสงเสริมใหผูผลิตกลับมาใชสียอมจากธรรมชาติมากข้ึน ดวยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยตอสุขภาพ
ของผูผลิตและผูใชผลิตภัณฑ รวมถึงน้ํายอมหลังกระบวนการผลิตสามารถจัดการไดงายจึงไมสราง
มลพิษใหแก สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ความนิยมในผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติก็ ยังมี
แนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะผาไหมยอมสีธรรมชาติ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีกําลังไดรับความสนใจ โดย
นอกจากเรื่องของ ความปลอดภัยแลว ยังมีการพัฒนารูปแบบใหมีเอกลักษณ เฉพาะทองถ่ิน และมีการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาสสรางมูลคาเพ่ิมในตลาดโลกไดอยางมากมายและ
มีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากผูซ้ือจากตางประเทศตองการสินคาแปลกใหมท่ีไมสามารถหาไดท่ัวไปใน
ทองตลาด 
 สําหรับผู ป ระกอบการ  บ านหลุ งประดู   อําเภอห วยแถลง  จั งหวัดนครราชสีมา                 
บานนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  บานเขวา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ และบานทาสวาง 
อําเภอเมือง จงัหวัดสุรินทร  รวมกันใชสีธรรมชาติในการฟอกยอมเสนไหมตามกระบวนการตาง ๆ  
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 ๔.๒.๑.๑ การฟอกยอมดวยวัสดุธรรมชาต ิ
 เสนไหมเปนเสนใยธรรมชาติประเภทเสนใยโปรตีน ประกอบดวยเสนไหมชั้นในซ่ึงเปน
เสนไหมแทท่ีไมละลายน้ํารอนและเสนไหมชั้นนอกเปนชั้นกาวไหมจะถูกทาลายไดงายในสภาพดาง   
(น้ําดาง) กาวไหมจะละลายและหลุดออกไดดีในน้ํารอน (เดือด)  แตน้ําดางเขมขนท่ีรอนจนเดือดจัดทํา
ลายเสนไหมแทชั้นในดวย ดังนั้นไมควรลอกกาวดวยน้ําดางท่ีเดือดจะทาใหเสนไหมหดตัวและแตกฟู
ปกติกาวไหมจะติดสีเร็วและติดสีเขม ดีกวาไหมแท (ไหมชั้นใน) แตสีจะหลุดออกพรอมๆ กับกาวไดงาย 
ถาลอกกาวออกไมดีมีกาวเหลืออยู เม่ือนําไปยอมสี สีจะหลุดออกและทาใหสีเสนไหมดาง ดังนั้นใน
ข้ันตอนการลอกกาวไหมควรตองลอกกาวออกใหหมดและลอกกาวออกใหสมํ่าเสมอเพ่ือปองกันการ
ยอมสีท่ีดาง 
  ๑. ข้ันตอนการฟอกยอมสีเสนไหม 

๑.  การเตรียมเสนไหม และลอกกาวไหม 
๒.  การคัดเลือกวัตถุดิบ และอุปกรณเพ่ือยอมส ี
๓.  การสกัดน้ําสียอมจากวัตถุดิบ 
๔.  การยอมสีไหม 

 ๒. การเตรียมเสนไหมเพ่ือยอมสี 
วิธีการเตรียมไจไหม เพ่ือไมใหเสนไหมพันกันระหวางการตมทาความสะอาด

และลอกกาวไดสมํ่าเสมอโดย 
๑.  คัดเลือกเสนไหมท่ีเปนชนิดเดียวกัน สีใกลเคียงกัน มีขนาดเสนและวงเข็ด

เทากัน 
๒.  ทาไพไหม ควรแบงมัดอยางนอย ๔ ชวง เพ่ือรักษารูปทรงของเข็ดไหม 
๓.  ขยายไพไหม และมัดปลายเสนดายใหยาวจากเข็ดไหมประมาณ ๑ คืบ 

หรือ ๘ – ๑๐ เซนติเมตร เพ่ือจะใหเสนไหมกระจายดี ไมพันกันในขณะลอกกาวและลอกกาวได
สมํ่าเสมอถาไจไหมไมสมํ่าเสมอ ควรแยกใสคนละหวงยอม และใหฟอกกาวได งาย ฟอกกาวออก
สมํ่าเสมอ การมัดไพไหมกวางเสนไหมกระจายตัวดี ทาใหฟอกกาวไดงาย และไหมไมพันกัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔.๒ การเตรียมไจไหม 
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         ๓. การลอกกาวไหมดวยน้ําดางธรรมชาติ 
  ข้ีเถาท่ีนิยมใชทําน้ําดางลอกกาว ไดแก ข้ีเถาจากผักโขมหนาม เปลือกฝกนุน 
เปลือกฝกง้ิว เปลือกมะพราว เหงากลวย ข้ีเถารวมจากเตาเผา (ตองไมมีน้ํามัน) ข้ีเถาไมตางๆ (ตอง
เลือกไมท่ีไมผุ) หรือข้ีเถาจากเตาเผาถานโดยข้ีเถาท้ังหมดนั้นจะตองไมรดน้ําหรือไมโดนน้ําเลย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๔.๓ กาบ/ใบกลวย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  ๔.๔ ผักโขมหนาม 

         ๔. การเตรียมน้ําดาง 
๑.  รอนข้ีเถาดวยตาขาย เลือกเอาเศษถาน เศษไมออก 
๒.  เจาะรูท่ีกนภาชนะ (ถังพลาสติก) นําข้ีเถาท่ีรอนแลว  อัดลงในถังพลาสติก 

หรือภาชนะท่ีเจาะรูไวใหแนนประมาณคอนถัง หรือ ๓ ใน ๔ ของถัง 
๓.  นําถังท่ีอัดข้ีเถาแลววางซอนบนถังเปลาอีกใบหนึ่ง 
๔.  คอยๆ เติมนําลงบนข้ีเถาจนน้ําทวมเหนือข้ีเถา ประมาณ ๑ นิ้ว รอจนกวา

มีน้ําหยดลงถังท่ีรองรับอยูดานลาง จึงเติมน้ําเพ่ิมในถังข้ีเถาจนเต็มถัง รองเก็บน้ําดางไวใชตอไปวิธีนี้มัก
ไดน้ําดางนอยแตเขมมาก เหมาะสําหรับใชกอหมอคราม ถาจะใชลอกกาวไหม ตองเติมน้ําเพ่ิม เพ่ือให
น้ําดางเจือจางลง 
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ภาพท่ี ๔.๕ การเตรียมน้ําดาง 
 

หรืออาจใชวิธีกรองดวยผา 
วิธีทํา  ผสมน้ําในข้ีเถาใหน้ําทวมข้ีเถา แลวตักใสในผาดายดิบท่ีผูก ๔ มุม 

แขวนไวเหนือภาชนะ น้ําดางจะคอยๆ ไหลผานผาลงภาชนะท่ีรองรับดานลาง ใหเติมน้ําในข้ีเถาจาก
การกรองครั้งแรกแลวกรองน้ําดางเพ่ิมไดอีก 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๖ การเตรียมน้ําดางโดยการกรองดวยผา 
 

         ๕. การลอกกาวไหม 
๑.  เติมน้ําผสมน้ําดางท่ีเตรียมไว ถาน้ําดางเขมขนมาก อาจเติมน้ํา ๓ ถึง ๕ 

เทาของน้ําดาง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๗ การเตรียมน้ําดาง 
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๒.  นําเสนไหมดิบท่ีทําไพไหมดีแลวแชลงในน้ําดาง ใหเสนไหมจมใตน้ําดาง
ท้ังหมดไมตองตั้งไฟ ระหวางแชใหกลับไหมและหม่ันสังเกต เม่ือเสนไหมออนตัว นุม มีลักษณะเปน
เมือก ใหยกข้ึน แตถาแชเสนไหมเปนระยะเวลานานแลวเสนไหมยังไมออนตัวหรือนุม ใหยกเสนไหม
ออกมาพักไว แลวนาน้ําดางไปตั้งไฟใหพออุนแลวจึงยกภาชนะน้ําดางนั้นลงมาแลวนาเสนไหมลงแช 
จนกระท่ังเสนไหมออนตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๔.๘  การผสมน้ําดาง 

 

๓.  ตมน้ําในภาชนะปากกวางท่ีเปนสแตนเลสหรือภาชนะเคลือบ เม่ือน้ําเดือด
ใหนําเสนไหมท่ีแชน้ําดางไดท่ีแลวไปลวกในน้ําท่ีกําลังเดือดจัด หม่ันพลิกเสนไหมใหสัมผัสกับน้ํารอน   
ใหท่ัว กาวไหมจะละลายออกมาในน้ําเดือดและเสนไหมจะกลายเปนสีครีม (สีมันปู) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๔.๙  การผสมน้ําดางในน้ําเดือด 
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  ๔.  ลางเสนไหมในน้ํารอนอีกครั้งหนึ่ง แลวผึ่งใหเย็นลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๑๐ การลางเสนไหม 
 

๕.  ลางดวยน้ําสะอาดอีก ๒ – ๓ ครั้ง แลวบิดใหพอหมาด กระตุกใหเสนไหม
เรียงตัวใสราวตากถาตองการลอกกาวเสนไหมเพ่ือยอมสีออน ใหผสมสบูขาวในน้ํารอนท่ีลางเสนไหม 
(ตามขอ ๔) จากนั้นลางดวยน้ําอุนอีกครั้งใหคราบสบูหลุดออก แลวจึงลางดวยน้ําจนสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๑๑ การลางเสนไหมดวยน้ําสะอาด 
 

 ๔.๒.๑.๒ การยอมสี 
การคัดเลือกวัตถุดิบใหสี และอุปกรณเพ่ือยอมสี 
๑. ความสําคัญของการคัดเลือกวัตถุดิบ 

๑.  พืชหรือวัตถุดิบท่ีใหสีติดทน สีไมตก ไมซีดงายเปนพืชท่ีเหมาะสมใช
ยอมผาสวนชนิดท่ีสีติดไมทน เชน สีมวงของลูกผักปลัง สีดอกอัญชัน หรือสีเขียวใบเตย สีมักตกเม่ือซัก
สีซีดงายเม่ือถูกแสง หรือบางครั้งสีเปลี่ยนเม่ือถูกเหง่ือและความรอนจึงไมเหมาะสมใชเปนสียอมผา 

๒.  เลือกพืชท่ีหางาย โตเร็ว มีสวนท่ีใชเปนสียอมจานวนมาก เชน ใบ ดอก 
ผล ซ่ึงเกิดใหมไดตลอดป หรือใชวัสดุเหลือใช เชน เปลือกมะพราว เพ่ือใหมีวัสดุยอมสีใชอยางยั่งยืน สี
ธรรมชาติบางสีคุณภาพดียอมไดสีสดและไมซีดงาย เชน สีแดงจากครั่ง สีน้ําเงินจากคราม สีเหลืองจาก
แกนเข หรือสีน้ําตาลจากเปลือกตนสีเสียด เปนสีท่ีนิยมใชมาแตโบราณ แต ปจจุบันหายากบางชนิดโต
ไมทัน เพราะเราใชแกนไม เปลือกตนไมท่ีมีอายุหลายป ดังนั้น จึงควรเลือกใชพืชใหมๆ ท่ีโตงาย หางาย
ในทองถ่ิน หรือใชดอก ใบ ฝก เชน ราชพฤกษ (ฝกคูณ) เปลือกฝกสตอสด เปลือกผลเงาะ เปลือกผล
มะพราวแหง หรือใบหูกวาง ใบยูคาลิปตัส ใบสัก ใบข้ีเหล็ก เปนตน เปนการรักษาปาไมไวดวย 
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  ๓.  วัตถุ ดิบใหสีตองเก็บไวใหดี ไมใหข้ึนรา ไมเกาเก็บ เพราะจะทาใหสีใน
พืชเสื่อมยอมไดสีไมสด 
  ๒. อุปกรณท่ีใชยอมสี 
  อุปกรณท่ีใชในการสกัดสี หรือยอมสี ควรใชภาชนะเคลือบหรือสแตนเลส 
ไมกวนหรือทัพพีควรเปนสแตนเลสหรือพลาสติก ไมใชภาชนะจาพวกเหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม 
ทองแดง เพราะทาใหยอมแลวสีเปลี่ยนไป   

๓. การยอมสีธรรมชาติ 
มีข้ันตอน ดังนี้ 
๑.  การคัดเลือกวัตถุดิบ และการสกัดสีจากวัตถุดิบ โดยการตมหรือค้ันน้ํา 
๒.  การยอมสี และการใชสารชวยยอม เชน สารสมทาใหติดสี ดี ข้ึน           

สีไมตก ไมซีดงาย การยอมมีท้ังแบบการยอมเย็น เชน ยอมคราม และการยอมเย็น มีวิธีการยอมท่ี
ตางกันข้ึนกับชนิดพืช 

๔. การยอมสีไหมดวยวัสดุธรรมชาต ิ
โดยใชเทคนิคการยอมรอน และยอมรอนแลวหมักโคลน 
การคัดเลือกวัตถุดิบ 
เปลือกผลเงาะ : ใชเปลือกผลเงาะสด หรือผลเงาะออน 
โคลนหรือตม : จากบอหรือสระท่ีมีน้ําขังตลอดป สีเขม เนื้อเนียน ไมเปน

เนื้อทราย (แตควรทดสอบกอน เพราะโคลนจากแตละแหง มีลักษณะและสีไมเหมือนกันทาใหยอมไดสี
ตางกัน) 

สวนผสม 
เสนไหม        ๑ กิโลกรัม   ๑๐๐ กรัม  ๓๐๐ กรัม 
เปลือกผลเงาะสด   ๘ กิโลกรัม   ๘๐๐ กรัม  ๒.๔-๒.๕ กิโลกรัม 
วิธียอม 
๑.  สับเปลือกผลเงาะใหเล็กละเอียด แชในน้ํา 
๒.  นําไปตมกับน้ํา ๔๐ ลิตร ประมาณ ๑ – ๒ ชั่วโมง หรือตมจนเหลือนํา   

สีสกัดประมาณ ๓๐ ลิตร แลวกรองเอากากออก 
๓.  แชเสนไหมท่ีลอกกาวแลวในน้ําสะอาดจนเสนไหมอ่ิมตัว แลวบิดหมาด 

จากนั้นนาเสนไหมลงแชในน้ําสีสกัด ไมตองตม (ยอมเย็น) นาน ๑๐ – ๑๕ นาที ครบเวลา นาเสนไหม
ข้ึนพักโดยไมตองบิดเอาน้ําสีออก 

๔.  ยกน้ําสีข้ึนตั้งไฟ จนน้ําสีรอนจัด จึงนาเสนไหมท่ีพักไวลงตมยอมในน้ําสี 
ประมาณ ๑ ชั่วโมง 

๕.  ครบเวลาแลว นาเสนไหมข้ึนผึ่งใหเย็น บีบนาออกใหหมาด แลวกระตุก
ใหเสนเรียงตัว ผึ่งใหแหง 

๖.  เม่ือเสนไหมแหงจึงนาไปลางในน้ําอุนผสมน้ํายาอเนกประสงคชนิดไมมี
สีและไมมีกลิ่น อัตราสวนนายาอเนกประสงค ๒๐ ซีซี ตอน้ํา๘ – ๑๐ ลิตร นานประมาณ ๓ – ๕ นาที 
แลวจึงนาไปลางนาจนเสนไหมสะอาด บิดใหหมาด กระตุก และผึ่งใหแหง ไดเสนไหมสีน้ําตาลถา
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ตองการใหเสนไหมสีเขมข้ึน หรือสีดํา ใหนาเสนไหมท่ียอมสีไปหมักโคลน เสนไหมท่ียอมดวยเปลือกผล
เงาะแลวหมักโคลน นาน ๑ ชั่วโมง ไดโทนสีน้ําตาลดําตองการสีดําเขมใหหมักโคลนไดหลายครั้ง แตละ
ครั้งไมใหนาน ๑ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๔.๑๒  การยอมหมักโคน 
 
การยอมไหมใหไดสีน้ําตาลดวยเปลือกผลมะพราวแหง 
โดยใชเทคนิคการยอมรอนและยอมรอนแลวหมักโคลน 
การคัดเลือกวัตถุดิบ 
เปลือกผลมะพราวแหง (ขุยมะพราว)  : ใชเปลือกผลมะพราวแหงหรือขุย

มะพราว 
โคลนหรือตม : จากบอหรือสระท่ีมีนาขังตลอดป สีเขม เนื้อเนียน ไมเปนเนื้อ

ทราย (แตควรทดสอบกอน เพราะโคลนจากแตละแหง มีลักษณะและสีไมเหมือนกันทําใหยอมไดสี
ตางกัน) 

สวนผสม 
เสนไหม            ๑ กิโลกรัม  ๑๐๐ กรัม (๑ ขีด)    ๓๐๐ กรัม (๓ ขีด) 
เปลือกผลมะพราวแหง  ๒ กิโลกรัม  ๒๐๐ กรัม (๒ ขีด)    ๖๐๐ กรัม (๖ ขีด) 
วิธียอม 
๑.  สับเปลือกผลมะพราวแหงใหเปนชิ้นเล็กๆ แชในน้ํา ๒ – ๓ ชั่วโมง หรือ 

แชน้ําขามคืน 
๒.  นําไปตมกับน้ํา ๔๐ ลิตร ประมาณ ๑ – ๒ ชั่วโมง หรือตมจนเหลือน้ําสี

สกัดประมาณ ๓๐ ลิตร สําหรับยอมไหม ๑ กิโลกรัม  แลวกรองเอากากออก 
๓.  แชเสนไหมท่ีลอกกาวแลวในน้ําสะอาดจนเสนไหมอ่ิมตัว แลวบิดหมาด 

จากนั้นนําเสนไหมลงแชในน้ําสีสกัด ไมตองตม (ยอมเย็น) นาน ๑๐ – ๑๕ นาที ครบเวลา นาเสนไหม
ข้ึนพักโดยไมตองบิดเอาน้ําสีออก 

๔.  ยกน้ําสีข้ึนตั้งไฟ จนน้ําสีรอนจัด จึงนาเสนไหมท่ีพักไวลงตมยอมในน้ําสี
ประมาณ ๑ ชั่วโมง 

๕.  ครบเวลาแลว นาเสนไหมข้ึนผึ่งใหเย็น บีบน้ําออกใหหมาด แลวกระตุกให
เสนเรียงตัว ผึ่งใหแหง 



๗๘ 
 

๖.  เม่ือเสนไหมแหงจึงนาไปลางในน้ําอุนผสมน้ํายาอเนกประสงคชนิดไมมีสี
และไมมีกลิ่น อัตราสวนน้ํายาอเนกประสงค ๒๐ ซีซี ตอน้ํา๘ – ๑๐ ลิ ตร นานประมาณ ๓ – ๕ นาที 
แลวจึงนาไปลางน้ําจนเสนไหมสะอาด บิดใหหมาด กระตุก และผึ่งใหแหง ไดเสนไหมสีน้ําตาลถา
ตองการใหเสนไหมสีเขมข้ึน หรือสีดํา ใหนาเสนไหมท่ียอมสีไปหมักโคลน เสนไหมท่ียอมดวยเปลือกผล
มะพราวแหง แลวหมักโคลน นาน ๑ ชั่วโมง ไดโทนสี เทาดํา ตองการสีดําเขมใหหมักโคลนไดหลาย
ครั้ง แตละครั้งไมใหนาน ๑ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  ๔.๑๓  ยอมสีเสนดวยกากมะพราวแหงเปนสีน้ําตาล 

 
การยอมไหมใหไดสีแดงดวยครั่ง 
โดยใชเทคนิคการยอมรอนผสมสารชวยยอม 
การคัดเลือกวัตถุดิบ 
ครั่ง : ใชรังครั่งท่ีอายุแกเต็มท่ี จะยอมไหมไดสีแดงสด 
สารชวยยอม : มะขามเปยก (รสเปรี้ยวจัด) สารสมบดละเอียดกอนใช 
สวนผสม 
เสนไหม      ๑ กิโลกรัม    ๑๐๐ กรัม (๑ ขีด)    ๓๐๐ กรัม (๓ ขีด) 
ครั่ง           ๓ กิโลกรัม    ๒๐๐ กรัม (๒ ขีด)    ๙๐๐ กรัม (๙ ขีด) 
สารสม       ๕๐ กรัม (ครึ่งขีด)    ๕ กรัม      ๑๕ กรัม 
มะขามเปรี้ยว    ๑๕๐ กรัม (ขีดครึ่ง)  ๑๕ กรัม     ๔๕ กรัม 
คาประมาณของชอนตวง (สําหรับตวงสารสมบดละเอียด, เกลือปน) ๑ ชอนชา 

= ๕ กรัม 
๑ ชอนโตะ = ๑๐ กรัม 
วิธีเตรียมน้ําสีจากครั่ง 
๑.  แกะไมท่ีติดมากับรังครั่งออก ลางเศษผลออกและโขลก บดครั่งใหละเอียด 



๗๙ 
 

๒.  แชครั่งดวยน้ําสะอาด๑ คืน หรือนวดดวยนารอนเดือด จนกระท่ังเหนียว
และไมมีสีออกมา 

๓.  จากนั้นใชตาขายและผาดิบกรองเอาเฉพาะน้ําสี ตมใหเดือดและกรองดวย
ผาดิบเอากากท่ีเหลืออยูออกอีกครั้ง ไดน้ําสีสกัดจากครั่งเปนสีแดง 

วิธียอม 
๑.  แชเสนไหมท่ีลอกกาวแลวแชในน้ําสะอาดใหอ่ิมตัว แลวบิดหมาด กระตุก

เสนไหมเรียงตัว 
๒.  นําเสนไหมแชในน้ําสีสกัดจากครั่ง ไมตองตั้งไฟ (ยอมเย็น) นานประมาณ 

๑๐ -๑๕ นาที จึงนาเสนไหมข้ึนพัก ไมตองบิดน้ําสีออก 
๓.  นําภาชนะสแตนเลสหรือภาชนะเคลือบใสน้ําสีจากครั่งข้ึนตั้งไฟตนจนเดือด 

จึงเติมสารสมบดและนํามะขามเปยก โดยคอยๆ เติมนามะขามเปยกเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของสี 
ตรวจดูน้ําสียอมใหไดสีท่ีตองการ (ปรับสีน้ํายอมดวยน้ํามะขามเปยก) 

๔.  ตมน้ําสียอมจากครั่งใหเดือดอีกครั้ง จากนั้นนาเสนไหมท่ีพักไวลงยอม 
ประมาณ ๑ ชั่วโมง 

๕.  ครบเวลานาเสนไหมข้ึนผึ่งใหเย็นตัว แลวบิดใหหมาด กระตุกให เสนไหม
เรียบตัวและผึ่งเสนไหมใหแหงในท่ีรมอีก ๓ – ๕ วัน 

๖.  เม่ือเสนไหมแหงแลวจึงนาไปลางในน้ําอุนผสมน้ํายาอเนกประสงคชนิดไมมีสี
และไมมีกลิ่น อัตราสวนน้ํายาอเนกประสงค ๒๐ ซีซี ตอน้ํา๘ – ๑๐ ลิตร นานประมาณ ๓ – ๕ นาที 
แลวจึงนาไปลางน้ําจนเสนไหมสะอาด บิดใหหมาด กระตุก และผึ่งใหแหง ไดเสนไหมสี แดง 

๗.  ถาตองการใหเสนไหมสีมวง ใหนาเสนไหมท่ียอมสีไปหมักโคลน เสนไหมท่ี
ยอมดวยครั่งแลวหมักโคลนนาน ๑ ชั่วโมง ไดโทนสีมวง ตองการสีมวงเขมใหหมักโคลนไดหลายครั้ง 
แตละครั้งไมใหนาน ๑ ชั่วโมง 

๘.  ลางดวยน้ําสะอาดจนน้ําใส และกระตุกเสนไหมใหเรียงเสน ผึ่งใหแหง 
หมายเหตุ 
๑.  มะขามเปยกท่ีใช ควรมีรสเปรี้ยวจัด 
๒.  สัดสวนของมะขามเปยกและสารสม ถาเปลี่ยนแปลงจะทาใหยอมไดสีแดง

ตางกัน 
๓.  ครั่งท่ีไดจากพืชแตละชนิดและแตละทองท่ี จะใหสีไมเหมือนกัน ควรทดลอง

ยอมและสังเกตสีกอนยอมจริง  
๔.  น้ําท่ีใชในการยอมไหมดวยครั่ง ควรใชน้ําออน เชน น้ําฝน จะไดสีแดงสด 
ข้ันตอนวิธียอมดวยครั่ง 
๑.  วิธีการสกัดสีน้ํายอมจากครั่ง แกะไมออกจากรังครั่งและโขลกบดรังครั่งให

ละเอียด ครั่งท่ีบดละเอียดแลว แชน้ํา ๑ คืน หรือนําครั่งตําละเอียดมานวดในน้ําท่ีเดือดจัด จากนั้น
นํามากรองผานตาขายและผาดิบ เพ่ือแยกกากครั่งออก 

 
 



๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี ๔.๑๔  สกัดสีน้ํายอมจากครั่ง 
 

๒.  การยอมเสนไหมดวยน้ําสีจากครั่ง 
๒.๑  ตมน้ําสีใหเดือดพลาน เติมสารสม ลงในนายอมครั่งท่ีกาลังเดือดค้ัน

มะขามเปยกกับนา เอากากออก แลวคอยๆ เติมในนายอมครั่งสังเกตดูใหไดสีตามท่ีตองการ 
๒.๒  เม่ือเติมนามะขามเปยกและสารสมแลว ตมนายอมใหเดือดอีกครั้ง

หนึ่งแลวจึงนาเสนไหมท่ียอมเย็นแลวลงยอม แบบยอมรอน นานประมาณ  ๑ ชั่วโมง 
๒.๓  ยอมเสนไหมเสร็จแลว จึงนามาผึ่งใหแหงสนิท แลวลางใหน้ําอุนพอ

ผสมน้ํายาอเนกประสงค ๑ นาแลวลางดวยน้ําสะอาดและกระตุกใหไหมเรียงเสนไดเสนไหมสีแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๔.๑๕  ยอมเสนไหมจากครั่ง 



๘๑ 
 

เทคนิคการยอมไหมดวยครั่งใหไดสีชมพู 
ใหเพ่ิมน้ําในน้ําสีสกัดครั่งใหเจือจางลง ๕ เทา หรือ ๗ เทา เติมสารสมและน้ํา

มะขามเปยกเทาเดิมกับการยอมสีเขม แลวยอมดวยวิธีเดียวกันกับสีแดงสด ไดเสนไหมสีชมพูออนลง
ตามการเจือจางน้ําสีหรือสกัดน้ําสี โดยใชครั่งนอยลง เชน ถาตองการสีจางมากๆ ใหใชครั่งลดลงไดถึง  
๑๐ เทา เชน จากการยอมเสนไหม ๑ กิโลกรัม ดวยครั่งใหไดสีแดงสดใชครั่ง ๓ กิโลกรัม ถาตองการให
ไดสีชมพูออนใหลดครั่งลงเหลือ ๓๐๐ กรัม (๓ ขีด) สวนสารสม มะขามเปยก ใหไดสวนผสมเทากับการ
ยอมสีแดงสด คือสารสม ๕๐ กรัม มะขามเปยก ๑๕๐ กรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  ๔.๑๖ การยอมเสนไหมจากครั่งใหเปนสีชมพู 

 
การตรวจสอบเสนใยไหม  
สามารถกระทาไดหลายวิธีการ การตรวจสอบโดยการเผาไฟ เปนวิธีการท่ีเห็น

ผลชัดเจน เม่ือนาเขาไป อยูใกลกับเปลวไฟ จะหดตัวหนีเปลวไฟและหลอมละลาย ถานาไปอยูในเปลว
ไฟจะลุกติดไฟสีเหลือง มีกลิ่น เหม็นคลายๆ กับกลิ่นเสนผมมนุษยหรือขนนกไหมไฟ ถานาออกจาก
เปลวไฟจะลุกไหมชาลงแลวจะดับลงไดเอง ในเวลาสั้น ข้ีเถามีลักษณะเปนกอนกลมคลายกับลูกปดมีสี
น้ําตาลไหมหรือสีดํา กอนแข็งแตเปราะ บีบแตกได งาย  

การดูแลรักษาผาไหม  
ผาไหมเปนผลิตภัณฑท่ีมีราคาและคุณคาสูง การดูแลรักษาคอนขางยุงยาก จึงไม

ควรเก็บผาไหมในตูท่ี อับชื้นและอับแสงเปนเวลานาน ควรนาไปผึ่งแดดและลมบาง เพ่ือปองกันเชื้อรา
และแมลงท่ีชอบกัดทาลายเสน ใยไหม ไมควรตากผาไหมกลางแดดจานานๆ เพราะจะทาใหผาไหมเสีย
ความแข็งแรง และทาใหสีเกิดการ เปลี่ยนแปลงและซีดจาง การซักผาไหม ควรซักดวยน้ํายาซักแหง
หรือสบูท่ีเปนกลางหรือเปนกรดออนๆ แชมพู สระผม ไมควรซักผาไหมน้ํากระดางและผงซักฟอก 
เพราะจะทาใหผาไหมแข็งกระดางข้ึน ความมันแวววาว ลดลง หามซักผลิตภัณฑไหมดวยเครื่องซักผา 
เพราะจะทาใหเสียโครงสรางของผาไหม ใชน้ํายาปรับผานุมชวย ใหผาไหมออนนุมข้ึน ในการรีดผาไหม
จะตองทาใหผืนผาไหมมีความชื่นสมํ่าเสมอเสียกอนดวยน้ําหรือน้ํายาชวย การรีดผาใหเรียบ แลวทํา



๘๒ 
 

การรีดเรียบโดยใชเตารีดรอนปานกลางท่ีมีน้ําหนักพอเหมาะ รีดไปบนผืนผาไหม โดย มีผาขาวสะอาด
เนื้อบางรองรับเตารีด 

ส่ิงท่ีควรรูเกี่ยวกับการสกัดสียอมจากพืช  
การใชเปลือกไม แกนไม เนื้อไม รากไม ของไมยืนตนบางชนิด ควรเลือกสวน

ของพืชท่ีมีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ป จึงจะยอมไดสีตามตองการ  
การใชวัสดุแหงหรือสดจาพวกเปลือกไม แกนไม เนื้อไม รากไม ท้ังสดและแหง 

ควรนามาแชหรือหมัก ในน้ําตามปริมาณท่ีกําหนด เพ่ือชวยใหวัสดุยอมสีธรรมชาติออนตัว สําหรับ
เปลือกไมและรากไม กอนแชน้ําควร ลางใหสะอาดเสียกอน วิธีการหมักนี้จะทาตามสภาพของไมแตละ
ชนิด บางชนิดเม่ือไดน้ําสีจากการแชหรือหมัก ก็สามารถนามายอมเสนไหมไดเลยโดยไมตองตม 
กรรมวิธีแบบนี้เรียกวา “ยอมเย็น”  

การใชวัสดุสด จาพวกใบและดอก ยังตองสนใจวิธีการเล็กๆ นอยๆ เชน
ชวงเวลาท่ีเก็บเก่ียวสวนของ พืชนั้นนั้นๆ แมเปนเรื่องปลีกยอย แตมีผลใหสี ท่ียอมไดมีความ
หลากหลายแตกตางกันตามภูมิปญญาพ้ืนบาน ของชาวไทย 

การยอมดวยใบ ดอกท่ีตากแหงแลว จะไดสีท่ีแตกตางจากการใชใบหรือดอก
สดในกรณีท่ีใชวัตถุดิบ เปนใบสด ควรใชในปริมาณมากกวาน้ําหนักของเสนใยท่ีจะนามายอมสี ๒ – ๓ 
เทาตัว     ตมสกัดท่ีอุณหภูมิ ๗๐ – ๘๐ องศาเซลเซียส นาน ๑ – ๒ ชั่วโมง กรองเก็บน้ําสีไวใชยอม
เสนไหม ควรใชน้ําสี ๓๐ ลิตรตอเสนไหมท่ีผาน การตมแยกกาวไหมแลว ๑ กิโลกรัม  

การยอมดวยวิธีท่ีตางกันหรือสวนผสมท่ีตางกัน ทําใหไดสีท่ีแตกตางกันดวย  
ชางยอมท่ีใชน้ําปูนใสในการยอมเสนไหม ทาใหไดสีท่ีเขมกวายอมในน้ําธรรมดา 

ดังนั้น ในบางครั้งชาง ยอมอาจใชปูนท่ีกินกับหมากประมาณ ๒ ชอนโตะ ใสลงไปตมหลังจากกรองเอา
กากเศษไมข้ึนแลว ก็จะไดสีท่ี เขมขน  

ไมยอมสีธรรมชาติ สวนใหญเปนพรรณไมพ้ืนเมืองท่ีมีอยูในประเทศไทย มีอายุ
ไมต่ํากวา ๑๕ ป แตไม บางชนิดเม่ืออายุเกิน ๑๐ ป ใหผลผลิตนอยลงมาก เชน มะมวง ขนุน หรือยอ 
เปนตน จึงอาจนาสวนของพืช เหลานี้ เชน เปลือกมะมวง แกนขนุน หรอืรากยอ มาใชประโยชนในการ
ยอมสีได นอกจากนี้ควรคัดเลือกไมท่ีมี อายุเหมาะสม และควรใชเฉพาะสวนเทานั้น ไมใชโคนท้ังตนมา
ใชเพียงครั้งเดียว และในการนามาใชควรมีการ ปลูกทดแทน กวาจะยอมสีธรรมชาติใหสวยงามไดนั้น 
จะตองผานการทดลองมานับครั้งไมถวนผูยอมตองเปนคนชาง สังเกตและจดจา ตลอดจนสั่งสมและ
ผานประสบการณมาไมนอย การยอมตองเปนคนชางสังเกตและจดจา ตลอดจนสั่งสมและผาน
ประสบการณมาไมนอย การยอมในบางครั้งจาเปนตองยอมรองพ้ืนเอาไวกอน แลวจึง นามายอมทับใน
ภายหลังสิ่งตางๆ เหลานี้เปนเรื่องของภูมิปญญาพ้ืนบานและการทอลองวิจัย ในปจจุบันการ ยอมสี
ธรรมชาติไดรับการพัฒนาไปไกลกวาท่ีคิด มีการนาพรรณไมใหสีนานาชนิดมาตมสกัดใหเปนน้ําสี และ 
ยอมไดสีท่ีเขม บางสีคงทนมากข้ึนกวาพรรณไมท่ีมีใชมาแตเดิมเสียอีก 

 นอกจากการพัฒนาระบบนิเวศจากการฟอกยอมดวยวัสดุธรรมชาติแลวยัง
สามารถนําเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมสําหรับการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการยอมไหม
เพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑ OTOP  ประเภทผาไหมทอมือนั้นจะตองเปนเทคโนโลยีท่ีงาย คาใชจายในการ
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กอสรางและดําเนินการต่ํา ดูแลรักษางาย ดังนั้นเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม คือระบบการ
กรองอยางงาย และระบบการตกตะกอนดวยสารเคมี 

ระบบการกรองอยางงาย ใชวัสดุ ในการกรองท่ีหาไดงายในทองถ่ิน ชั้นลางสุดจะบรรจุ
ถานทุบละเอียดหรือถานกัมมันตความหนาประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร โดยถานทุบละเอียดหรือ
ถานกัมมันตเปนวัสดุ กรองท่ีมีคุณสมบัติ ในการดูดซับสีและคาความสกปรกในรูปของสารอินทรีย
และอนินทรีย ชั้นถัดมาบรรจุทรายละเอียดความหนาประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร สวนชั้นบนสุด
บรรจุกรวดความหนาประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร  ระบบการกรองอยางงายเปนระบบท่ีมีคาใชจาย
ในการกอสรางและดําเนินการต่ํา ดูแลรักษางาย มีประสิทธิภาพในการกําจัดสี และความสกปรกในรูป
ของสารอินทรียและอนินทรียดีพอใช แตไมสามารถปรับความเปนกรด-ดางของน้ําได น้ําเสียหลังการ
บําบัดดวยระบบการกรองอยางงายจะมีคุณภาพดีข้ึนในระดับหนึ่ง แตหากน้ําเสียจากการฟอกยอมมี
ความเขมสี และความสกปรกสูง น้ําเสียหลังการบําบัดอาจยังมีคุณภาพไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 
สําหรับวัสดุ ท่ีใชในการกรองหลังจากใชจนไม สามารถกรองไดแลวตองกําจัดหรือนําไปท้ิงอยางถูกวิธี
ตอไป 

ระบบการตกตะกอนดวยสารเคมีใช สารสม และคลอรีน ซ่ึงเปนสารเคมีท่ีใชสําหรับการ
ผลิตน้ําประปา มีราคาถูกและหาซ้ือไดท่ัวไปตามทองตลาด สารสมจะทําหนาท่ีรวมตะกอนใหมีขนาด
ใหญและหนักพอท่ีจะตกตะกอนได สวนคลอรีนทําหนาท่ีกําจัดสีและกําจัดเชื้อโรค ในระบบนี้ น้ําเสีย
จากกระบวนการยอมจะถูกกวนผสมกับสารสม และคลอรีนในอัตราสวนท่ีเหมาะสมกับการตกตะกอน 
โดยกวนดวยความเร็วรอบสูง (๑๐๐-๑๕๐ รอบตอนาที) เปนเวลา ๑ นาที และกวนท่ีความเร็วรอบต่ํา
(๓๐-๕๐ รอบตอนาที) เปนเวลาประมาณ ๕ นาที จากนั้นท้ิงใหตกตะกอน ระบบการตกตะกอนดวย
สารเคมีเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดสี คาความสกปรก และเชื้อโรค นอกจากนี้ ระบบ
ดังกลาวยังเปนระบบท่ีสามารถปรับความเปนกรด-ดางไดดวยการเติมสารเคมี น้ําเสียหลังการบําบัด
ดวยระบบการตกตะกอนดวยสารเคมีมีคาความเปนกรด-ดาง ความเขมสี และมีคาความสกปรกอยูใน
เกณฑมาตรฐานกําหนด แตถึงอยางไรก็ตามระบบนี้ เปนระบบท่ีมีตนทุนการกอสรางและการ
ดําเนินการสูงกวาระบบการกรองอยางงาย โดยมีตนทุนการกอสรางประมาณ ๑๐,๐๐๐- ๓๐,๐๐๐ 
บาทข้ึนอยูกับขนาดและวัสดุ ท่ีใชในการกอสราง สวนตนทุนในการบําบัดน้ําเสียประมาณ ๒๕-๕๐ 
สตางคตอน้ําเสีย ๑ ลิตร ข้ึนอยูกับความสกปรกและความเขมสีของน้ําเสีย นอกจากนี้ ระบบการ
ตกตะกอนดวยสารเคมีกอใหเกิดตะกอนประมาณรอยละ ๕ ของปริมาณน้ําท่ีบําบัด ซ่ึงตะกอนท่ีเกิดข้ึน
ตองกําจดัหรือนําไปท้ิงอยางถูกวิธีตอไป  

การเลือกใชเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมนั้นตองพิจารณาวาคุณสมบัติ น้ําเสีย
จากการฟอกยอมมีคาความเปนกรด-ดาง ความเขมสี และความสกปรก สูงมากหรือไมหากไมสูงมาก
ระบบการกรองอยางงายก็เพียงพอ แตหากคาดังกลาวมีปริมาณสูง ระบบการตกตะกอนดวยสารเคมีก็
จะมีความเหมาะสมมากกวา กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีโครงการ
ถายทอดเทคโนโลยีการบําบัดสีจากสถานประกอบการดานสิ่งทอ โดยโครงการดังกลาวมีการจัด
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงาย และสรางความตะหนักดาน
การผลิตผลิภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหกับผูประกอบการ OTOP ประเภทผาทอ นอกจากนี้      
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กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังเปนหนวยงานท่ีใหบริการทดสอบ
ตัวอยางอากาศ น้ําเสีย/น้ําท้ิง และกากอุตสาหกรรม 

 ๔.๒.๒ การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร
อยางย่ังยืน 
 
 จากการเก็บขอมูลผูประกอบการในรายงานเบื้องตน พบวาปญหาอุปสรรคของ
ผูประกอบการไหมในจังหวัดชัยภูมิในการดําเนินการ คือ ระบบนิเวศจากการฟองยอมเสนไหมท่ีสงผล
กระทบตอแหลงน้ําในชุมชน กลุมผูประกอบการไหมจึงรวมกันเขารวมอบรมกับทีมวิจัย  ในการเขา
รวมอบรมใหความรูเก่ียวกับการใชสีเคมียอมผาท่ีปลอดภัย ณ กลุมผูประกอบการไหมบานเสี้ยวนอย 
จังหวัดชัยภูมิ  มีผูผลิตผลิตภัณฑไหมนครชัยบุรนิทรเขารวม จาํนวน  ๑๒ คน  ดังรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.๑ การใชสีเคมียอมผาท่ีปลอดภัย  
 ผูวิจัยรวมกับท่ีปรึกษานําโดย ผศ.ศิริพร หงสพันธุ  ไดบรรยายวิธีการใหสียอมผาท่ี

ปลอดภัย  โดยมีนางมาลา  วรรณพงษ เปนผูสาธิต  มีข้ันตอนในการยอมสีผาท่ีปลอดภัยและภาพ
กิจกรรม  ดังนี้ 

 การยอมเสนไหมในปจจุบันนิยมใชสีเคมีเนื่องจากกรรมวิธีท่ียอมงาย สีมีความคงทน และ
ใหเฉดสีท่ีสดใสกวาการยอมสีธรรมชาติ แตก็มีบางพ้ืนท่ีท่ีมีการยอมสีธรรมชาติซ่ึงข้ึนอยูกับความ
ตองการของลูกคาบางเปนบางครั้งคราว สําหรับข้ันตอนในการยอมมักใชสารท่ีชวยในการติดสีเพ่ือเพ่ิม
การติดสี และปองกันการยอมดางหรือใหสีมีความคงทนตอการซักลาง 

หลักท่ัวไปในการยอมสีเสนไหม มีดังตอไปนี ้
๑. วัสดุ และอุปกรณ 
  ๑.๑ ภาชนะขนาดความจุ ๓๕ ลิตร ข้ึนไป 
    ๑.๒ ไหมผานการลอกกาว ๑ กิโลกรัม 
  ๑.๓ สียอมเคมี (สีแอสิด) จํานวน ๑ ซอง 
  ๑.๔ น้ํา ๓๐ ลิตร (อัตราสวนระหวางไหมตอนา ๑:๓๐) 
๒. การเตรียมน้ํายอม และการยอม 
  ๒.๑ ตั้งภาชนะ และอุนน้ําใหรอนเล็กนอย โดยใชน้ําประมาณ ๓๐ ลิตร 
  ๒.๒ ละลายสียอมเคมีประมาณ ๑ ซอง พรอมสารกันดาง คนใหสียอมละลายจนเปน 

เนื้อเดียวกัน 
  ๒.๓ เพ่ิมความรอนใหน้ําอุนประมาณ ๔๐ องศา หรือสัมผัสใหรูสึกอุน 
  ๒.๔ ใสไหมท่ีผานการลอกกาวพรอมกวนใหไหมอ่ิมน้ํายอม 
  ๒.๕ คอย ๆ เรงไฟ และเพ่ิมความรอนจนเกือบเดือด พรอมคนไหมเปนระยะ นาน
ประมาณ ๑ ชั่วโมง 
  ๒.๖ นําไหมออกจากหมอยอม วางไวใหเย็นสักระยะ 
  ๒.๗ นําไหมท่ีไดไปลางน้ําอุน ๒ ครั้ง น้ําธรรมดา ๒ ครั้ง ใหสะอาด แลวนําไปตาก
แดดใหแหง 
  ๒.๘ หมอตมสียอมสามารถยอมซํ้าไหมไดอีกหนึ่งหรือสองครั้งหรือตามท่ีตองการ 
เพียงเติมสียอมเพ่ิมเติมก็ทําใหไดความเขมขนท่ีตองการ 
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ภาพท่ี ๔.๑๗  กิจกรรมการใชสีเคมียอมผาท่ีปลอดภัย 
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 นอกจากนี้ ยังนํากลุมผูประกอบการไหมบานหลุงประดู  อําเภอหวยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา  บานนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  บานเขวา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 
และบานทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  ท่ีเขารวมวิจัย ศึกษาดูงานของกระบวนการและการ
ฟอกยอมท่ีมีมาตรฐานไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศทางน้ําและส่ิงแวดลอม 
 การนําผู เขาอบรมไปทัศนศึกษาดูงานโรงงานท่ีมีกระบวนการฟอกยอมสีไหมท่ีได
มาตรฐาน จัดข้ึนในวันท่ี  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. เดินทางไปศึกษาดูงานโรง
ฟอกยอมไหมในนิคมสรางตนเองเลี้ยงไหม อําเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร ชมการสาธิตการฟอกยอม
ไหมโดยใชเครื่องจักรครบวงจรและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในกระบวนการยอมไหม โดยไดรับ
การตอนรับจากผูจัดการโรงฟอกยอม  คุณสงวน  สงศิริ  ไดเลาความเปนมาของโรงฟอกยอมไหม 
อําเภอกาบเชิง ดังนี้  โรงฟอกยอมนี้เกิดจาก คุณอาทร แสงโสมวงศ เจาของธุรกิจเรือนไหมใบหมอน 
ตองการสรางและลดปจจัยจากผลิต ไมวาจะเปนลดการเหลือเสนไหมจากการทอผาท่ีไมเทากัน ท่ี
ชาวบานใชการคํานวณเสนยืนมาตรฐานไมเทากัน เม่ือทอผาออกมาและเหลือท้ิงทําใหสิ้นเปลือง
วัตถุดิบและตนทุน จึงเปนท่ีมาของธุรกิจเตรียมเสนไหมยืนใหไดสีและมาตรฐานเปนท่ียอมรับจาก 
แหลงเดียวกันในเรือนแหงนี้จึงเปนแหลงเตรียมท้ังอุปกรณและเครื่องทอผา สําหรับชาวบาน และ
อํานวยความสะดวกนับจากตนน้ํายันปลายน้ํา ใหชาวบานมารับไปทอท่ีบานไดเลย จึงไดเขาไป
สนับสนุนโรงไหมของนิคมอําเภอกาบเชิง ซ่ึงเปนโครงการในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยเขาเขาไป
สงเสริมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและรับซ้ือเสนไหมจากแหลงดังกลาว 
            ผูจัดการโรงฟอกยอมไดกลาววา “ท่ีนี่จําแนกตามความสามารถ คนฟอกยอมก็ทําหนาท่ี 
ฟอกยอม เขาจะไดเรียนรูเทคนิค ใหไดมาตรฐานการยอมและสังเคราะหสีของเสนไหมจนชํานาญ คน
ยืนเสนไหมก็คํานวณ เสนไหมยืนใหถูกตองตามลาย ตามคําสั่งผูทอ ใครผูกตะกอ เก็บตะกอก็ทําหนาท่ี
เตรียมอุปกรณนั้นไป” ในการแยกการทํางานแบบนี้ทําใหคุณอาทรมองเห็นวัตถุดิบเหลือใชจากไหม
และนําไปสู ธุรกิจใหมจากไหมท่ีมีมูลคาสูงไมแพผาทอ นอกจากเหนือจากการพัฒนาลวดลายและสีสัน
ของผาไหมใหเปนท่ีตองการของตลาด ท้ังในและตางประเทศ หลังจากนั้นไดพาสมาชิกเดินชมการ
สาธิตการฟอกยอมไหมโดยใชเครื่องจักรแบบครบวงจรโดยอาจารยมนตรี  วิทยศักดิ์ ไดบรรยาย
ประกอบการสาธิตการฟอกและยอมเสนไหมดวยเครื่องจักรโดยเนนวาการยอมสีเคมี ปจจัยสําคัญตัว
หนึ่งท่ีจะทําใหสีกระจายตัวเสมอกันคือความรอนของน้ําท่ีใชในกระบวนการยอมและมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณในกระบวนการยอมไหม  ดังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมและภาพถายของการศึกษา
ดูงานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  ๔.๑๘  กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงงานฟอกยอมท่ีไดมาตรฐานในจังหวัดสุรินทร 
 
 

 



๘๘ 
 

 สรุปไดการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร
ตามหลักการพัฒนาอยางย่ังยืน     

ทามกลางกระแสความสนใจเรื่องการรักษโลกนับวันยิ่งเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหทุกองคกรหรือ
หนวยงานทุกภาคสวน ตางก็ตระหนักและใหความสนใจมากข้ึน ไมเวนแมแตในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ซ่ึงนับวันก็ยิ่งคนควา วิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และเพ่ือตอบรับกับความตองการของผูบริโภคท่ีมีความรูสึกรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน ปจจุบันไดมีการคิดคนและประดิษฐสิ่งทอท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคตาง ๆ ของผูบริโภคเพ่ิมข้ึน ผูประกอบการไหมมีความตระหนักถึง
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบตอการผลิตจึงเขารวมกับหนวยงานอุตสาหกรรมจังหวัดเปนเครือขายใน
การอนุลักษณและรักษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนและยึดหลักในการพัฒนาท่ียั่งยืน
จึงรวมกันพัฒนาการยอมสีธรรมเสนไหมโดยใชสีธรรมชาติการยอมสิ่งทอดวยสีธรรมชาตินับเปนภูมิ
ปญญาท่ีสืบทอดกันมาแตในอดีต โดยกระบวนการยอมซ่ึงสามารถทําไดในชุมชน สียอมสามารถหาได
จากวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู ในทองถ่ิน มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตมีขอจํากัดในเรื่อง
ของการยอมใหไดสีเขม รวมถึงการควบคุมคุณภาพสีใหมีความสมํ่าเสมอในทุกรอบการผลิต ตอมาเม่ือ
มีการผลิตสีสังเคราะหออกจําหนายซ่ึงมีความหลากหลาย สามารถใหสีท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอ และมี
ราคาถูกกวา จึงทําใหสียอมจากธรรมชาติไดรับความนิยมนอยลง ปจจุบัน มีการสงเสริมใหผูผลิต
กลับมาใชสียอมจากธรรมชาติมากข้ึน ดวยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผูใช
ผลิตภัณฑ รวมถึงน้ํายอมหลังกระบวนการผลิตสามารถจัดการไดงายจึงไมสรางมลพิษใหแก 
สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ความนิยมในผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติก็ ยังมีแนวโนมสูงข้ึน 
โดยเฉพาะผาไหมยอมสีธรรมชาติ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีกําลังไดรับความสนใจ โดยนอกจากเรื่อง
ของ ความปลอดภัยแลว ยังมีการพัฒนารูปแบบใหมีเอกลักษณ เฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาสสรางมูลคาเพ่ิมในตลาดโลกไดอยางมากมายและมี
แนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากผูซ้ือจากตางประเทศตองการสินคาแปลกใหมท่ีไมสามารถหาไดท่ัวไปใน
ทองตลาด 
 
๔.๓  วิเคราะหผลกระทบหวงโซ อุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม           
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร   
              กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑  เปนกลุมจังหวัดท่ีมีศักยภาพสูงในการ
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑผาไหม ซ่ึงมีการผลิตตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง ตั้งแตปลูก
หมอนไหม การแปรรูป การจําหนาย นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑอยางหลากหลาย
และมีมาตรฐาน เชน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ตรานกยูงพระราชทาน  ผลิตภัณฑมีจุดเดนและ
ลวดลายแตกตางกันไป จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก”  เปนผาไหมโคราชท่ีมีชื่อเสียง เปน
เอกลักษณโดดเดน “ ไหมหม่ีค้ันขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เปนลวดลายท่ีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ 
ทรงมีพระราชดําริใหอนุรักษไว มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย ลายไหมท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก 
คือ “ชิ่นตีนแดง” และลายท่ีไดรับการพัฒนาใหม คือ “หางกระรอกคูตีนแดง”   และผาไหมมัดหม่ีลาย
โฮล จังหวัดสุรินทร  อยูท่ีเสนไหมนอยซ่ึงเปนสวนในสุดของรังไหม มีลวดลายสีสันเปนแบบฉบับทาง



๘๙ 
 

สุรินทร และบานทาสวางมีโรงงานทอผาไหม ท่ีทอผาใหผูนํา APAC  ท่ีเดินทางมารวมประชุมท่ี
ประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๖ ผลิตภัณฑไหมสามารถนํารายไดมาสูกลุมจังหวัดฯ ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีมูลคา ๕,๕๙๓ ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนท่ีมีมูลคา  ๔,๓๗๔.๒๒ ลานบาท  คิดเปนรอยละ ๒๗.๘๖  
เสนทางทองเท่ียววัฒนธรรมไหมจํานวน  ๒๗ หมูบาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  
สุรินทร เปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตของขาวบานผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผาในยามวางจากการทํา
อาชีพเกษตรอ่ืน ๆ สามารสรางรายไดแกครัวเรือนเกษตรกร เพ่ือยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป จึงตองเสริมสราง
ฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน และพัฒนาผูประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน ดวยการการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปไหมนครชัยบุรินทร  ตั้งแตปลูกหมอนเลี้ยงไหม การผลิตเสนไหม
ใหไดมาตรฐานกระบวนการทอและออกแบบลายผาโดยนํานวัตกรรมการฟอกไหมกระบวนการทอและ
ออกแบบลายผาโดยนํานวัฒกรรมการฟอกไหมดวยสารธรรมชาติ การแปรรูผลิตภัณฑหมอนและไหม
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม และการสงเสริมการตลาดคาผลิตภัณฑไหมรวมท้ังการสนับสนุนสงเสริมการ
ทองเท่ียวในหมูบานวัฒนธรรมไหมเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑชุมชน ใหเกิดรายไดไปสูทองถ่ินมากท่ีสุด 
เพราะยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 
 ซ่ึงเชื่อมโยงกับ. ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด และนโยบายอ่ืน ๆ 
           ๑) ยุทธศาสตรชาติ  :  ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาภาค
การผลิตและบริการ โดยเสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรให เขมแข็งและยั่งยืน และพัฒนา
ผูประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน โดยพัฒนาทักษะและองคความรู ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  ไทยใหกาวไกลสูสากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
          ๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  (ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ) แนวทางการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :  ยกระดับมาตรฐาน
สินคากลุมผาไหมในพ้ืนท่ีนครราชสีมา สุรินทร  สูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยการ
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การแกแบบ และตราสัญลักษณ   พัฒนาเทคโนโลยีและงาน
ศึกษาวิจัยสรางนวัตกรรมเพ่ิมคุณคา พรอมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอ่ืน ๆ โดยยกระดับ
ผูประกอบการและสรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
กับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมการจับคูธุรกิจเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ 
 ๓) นโยบายรัฐบาล   ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย  การสราง
สิ่งจูงใจและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก้ือกูลตอบรรยากาศการทองเท่ียว สงเสริมการทองเท่ียวท่ี
ครอบคลุมแหลงทองเท่ียวอันมี ลักษณะโดดเดน รวมกันหรือจัดเปนกลุมได เชน กลุมธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  และสุขภาพ และเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑท่ีพัฒนา
จากวิถีชุมชน เนนใหความรู ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การควบคุมสินคาและบริการใหมี
คุณภาพ ราคาเปนธรรม ตลอดจนการอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
           ๔) ยุทธศาสตรหอการคากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑  ยุทธศาสตร
การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคธุรกิจทองเท่ียวพรอมท้ังระบุความพรอมของโครงการ มีความพรอมใน
ดานบุคลากร พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 



๙๐ 
 

๔.๓.๑  ผลกระทบตอหวงโซอุปทาน 
๔.๓.๑.๑ สภาพการศึกษาหวงโซอุปทานของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร  

 ๑)ผูประกอบการไหมจังหวัดนครราชสีมา สามารถพิจารณาแยกตาม
กิจกรรมของหวงโซอุปทาน ไดดังนี้๑๓  

 ๑. อุตสาหกรรมตนน้ํา เปนผูประกอบการในข้ันตนท่ีสําคัญ เชน ผูปลูก
หมอนเลี้ยงไหม ผูยอมสีและผูสาวไหม สําหรับในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูประกอบการท่ีอยูใน
สายงานการผลิต จะกระจายอยูในอําเภอตาง ๆ เชน อําเภอประทาย อําเภอคง อําเภอชุมพวง อําเภอ
โนนแดง อําเภอบัวลาย อําเภอเสิงสาง อําเภอจักราช อําเภอหวยแถลง อําเภอบัวใหญ อําเภอเมืองยาง 
อําเภอบานเหลื่อม อําเภอลําทะเมนชัย อําเภอสีดา อําเภอแกงสนามนาง และเพ่ิมข้ึนอีกสองอําเภอใน
ป ๒๕๖๐ คือ อําเภอครบุรี และอําเภอพิมาย รวมเปน ๑๖ อําเภอจํานวน ๒,๖๑๘ ราย         มีมูลคา 
๓๐,๙๔๙,๙๙๐ บาท รายไดเฉลี่ย ๑๐,๓๔๗ บาทตอปและ ผูประกอบการฟอกยอมสี สวนใหญอยูใน
อําเภอปกธงชัย ซ่ึงมีจํานวนประมาณ ๓๐ ราย  

 ๒. อุตสาหกรรมกลางน้ํ าและปลายน้ํ า หรือผูทอผ าไหมและผูขาย                    
เปนผูประกอบการท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดของจังหวัดนครราชสีมา มีการดําเนินงานในการทอผาไหมอยู
เปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการประกอบการมาเปนเวลาไมนอยกวา ๑๕๐ ป                  
มีความสามารถในการทอผาท่ีเปนผาพ้ืนซ่ึงมีความสวยงามเปนเอกลักษณโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ในปจจุบันมีจํานวนผูประกอบการในกลุมนี้ จํานวน ๑๖๑ ราย๑๔  

 นอกจากผูประกอบการซ่ึงเปนแกนกลางของเครือขายผูประกอบการไหมใน
จังหวัดนครราชสีมาแลว ยังมีผูท่ีเก่ียวของอีกมากมายซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนไดเสีย (Stakeholders)  เชน    
ผูใหบริการการขนสง ผูผลิตสินคาของท่ีระลึก ผูประกอบการดานการทองเท่ียว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันเฉพาะทาง สมาคม ชมรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา รวมไปถึงหนวยงานราชการท่ี
เก่ียวของ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
และหนวยงานองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน และท่ีสําคัญในพ้ืน ท่ีอําเภอปกธงชัยยังเปนท่ีตั้งของ
โรงงานไหมของผูประกอบการท่ีมีชื่อเสียงท่ัวโลก คือ จิมทอมมสัน (Jim Thompson) ในโรงงาน
ดังกลาวถือไดวาเปนผูประกอบการท่ีมีกิจกรรมครบ คือ มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหม การสาวไหม การ
ยอมสี การทอผา และทําการสงสินคาไปขายในตลาดอ่ืน ๆ ซ่ึงผูท่ีเก่ียวของเหลานี้ตางก็มีความสําคัญ
ในการสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของเครือขายผูประกอบการไหมในจังหวัด
นครราชสีมา๑๕  

 
 

 ๑๓ สัมภาษณ นายมณชัย มีสุข, ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา,     
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 ๑๔สัมภาษณ  นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน, พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐.   
 ๑๕สัมภาษณ นางสุดารัตน  ซึ้งสัมปทาน, หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา,        
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐.  

                                                 



๙๑ 
 

๒) ประกอบการไหมจังหวัดชัยภูมิ สามารถพิจารณาแยกตามกิจกรรมของหวง
โซอุปทาน ดังนี้ 

๑. อุตสาหกรรมตนน้ํา เปนผูประกอบการในข้ันตนท่ีสําคัญของคลัสเตอร
ไหม เชน  ผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม ผูยอมสีและผูสาวไหม  สําหรับในเขตจังหวัดชัยภู มิ  พบวา 
ผูประกอบการท่ีอยูในสายงานการผลิต จะกระจายอยูในอําเภอตาง ๆ เชน อําเภอเมือง เกษตร
สมบูรณ แกงครอ คอนสวรรค คอนสาร จัตุรัส เทพสถิต เนินสงา บานเขวา ภูเขียว หนองบัวแดง บาน
แทน รวมเปน ๑๒ อําเภอ มีจํานวนผูประกอบการท้ังสิ้น ๒๖๐ ราย๑๖  

๒ . อุตสาหกรรมกลางน้ํ าและปลายน้ํ า หรือผูทอผาไหมและผูขาย                 
เปนผูประกอบการท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดของจังหวัดชัยภูมิ มีการดําเนินงานในการทอผาไหมอยูเปน       
จํานวนมาก มีความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑไหมใหมีความสวยงามเปนเอกลักษณโดยเฉพาะใน
จังหวัดชัยภูมิ ในปจจุบันมีจํานวนผูประกอบการในกลุมนี้ จํานวน ๒๗๐ กลุม มีมูลคาการจําหนาย
รวมกัน ๓๙๓,๑๔๗,๑๑๔ บาท๑๗  

นอกจากผูประกอบการซ่ึงเปนแกนกลางของผูประกอบการไหมไหมใน
จังหวัดชัยภู มิแลว ยังมีผู ท่ี เก่ียวของอีกมากมายซ่ึงเปนผู ท่ี มีสวนได เสีย (Stakeholders) เชน             
ผูใหบริการการขนสง ผูผลิตสินคาของท่ีระลึก ผูประกอบการดานการทองเท่ียว สถาบันการศึกษา และ
สถาบันเฉพาะทาง สมาคม ชมรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา รวมไปถึงหนวยงานราชการท่ี
เก่ียวของ เชน เกษตรจังหวัด ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ อุตสาหกรรมจังหวัด หรือศูนยพัฒนา
อุตสาหกรรม เปนตน และหนวยงานท่ีสําคัญ คือ องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงผูท่ีเก่ียวของ
เหลานี้ตางก็มีความสําคัญในการสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของเครือขาย
ผูประกอบการไหมในจังหวัดชัยภูมิ    

๓) ผูประกอบการไหมจังหวัดบุรีรัมย ในภาพรวมเม่ือพิจารณาแยกตาม
กิจกรรมของหวงโซอุปทาน ดังนี้  

 ๑. อุตสาหกรรมตนน้ํา ผูประกอบการ พบวา ผูประกอบการท่ีอยูใน     
สายงาน การผลิต กระจายอยูบางอําเภอของจังหวัดบุรีรัมย ไดแก อําเภอเมือง อําเภอลําปลายมาศ 
อําเภอกระสัง อําเภอหนองก่ี อําเภอพุทไธสง อําเภอคูเมือง อําเภอหนองหงส อําเภอละหานทราย 
อําเภอปะคํา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอโนนสุวรรณ มียอดจําหนายผลิตภัณฑเสนไหมรวมกัน
ท้ังหมด  ๙๗๕,๒๕๐ บาท๑๘   

 ๒. อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํากระจายอยูในอําเภอตาง ๆ ของ
จังหวัดบุรีรัมย จํานวน ๒๓ อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองบุรีรัมย นางรอง ประโคนชัย สตึก หวยราช ลํา
ปลายมาศ กระสัง หนองก่ี บานกรวด พุทไธสง คูเมือง หนองหงส ชํานิละหานทราย นาโพธิ์ พลับพลา
ชัย เฉลิมพระเกียรติ บานไหมไชยพจน โนนดินแดง บานดาน โนนสุวรรณ ปะคํา แคนดงและมียอด

 ๑๖สัมภาษณ  นายดิเรก สังขศร, ผู อํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ ,           
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 ๑๗สัมภาษณ นายภูษิต  ลัทธิธนธรรม, พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ, ๒๓  สิงหาคม ๒๕๖๐.     

๑๘สัมภาษณ นายสมบัติ กองภา, ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดบุรีรัมย,      
๒๑  กันยายน  ๒๕๖๐.  

                                                 



๙๒ 
 

จําหนายผลิตภัณฑผาไหม รวมกันท้ังหมด ๑๐๘,๘๖๔,๖๔๒ บาท แตผูประกอบการท่ีมีความสามารถ
แปรรูปผลิตภัณฑไหมไดนั้น มีเพียงผูประกอบการท่ีอาศัยอยูใน ๗ อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอ
หวยราช อําเภอพุทไธสง อําเภอละหานทราย อําเภอปะคํา อําเภอโนนดินแดง อําเภอแคนดง มียอด
จําหนายผลิตภัณฑแปรรูปผาไหมรวมกันท้ังหมด ๕๐๑,๕๒๕ บาท นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการท่ีมี
สวนไดเสียกับผูประกอบการอุตสาหกรรมไหมของจังหวัดบุรีรัมย เชน ผูใหบริการขนสง ผูผลิตสินคาท่ี
ระลึก ผูประกอบการทองเท่ียวเปนตน ซ่ึงมีรายไดจากผลิตภัณฑไหม มียอดรวมกันท้ังหมด ๓๕๑,๐๐๐ 
บาท และมีหนวยงานของรัฐท่ีมีความสําคัญตอการสนับสนุนสงเสริมผูประกอบการไหมอีกดวย๑๙ 

๔) ผูประกอบการไหมจังหวัดสุรินทร ในภาพรวมเม่ือพิจารณาแยกตาม
กิจกรรมของหวงโซอุปทาน ดังนี้  

๑. อุตสาหกรรมตนน้ํา เปนผูประกอบการในข้ันตนท่ีสําคัญของคลัสเตอร
ไหม เชน ผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม ผูยอมสีและผูสาวไหม และผูประกอบการฟอกยอมสี สําหรับในเขต
จังหวัดสุรินทร พบวา ผูประกอบการท่ีอยูในสายงานการผลิต จะอยูกระจายในอําเภอตางๆ เชน เมือง
สุรินทร ทาตูม ปราสาท สังขะรัตนบุรี ชุมพลบุรี สําโรงทาบ จอมพระ สนม กาบเชิง ลําดวน บัวเชด 
พนมดงรัก ศรีณรงค เขวาสินรินทร โนนนารายณ รวมเปน ๑๖ อําเภอ จํานวน ๖๒๘ กลุม มีมูลคา 
๑๐๘,๘๖๔,๖๔๒ บาท๒๐   

๒ . อุตสาหกรรมกลางน้ํ าและปลายน้ํ า หรือผูทอผาไหมและผูขาย        
เปนผูประกอบการท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดของจังหวัดสุรินทร มีการดําเนินงานในการทอผาไหมอยูเปน
จํานวนมาก มีความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑไหมใหมีความสวยงามเปนเอกลักษณโดยเฉพาะใน
จังหวัดสุรินทร ในปจจุบันมีจํานวนผูประกอบการในกลุมนี้ จํานวน ๙๘๐ ราย มีมูลคาการจําหนาย
รวมกัน ๓๕๑,๒๓๖,๓๒๐ บาท๒๑  

นอกจากผูประกอบการซ่ึงเปนแกนกลางของผูประกอบการไหมในจังหวัด
สุรินทรแลว ยังมีผูท่ีเก่ียวของอีกมากมายซ่ึงเปนผูท่ีมีสวนไดเสีย (Stakeholders) เชน ผูใหบริการการ
ขนสง ผูผลิตสินคาของท่ีระลึก ผูประกอบการดานการทองเท่ียว สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะ
ทาง สมาคม ชมรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา รวมไปถึงหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ เชน เกษตร
จังหวัด ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ อุตสาหกรรมจังหวัด หรือศูนยพัฒนาอุตสาหกรรม เปนตน 
และหนวยงานท่ีสําคัญ คือ องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงผูท่ีเก่ียวของเหลานี้ตางก็มีความสําคัญ
ในการสนับสนุนการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของเครือขายผูประกอบการไหมในจังหวัดสุรินทร 

 
 

 
 ๒๐สัมภาษณ นายจรินทร รอบการ, รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย, ๒๑  กันยายน  
๒๕๖๐.     
 ๒๐สัมภาษณ นายพิชัย เช้ืองาม, ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุรินทร,       
๒๘  กันยายน  ๒๕๖๐. 

๒๑สัมภาษณ นางอรุณรัตน  ชิงชนะ, รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุรินทร,  ๒๘  กันยายน  
๒๕๖๐. 

                                                 



๙๓ 
 

๔.๓.๒ วิเคราะหหวงโซอุปทานของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร 
 จากการศึกษาหวงโซอุปทานเศรษฐกิจฐานรากผูประกอบการไหมนครชัย

บุรินทรสรุปไดวา  สําหรับโซอุปทาน มีกระบวนการเริ่มจาก การวางแผน การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต 
กระบวนการผลิต การสงมอบสินคา และการสงคืนสินคา ดังนี้ 
  ๔.๓.๒.๑ การวางแผน 
  กลุมผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร ตั้ งแตตนน้ํา กลางน้ํ า และ       
ปลายน้ํา มีกระบวนการวางแผนเพ่ือการทํางานประจําวัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการทอผา
เปนหลัก จากนั้นจึงวางแผนสั่งซ้ือวัตถุดิบและเตรียมการ ผลิต แตไมมีการพยากรณยอดขายผาไหม
กอนการวางแผนผลิต เนื่องจากผาไหมเปนสินคาท่ีเก็บไวไดนาน อีกท้ังลูกคายังมีความตองการซ้ือ

มากกวาความสามารถในการผลิตของกลุมอาชีพ นอกจากนี้ยังผูประกอบการไหมรายยอยจะมีการ
วางแผนอยางไมเปนทางการ  เนนเพียงการกระจายงานใหสมาชิก สงผลใหไมมีการตั้งเปาหมาย       
ในการดําเนินงานแตละข้ันอยางชัดเจน รวมท้ังไมมีการจดบันทึกรายละเอียดแผนและผลการ         
ทํางานจริง สงผลใหไมสามารถวัดผลการดําเนินงานได   
  ๔.๓.๒.๒ การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต 

  ผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทรสวนใหญจัดซ้ือวัตถุดิบดวยเงินสดจาก     
ผูจําหนายภายในทองถ่ิน ยกเวนกลุมท่ีทอผา เปนอาชีพหลักจะสั่งซ้ือเสนไหมและสารเคมีจากแหลง
ภายนอกทองถ่ิน เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกผู จําหนายวัตถุหลัก คือ เกณฑคุณภาพของวัตถุดิบ        
สวนเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกผูจําหนายวัตถุดิบรอง คือ เกณฑความสะดวกในการซ้ือ กระบวนการ
จัดหาวัตถุดิบของกลุมอาชีพหลักจะเริ่มจากตรวจสอบคํา สั่งซ้ือของลูกคาและสํารวจปริมาณ

วัตถุดิบคงเหลือและจํานวนคนทอผา แลวจึงคํานวณปริมาณวัตถุดิบ ท่ีตองสั่งซ้ือเพ่ิมตามประสบการณ
ของตนเอง หากเปนผูประกอบการรายใหญจะมีการจดบันทึกอยางละเอียด  หากเปนผูประกอบการ
รายเล็กจะไมมีการจดบันทึกใดๆ มักจะสั่งซ้ือเดือนละ ๑ – ๔ ครั้ง จากแหลงภายในและภายนอก
ทองถ่ิน  
  ๔.๓.๒.๓ กระบวนการผลิต  

  ผูประกอบการไหมสวนใหญทอผาไหมตามคําสั่งซ้ือของลูกคา ดําเนินการ
ผลิต อยางสมํ่าเสมอทุกวัน มีกําลังการผลิตปละ ๑๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ หลาตอป โดยมักจะดําเนินการ
ฟอกยอม เสนไหมเปนงานระหวางทําเพ่ือรอคําสั่งซ้ือของลูกคา กรอเสนไหมแลวแจกจายใหสมาชิกนํา
กลับไปทอตามเวลาท่ีตนเองสะดวก  ผูประกอบการไหมจะใหการทอผาไหมโดยใช         ก่ีทอมือ และ
ก่ีกระตุก จังหวัดชัยภูมิผูประกอบการไหมจะนิยมใชก่ีทอมือ ซ่ึงแตกตางจากจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร จะใชก่ีกระตุก และกระบวนการผลิตอ่ืนก็เนนใชแรงงานคน เปน
หลัก นอกจากนี้ยังพบวา กลุมอาชีพท่ีทอผาเปนอาชีพหลักใชแรงงาน รวมท้ังเวลาในการผลิตแตละ 
ข้ันตอนคอนขางแนนอน และใชเวลานอยกวา  การผลิตกลุมผูประกอบการไหมจะไมมีการจัดบันทึก
ปริมาณการผลิตท่ีไดในแตละวัน มีเพียงการบันทึกปริมาณเสนไหมท่ีเบิกไปทอและ ปริมาณผาไหมท่ี
ทอเสร็จแลวเทานั้น เพ่ือใชในการคํานวณคาตอบแทนของสมาชิกในกลุมผูประกอบการ  สงผลใหขาด

การวัดผลการดําเนินงานของกลุม อีกท้ังยังประสบปญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานในการทอผาไหม 



๙๔ 
 

 ๔.๓.๒.๔ การสงมอบสินคา  
 กลุมผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทรสวนใหญ จําหนายผาไหมเปน           
พับๆ  ละ ๔๐ – ๕๐ หลา ใหแกลูกคา ประจําตามคําสั่งซ้ือ โดยจัดสงผาไหมใหลูกคาผานทางรถ
โดยสารสาธารณะ กลุมอาชีพจึงไมมีการจด บันทึกใด ๆ เก่ียวกับการสงมอบผาไหมใหลูกคา แตจะเก็บ

เอกสารท่ีออกโดยผูรับจางขนสงเพ่ือเปน หลักฐานในการสงของเทานั้น นอกจากนี้ยังจําหนายใหแก
ลูกคาท่ัวไปตามงานเทศกาล  โดยตัวแทนของกลุมจะเดินทางไปพรอมกับเจาหนาท่ีจากพัฒนา ชุมชน  
และบางกลุมอาชีพมีการจัดบันทึกจํานวนผาไหมท่ีฝากตัวแทนกลุมไปขาย โดยภาพรวม       กลุม 
อาชีพทอผาไหมไมพบปญหาใด ๆ ในการสงมอบผาไหมใหแกลูกคา 
 ๔.๓.๒.๕ การสงคืนสินคา 

 กลุมผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทรไมมีการสงคืนวัตถุดิบใหผูจําหนาย 
เนื่องจากเปนนโยบายในการขาย สินคาของผูจําหนาย และกลุมอาชีพสวนใหญใชเกณฑคุณภาพเปน
หลักในการคัดเลือกผูจําหนาย จึงพบ ปญหาคุณภาพวัตถุดิบนอยมากและไมมีการสงคืนวัตถุดิบ      
สวนการรับคืนผาไหมจากลูกคา ก็มีเฉพาะ กลุมท่ีจําหนายใหแกลูกคาประจําเทานั้น ซ่ึงมีปริมาณนอย
มาก โดยลูกคาจะสงผาไหมคืนทางไปรษณีย ทางกลุมจะแกปญหาโดยนําผาไหมไปจําหนายใหลูกคา

รายอ่ืนแทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  ๔.๒ หวงโซอุปทานของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร 

การวางแผน

ตามความตองการของผูขาย

การจัดหาวัตถุดิบ

ตามความตองการของผูขาย

กระบวนการผลิต

ตามความตองการของผูขาย

การสงมอบสินคา

ตามความตองการของผูขาย

การสงคืนสินคา

ตามความตองการของผูขาย

 
 
หวงโซอุปทาน 



๙๕ 
 

 ๔.๓.๓ วิเคราะหผลกระทบระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนใน
กลุมนครชัยบุรินทร 
  จากขอเท็จจริงและการสัมภาษณผูประกอบการไหมนครชัยบุรินท และหนวยงานท่ี
เก่ียวของถึงผลกระทบระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  พบวา 

๔.๓.๓.๑ ผลกระทบระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุม     
นครชัยบุรินทร   

กระบวนการยอมสีเปนกระบวนการสําคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีสามารถ
กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงน้ําท้ิงอยางมากเนื่องจากเปนกระบวนการท่ีมีการใชงานสี
ยอม และสารเคมีอยางมากมาย และหลากหลายไปตามชนิดของเสนไหม ดังนั้น การเลือกใชสียอมผา
ไมวาจะเปนสีเคมีหรือสีธรรมชาติ  รวมไปถึงกระบวนเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการยอมสีเสนไหม 
จําเปนตองพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมดวย  ยอกจากนั้นปริมาณน้ําท่ีใชสน

กระบวนการยอมสีจําเปนตองใชในปริมาณท่ีต่ําท่ีสุดโดยท่ีไมสงผลกระทบตอคุณภาพของผายอม เพ่ือ
เปนการกอมลภาวะใหต่ําท่ีสุด  ซ่ึงสงผลทําใหการรักษาระบบนิเวศทางน้ํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  สํากรับกระบวนการฟอกยอมสีเสนไหม เปนกระบวนการท่ีใชสารเคมีท่ีมีอันตรายตอ
สิ่งแวดลอมในเกือบทุกข้ันตอน น้ําท่ีเหลือจากการยอมจึงปะปนไอดวยสารเคมีปริมาณมาก ท้ังนี้  ใน
กระบวนการยอมสีเสนไหมไดสงผลกระทบทางตรงตอระบบนิเวศทางน้ํา แตอยางไรก็ตาม การยอมสี

เสนไหมในระดับกลุมวิสาหกิจชุมชนก็ไมไดมีการใชสารเคมีท่ีปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม  เชน สารรีดิวซท่ี
ชวยในการยอมท่ีนิยมใชกะยอยางโซเดียมซัลไฟด หรือท่ีเรียกกันวา หินเหลืองหรือเกลือหิน ซ้ึงเปน
อันตรายตอสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดลอมและยังอาจมีสารเคมีอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีการใชรวมเพ่ือปรับสภาพความ
เปนกรดดาง หรือเพ่ือชวยยอมใหสีติดทนนานอีกดวย  ผูยอมสีเสนไหมจึงควรตระหนักถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน กระทําดวยความระมัดระวัง และไมควรท้ิงน้ําเสียเหลานี้ลงสูทอระบายน้ํา หรือแหลงน้ําทาง

ธรรมชาติโดยไมไดรับการบําบัด 
๔.๓.๓.๒ แนวทางแกไขผลกระทบระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ

ชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร   
ผลิตภัณฑไหมเปนผลิตภัณฑท่ีมีเอกลักษณท่ีโดดเดนและสรางชื่อเสียงใหกับ 

ประเทศไทย  ผาไหมทอมือเปนผลิตภัณฑผลิตภัณฑหลักท่ีผูประกอบการไหมในกลุมนครชัยบุรินทร

ผลิตข้ึนเพ่ือจําหนายและเปนท่ีตองการของตลาดเนื่องจากมีรูปแบบ ลวดลาย และเฉดสีท่ีโดดเดนไม
เหมือนใคร  โดยมีชื่อเรียกแตกตางกนไปในแตละทองถ่ิน เชน ผามัดหม่ี ผาจก ผาขิด ผาแพรวา        
เปนตน การทอ ผาไหมนิยมทอในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เชน จังหวัด
มหาสารคาม นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย สรุนทรและขอนแกน สําหรับประเภทผาไหมทอมือมี
กระบวนการผลิตแบงออกเปน ๕ กระบวนการหลัก คือ การเลี้ยงไหม การเตรียมเสนไหม การยอม    

เสนไหม การทอผาไหม และการตัดเย็บผาไหม ในปจจุบันมีเสนไหมสําเร็จรูปจากโรงงานผลิตเสนไหม
วางขายตามทองตลาด  ชาวบานจึงนิยมซ้ือเสนไหมสาํเร็จรูปมาทดแทนการเลี้ยงไหมเอง  แตเสนไหมก็
มีราคาท่ีคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับตนทุน  อยางไรตามการเลี้ยงไหมและเตรียมเสนไหมเอง ก็ยัง



๙๖ 
 

สามารถพบไดท่ัวไป  เนื่องจากลูกคาบางกลุมนิยมผาไหมทอมือท่ีทอจากการไหมเลี้ยงเอง โดยผาไหม
ทอมือท่ีทอจากไหมเลี้ยงเองจะมีราคาสูงกวาผาไหมท่ีทอจากเสนไหมสําเร็จรูป จาก ๕ กระบวนการ
หลักในการผลิตผลิตภัณฑประเภทผาไหมทอมือ กระบวนการ ยอมเสนไหมเปนกระบวนการท่ีใชน้ํา
และมีน้ําเสียเกิดข้ึนมากท่ีสุด โดยกระบวนการยอมเสนไหมสามารถ แบงออกเปนข้ันตอนยอยไดอีก    

๓ ข้ันตอน  คือ การลอกกาวไหมและฟอกเสนไหม การยอมเสนไหม และ การลางเสนไหมหลังการ
ยอม โดยแตละข้ันตอนยอยมีกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน และเกิดน้ําเสียท่ีมีคุณสมบัติแตกตางกันกลาวคือ  

ข้ันตอนท่ี  ๑ การลอกกาวไหมและฟอกเสนไหม ธรรมชาติของไหมจะมีโปรตีน
ชนิดหนึ่งซ่ึงทําใหเสนไหมเหนียวคลายกาว ดังนั้นกอนการยอม เสนไหมตองทําการลอกกาวไหมออก
กอน สารเคมีท่ีใชในการลอกกาวไหมมีอยูหลายชนิดดวยกัน แตสารเคมีท่ีเปนท่ีนิยมใชกันอยาง

แพรหลายคือ สบสําหรับการฟอกเสนไหมซ่ึงจะทําพรอมกับข้ันตอนการลอกกาวไหม เพ่ือใหเสนไหม
ธรรมชาติท่ีมีสีเหลืองออนเปลี่ยนเปนสีโทนท่ีจางลงหรืออาจเปนสีขาว สารเคมีท่ีใชเรียกวา สารฟอก
ไหม ซ่ึงจะเปนผงสีขาว โดยจะเปนสารไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen peroxide) นอกจากการ
ใชสารเคมีในการฟอกไหมแลว ยังมีสารฟอกไหมท่ีไดจากธรรมชาติ อีกดวย เชน น้ําข้ีเถา เปนตน       
ซ่ึงสารฟอกไหมท่ีสกัดจากผลิตภัณฑธรรมชาติจะมีผลกระทบตอ ๒ สิ่งแวดลอมต่ําเนื่องจากสามารถ

ยอยสลายไดดวยวิธีธรรมชาติข้ันตอนนั้นจะมีน้ําเสียเกิดข้ึนประมาณ  ๒๐-๔๐ ลิตรตอการลอกกาวและ
ฟอกไหม ๑ ครั้ง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณของไหมท่ีตองการฟอกและลอก กาว จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
สํารวจน้ําเสียจากการฟอกและยอมไหมสําหรับการผลิตผลิตภัณฑประเภทผาไหมทอมือกับกลุม
ผูประกอบการไหมในบานหลุงประดู  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา บานนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  
จังหวัดบุรีรัมย  บานเขวา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ และบานทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  

พบวาน้ําเสียจากการลอกกาวไหมและการฟอกไหมดวยสารเคมีมีคาความเปนดาง และคาความสกปรก
ในรูปของ คาซีโอดีสูงกวาคามาตรฐานน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานเล็กนอย ในขณะท่ีความเขมของสี
มีคาสูง เกินคําแนะนําของอุตสาหกรรมจังหวัด ๗-๑๐ เทา  

ข้ันตอนท่ี  ๒ การยอมเสนไหม การยอมเสนไหม มีท้ังการใชสีธรรมชาติและสี
เคมีหรือสีสังเคราะหในการยอม ปจจุบันมีการรณรงคใหใชสีธรรมชาติในการยอมเสนไหมแทนสีเคมี

เนื่องจากมีผลกระตอสิ่งแวดลอมต่ํา แตถึงอยางไรก็ตามสีเคมีก็ยังไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย 
เนื่องจากยอมงาย ใหสีสดใส สามารถควบคมความเขมสีไดตามตองการ สีท่ียอมไดมีความคงตนตอ     
แสงสูง แตสิ่งท่ีตองตระหนักในการยอม ดวยสีเคมีคือผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากสีเคมียอย
สลายไดชาในธรรมชาติในการยอมไหมแตละครั้งมีน้ําเสียซ่ึงก็คือน้ํายอมหลังจากการยอมเกิดข้ึน
ประมาณ  ๒๐-๔๐ ลิตรตอครั้ง  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนเสนไหมท่ียอม และความหลากหลายของสีท่ี

ยอมแตละครั้ง ผลการทดสอบน้ําเสียจากการฟอก ยอมไหมดวยสีเคมีโดยกรมวิทยาศาสตรบริการ
พบวา คาความเปนกรด-ดางอยูในเกณฑยอมรับตาม มาตรฐานน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน            
คาความสกปรกในรูปซีโอดีคาของแข็งแขวนลอยมีคาสูงกวา เกณฑยอมรับตามมาตรฐานน้ําท้ิงท่ี
ระบายออกจากโรงงาน ๕-๒๐ เทา สําหรับความเขมสีพบวามีคาสูง เกินคําแนะนําของอุตสาหกรรม
จังหวัด ๖๐-๗๐ เทา  



๙๗ 
 

ข้ันตอนท่ี  ๓ การลางเสนไหมหลังยอม เม่ือยอมสีเสร็จ ตองนําเสนไหมท่ีผาน
การยอมมาลางน้ําสะอาดเพ่ือลางสีสวนท่ีไมติดกับเสน ไหมออกจากเสนไหม โดยอาจเปนน้ําประปา  
หรือน้ําจากแหลงนาธรรมชาติในชุมชนนั้นๆ การลางเสน ไหมจะลางประมาณ ๓-๔ ครั้ง หรือจนกวา
เสนไหมจะสะอาด ปริมาณน้ําท่ีใชในการลางประมาณ ๕๐- ๑๐๐ ลิตร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณเสนไหม 

จากการทดสอบน้ําเสียจากข้ันตอนการลาง พบวาคาความเปนกรด-ดาง คาความสกปรกในรูป ซีโอดี
คาของแข็งแขวนลอยอยในเกณฑ ยอมรับตามมาตรฐานน้ําท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน ในทํานอง
เดียวกันคาความเขมขนสีมีคาอยูในเกณฑ  ดังนั้นจึงสามารถปลอยลงสูแหลงน้ําหรือแหลงดินธรรมชาติ
ไดโดย ไมตองผานระบบบําบัดน้ําเสียไดแตเนื่องจากน้ําเสียจากขนตอนการลางเสนไหมหลังยอมนั้นมี
ปริมาณ มากเม่ือเทียบกับข้ันตอนอ่ืน  ดังนั้นหากน้ําเสียจากการลางเสนไหมหลังยอมดังกลาวมาบํากัด

แลวนํากลับมาใชใหมสําหรับข้ันตอนการลางเสนไหมหลังการยอม จะสามารถลดปริมาณน้ําท่ีใชในการ
ฟอกยอมไดท้ังนี้น้ําเสียจากข้ันตอนการลางเสนไหมหลังยอมจะตองถูกเก็บและบําบัดแยกจากน้ําเสีย
จากข้ันตอนอ่ืน  

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมสําหรับการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการ
ยอมไหมเพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑประเภทผาไหมทอมือนั้นจะตองเปนเทคโนโลยีท่ีงาย คาใชจายในการ 

กอสรางและดําเนินการต่ําดูแลรักษางาย ดังนั้นเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม คือระบบการ 
กรองอยางงาย และระบบการตกตะกอนดวยสารเคมี  

ระบบการกรองอยางงายใชวัสดุในการกรองท่ีหาไดงายในทองถ่ิน ชั้นลางสุดจะ
บรรจุถานทุบละเอียดหรือถานกัมมันตความหนาประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร โดยถานทุบละเอียด
หรือถานกัมมันตเปนวัสดุกรองท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับสีและคาความสกปรกในรูปของสารอินทรีย

และอนินทรียชั้นถัดมาบรรจุทรายละเอียดความหนาประมาณ ๒๐-๓๐ เซนติเมตร สวนชั้นบนสุดบรรจุ
กรวดความหนา ประมาณ ๑๐-๑๕ เซนติเมตร ระบบการกรองอยางงายเปนระบบท่ีมีคาใชจายในการ
กอสรางและ ดําเนินการตํ่า ดูแลรักษางาย มีประสิทธิภาพในการกําจัดสีและความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย และอนินทรียดีพอใชแตไมสามารถปรับความเปนกรด-ดางของน้ําไดน้ําเสียหลังการบําบัด
ดวยระบบ การกรองอยางงายจะมีคุณภาพดีข้ึนในระดับหนึ่ง แตหากน้ําเสียจากการฟอกยอมมีความ

เขมสีและความสกปรกสูง น้ําเสียหลงการบําบัดอาจยังมีคุณภาพไมอยูในเกณฑมาตรฐานกําหนด 
สําหรับวัสดุท่ีใชในการกรองหลังจากใชจนไมสามารถกรองไดแลวตองกําจดหรือนําไปท้ิงอยางถูกวิธี
ตอไป  

ระบบการตกตะกอนดวยสารเคมีใชสารสม และคลอรีน ซ่ึงเปนสารเคมีท่ีใช
สําหรับการผลิต น้ําประปามีราคาถูกและหาซ้ือไดท่ัวไปตามทองตลาด สารสมจะทําหนาท่ีรวมตะกอน

ใหมีขนาดใหญ และหนักพอท่ีจะตกตะกอนไดสวนคลอรีนทําหนาท่ีกําจัดสีและกําจัดเชื้อโรค            
ในระบบนี้น้ําเสียจากกระบวนการยอมจะถูกกวนผสมกับสารสม และคลอรีนในอัตราสวนท่ีเหมาะสม
กับการตกตะกอน  โดยกวนดวยความเร็วรอบสูง (๑๐๐-๑๕๐ รอบตอนาที) เปนเวลา ๑ นาทีและกวน
ท่ีความเร็วรอบต่ํา (๓๐- ๕๐ รอบตอนาที) เปนเวลาประมาณ ๕ นาทีจากนั้นท้ิงใหตกตะกอน ระบบ
การตกตะกอนดวยสารเคมี เปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดสีคาความสกปรก และเชื้อโรค 

นอกจากนี้ระบบดังกลาวยังเปนระบบท่ีสามารถปรับความเปนกรด-ดาง ไดดวยการเติมสารเคมีน้ําเสีย
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หลงการบําบัดดวยระบบการตกตะกอนดวยสารเคมีมีคาความเปนกรด-ดาง ความเขมสีและมีคาความ
สกปรกอยูในเกณฑมาตรฐาน กําหนดแตถึงอยางไรก็ตามระบบนี้เปนระบบท่ีมีตนทุนการกอสรางและ
การดําเนินการสูงกวาระบบการกรองอยางงาย โดยมีตนทนการกอสรางประมาณ ๑๐,๐๐๐ - 
๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนอยูกับขนาดและวัสดุท่ีใชในการกอสราง สวนตนทุนในการบําบัดน้ําเสียประมาณ 

๒๕-๕๐ สตางคตอน้ําเสีย ๑ ลิตร ข้ึนอยูกับความสกปรกและความเขมสีของน้ําเสีย นอกจากนี้ระบบ
การตกตะกอนดวยสารเคมีกอใหเกิดตะกอน ประมาณรอยละ ๕ ของปริมาณน้ําท่ีบําบัดชงตะกอนท่ี
เกิดข้ึนตองกําจัดหรือน้ําไปท้ิงอยางถูกวิธีตอไป   

การเลือกใชเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมนั้นตองพิจารณาวาคุณสมบัติ
น้ําเสียจากการฟอกยอมมีคาความเปนกรด-ดาง ความเขมสีและความสกปรก สูงมากหรือไมหากไมสูง

มากระบบการกรองอยางงายก็เพียงพอแตหากคาดังกลาวมีปริมาณสูง ระบบการตกตะกอนดวย
สารเคมีก็จะมีความ เหมาะสมมากกวา กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีโครงการถายทอด เทคโนโลยีการบําบัดสีจากสถานประกอบการดานสิ่งทอ โดยโครงการดังกลาวมี
การจัดฝกอบรมเชิง ปฏิบัติการเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงาย และสรางความ      
ตะหนักดานการผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหกับผูประกอบการอีกดวย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๓ การบําบัดน้ําเสีย 
 

 
 

การบําบัดน้ํา
เสียอยางงาย

การลอกกาวไหมและ
ฟอกเสนไหม

การยอม
เสนไหม

การลาง
เสนไหม
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สรุปไดวาผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม           
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร    
 กระบวนการยอมสีเปนกระบวนการสําคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีสามารถกอใหเกิด
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงน้ําท้ิงอยางมากเนื่องจากเปนกระบวนการท่ีมีการใชงานสียอม และ
สารเคมีอยางมากมาย และหลากหลายไปตามชนิดของเสนไหม ดังนั้น การเลือกใชสียอมผาไมวาจะ
เปนสีเคมีหรือสีธรรมชาติ  รวมไปถึงกระบวนเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการยอมสีเสนไหม จําเปนตอง

พิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมดวย  ยอกจากนั้นปริมาณน้ําท่ีใชสนกระบวนการยอมสี
จําเปนตองใชในปริมาณท่ีต่ําท่ีสุดโดยท่ีไมสงผลกระทบตอคุณภาพของผายอม เพ่ือเปนการกอมลภาวะ
ใหต่ําท่ีสุด  ซ่ึงสงผลทําใหการรักษาระบบนิเวศทางน้ํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   
 แนวทางแกไขผลกระทบระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม การยอมเสนไหม การ
ยอมเสนไหม มีท้ังการใชสีธรรมชาติและสีเคมีหรือสีสังเคราะหในการยอม ปจจุบันมีการรณรงคใหใชสี

ธรรมชาติในการยอมเสนไหมแทนสีเคมีเนื่องจากมีผลกระตอสิ่งแวดลอมต่ํา สําหรับเทคโนโลยีการ
บําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมสําหรับการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการยอมไหมเพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑ
ประเภทผาไหมทอมือนั้นจะตองเปนเทคโนโลยีท่ีงาย คาใชจายในการ กอสรางและดําเนินการต่ําดูแล
รักษางาย ดังนั้นเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม คือ ระบบการกรองอยางงาย และระบบการ
ตกตะกอนดวยสารเคมี  
 
๔.๔ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 
 องคความรูใหมท่ีไดจากการศึกษาวิจัยจากขอเท็จจริง  การสํารวจเอกสารท่ีเก่ียวของ  การ
สัมภาษณ เชิงลึก  และการสนทนากลุมเฉพาะ มีการตรวจสอบจากผู เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาวิจัย  มีความชัดเจนเหมาะสมสามารถนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือเปน
แนวทาง  ในการการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร 
สามารถนําแนวคิดดังกลาวไปสราง Modal ซ่ึงเปนตนแบบ  ในการการพัฒนาระบบนิเวศใน

กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรสามารถนําไปปรับประยุกตใชดังนี้ 
 การฟอกยอมเปนข้ันกลางในกลุมสิ่งทอท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ เนื่องจากชวยเปลี่ยน
วัตถุดิบสิ่งทอจําพวกเสนดายดิบ และผาดิบเปนวัสดุสําเร็จ เพ่ือใชเปนวัตถุดิบข้ันปลาย หรือจําหนาย
ใหผูบริโภคโดยตรง ทําใหสามารถเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑสิ่งทอ และลดการนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศไดเปนอยางดี แตอุตสาหกรรมฟอกยอมตองใชน้ําในปริมาณมาก เพราะกระบวนการผลิต

จะใช สารเคมีและสียอมชนิดท่ีเหมาะสมสําหรับปรับปรุงคุณสมบัติของเสนใย โดยอาศัยน้ําเปน
ตัวกลาง เพ่ือการลางทําความสะอาดผาในข้ันตอนตางๆ เชน การลอกแปง (Desizing) การกําจัดสิ่ง
สกปรก (Scouring) การฟอกขาว (Bleaching) การยอมสี (Dyeing) เปนตน สงผลใหมีน้ําเสียเกิดข้ึน
ในปริมาณมากตามไปดวย การฟอกยอมสิ่งทอกอใหเกิดน้ําเสียมากท่ีสุด  ท้ังนี้ปญหาหนึ่งท่ีพบคือการ
ปลอยน้ําเสียท่ีมีสี โดยท่ัวไปสีท่ีปนเปอนอยูในน้ําเสียของกระบวนการฟอกยอมสิ่งทอนั้นมาจาก

กระบวนการยอมสี การพิมพผา และการฟอกขาว สีบางประเภทสามารถ บําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพ
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และทางเคมีท่ัว ๆ ไป แตมีสีบางประเภทท่ีไมสามารถบําบัดไดดวยวิธีการดังกลาว ปญหาสําคัญของสี
ยอมในน้ําท้ิงปจจุบันไมไดอยูท่ีความเปนพิษของสียอม แตอยูท่ีสีของน้ําท้ิงเนื่องจากสียอมเปนสารท่ีมีสี
เขม สําหรับเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมสําหรับการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการยอมไหม
เพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑประเภทผาไหมทอมือนั้นจะตองเปนเทคโนโลยีท่ีงาย คาใชจายในการ กอสราง

และดําเนินการต่ําดูแลรักษางาย ดังนั้นเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม คือ ๑. ระบบการกรอง
อยางงาย  โดยใชวัสดุในการกรองท่ีหาไดงายในทองถ่ิน  ๒. ระบบการตกตะกอนดวยสารเคมีใชสารสม 
และคลอรีน ซ่ึงเปนสารเคมีท่ีใชสําหรับการผลิต น้ําประปามีราคาถูกและหาซ้ือไดท่ัวไปตามทองตลาด 
สารสมจะทําหนาท่ีรวมตะกอนใหมีขนาดใหญ และหนักพอท่ีจะตกตะกอนไดสวนคลอรีนทําหนาท่ี
กําจัดสีและกําจัดเชื้อโรค การเลือกใชเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมนั้นตองพิจารณาวา

คุณสมบัติน้ําเสียจากการฟอกยอมมีคาความเปนกรด-ดาง ความเขมสีและความสกปรก สูงมากหรือไม
หากไมสูงมากระบบการกรองอยางงายก็เพียงพอแตหากคาดังกลาวมีปริมาณสูง ระบบการตกตะกอน
ดวยสารเคมีก็จะมีความเหมาะสมมากกวา  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๔ Modal องคความรู  

การยอม
เสนไหม

การลางเสนไหม
หลังการยอม

การลอก
กาวไหม
และฟอก
เสนไหม

เทคโนโลยี 

บําบัดน้ําเสีย 
ระบบการกรอง

อยางงาย 
ระบบการตกตะกอน

ดวยสารเคมี 

 

กระบวนการผลิตผาไหมท่ีสงผลตอระบบนิเวศทางน้ํา 

 

การพัฒนากระบวนการผลิตผาไหมลดผลกระทบตอ
ระบบนเิวศทางน้ํา 

 

จัดการ
ความรู 
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บทท่ี  ๕ 

 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนคร
ชัยบุรินทร” มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัย
บุรินทร   เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรตามหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และเพ่ือวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม           
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ผูวิจัยไดสรุป  อภปิรายผลและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
 ๔.๑.๑  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร การฟอก
ยอมสิ่งทอกอใหเกิดน้ําเสียมากท่ีสุด  ท้ังนี้ปญหาหนึ่งท่ีพบคือการปลอยน้ําเสียท่ีมีสี โดยท่ัวไปสีท่ี
ปนเปอนอยูในน้ําเสียของกระบวนการฟอกยอมสิ่งทอนั้นมาจากกระบวนการยอมสี การพิมพผา และ
การฟอกขาว    สีบางประเภทสามารถ บําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมีท่ัว ๆ ไป แตมีสีบาง
ประเภทท่ีไมสามารถบําบัดไดดวยวิธีการดังกลาว ปญหาสําคัญของสียอมในน้ําท้ิงปจจุบันไมไดอยูท่ี
ความเปนพิษของสียอม แตอยูท่ีสีของน้ําท้ิงเนื่องจากสียอมเปนสารท่ีมีสีเขม ดังนั้นแมมีสีอยูในน้ําเพียง
ปริมาณเล็กนอยก็สามารถทําใหน้ํามีสีเปนท่ีรังเกียจ  จึงตองมีการกําจัดสีของน้ําท้ิงกอนปลอยลงสู
สิ่งแวดลอมนอกจากนี้การใชสีเคมียังสงผลกระทบตอมลภาวะและอันตรายของน้ําท้ิงจากกระบวนการฟอง
ยอมเสนไหมซ่ึงสีเคมีท่ีใชยอมเสนไหมจะมีองคประกอบของสารอันตรายหลายชนิด  อาทิ อิออนของโลหะ
หนักท่ีเจือปนอยูในสียอมนั้น ซ่ึงการผลิตผาไหมจากสีเคมีมีกระบวนการผลิตท่ีการใชสารเคมี (และ
พลังงาน) มากและหลากหลายชนิด ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานท่ีใชสารเคมีโดยตรง
และผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเรื่องของการใชพลังงานและการปลดปลอยสารเคมีจาก
กระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม        
 ๔.๑.๒ การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร 
ทามกลางกระแสความสนใจเรื่องการรักษโลกนับวันยิ่งเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหทุกองคกรหรือหนวยงานทุก
ภาคสวน ตางก็ตระหนักและใหความสนใจมากข้ึน ไมเวนแมแตในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงนับวันก็
ยิ่งคนควา วิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และเพ่ือตอบรับกับความตองการของผูบริโภคท่ีมีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมาก
ข้ึน ปจจุบันไดมีการคิดคนและประดิษฐสิ่งทอท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษตอบสนองตอ
วัตถุประสงคตาง ๆ ของผูบริโภคเพ่ิมข้ึน ผูประกอบการไหมมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมท่ีไดรับ
ผลกระทบตอการผลิตจึงเขารวมกับหนวยงานอุตสาหกรรมจังหวัดเปนเครือขายในการอนุลักษณและ
รักษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนและยึดหลักในการพัฒนาท่ียั่งยืนจึงรวมกัน
พัฒนาการยอมสีธรรมเสนไหมโดยใชสีธรรมชาติการยอมสิ่งทอดวยสีธรรมชาตินับเปนภูมิปญญาท่ีสืบ
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ทอดกันมาแตในอดีต โดยกระบวนการยอมซ่ึงสามารถทําไดในชุมชน สียอมสามารถหาไดจากวัสดุ
ธรรมชาติท่ีมีอยู ในทองถ่ิน มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตมีขอจํากัดในเรื่องของการ
ยอมใหไดสีเขม รวมถึงการควบคุมคุณภาพสีใหมีความสมํ่าเสมอในทุกรอบการผลิต ตอมาเม่ือมีการ
ผลิตสีสังเคราะหออกจําหนายซ่ึงมีความหลากหลาย สามารถใหสีท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอ และมีราคาถูก
กวา จึงทําใหสียอมจากธรรมชาติไดรับความนิยมนอยลง ปจจุบัน มีการสงเสริมใหผูผลิตกลับมาใชสี
ยอมจากธรรมชาติมากข้ึน ดวยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผูใชผลิตภัณฑ 
รวมถึงน้ํายอมหลังกระบวนการผลิตสามารถจัดการไดงายจึงไมสรางมลพิษใหแก สิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้ ความนิยมในผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติก็ ยังมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะผา
ไหมยอมสีธรรมชาติ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีกําลังไดรับความสนใจ โดยนอกจากเรื่องของ ความ
ปลอดภัยแลว ยังมีการพัฒนารูปแบบใหมีเอกลักษณ เฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาสสรางมูลคาเพ่ิมในตลาดโลกไดอยางมากมายและมีแนวโนมสูงข้ึน 
เนื่องจากผูซ้ือจากตางประเทศตองการสินคาแปลกใหมท่ีไมสามารถหาไดท่ัวไปในทองตลาด 
 ๔.๑.๓  วิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม           
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  กระบวนการยอมสีเปนกระบวนการสําคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ี
สามารถกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงน้ําท้ิงอยางมากเนื่องจากเปนกระบวนการท่ีมีการ
ใชงานสียอม และสารเคมีอยางมากมาย และหลากหลายไปตามชนิดของเสนไหม ดังนั้น การเลือกใชสี
ยอมผาไมวาจะเปนสีเคมีหรือสีธรรมชาติ  รวมไปถึงกระบวนเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการยอมสีเสน
ไหม จําเปนตองพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมดวย  ยอกจากนั้นปริมาณน้ําท่ีใชสน
กระบวนการยอมสีจําเปนตองใชในปริมาณท่ีต่ําท่ีสุดโดยท่ีไมสงผลกระทบตอคุณภาพของผายอม เพ่ือ
เปนการกอมลภาวะใหต่ําท่ีสุด  ซ่ึงสงผลทําใหการรักษาระบบนิเวศทางน้ํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  แนวทางแกไขผลกระทบระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม การยอมเสนไหม การยอมเสนไหม 
มีท้ังการใชสีธรรมชาติและสีเคมีหรือสีสังเคราะหในการยอม ปจจุบันมีการรณรงคใหใชสีธรรมชาติใน
การยอมเสนไหมแทนสีเคมีเนื่องจากมีผลกระตอสิ่งแวดลอมต่ํา สําหรับเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ี
เหมาะสมสําหรับการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการยอมไหมเพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑประเภทผาไหมทอ
มือนั้นจะตองเปนเทคโนโลยีท่ีงาย คาใชจายในการ กอสรางและดําเนินการต่ําดูแลรักษางาย ดังนั้น
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม คือ ระบบการกรองอยางงาย และระบบการตกตะกอนดวย
สารเคมี  
 
๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 
 ๔.๒.๑  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร การฟอก
ยอมสิ่งทอกอใหเกิดน้ําเสียมากท่ีสุด  ท้ังนี้ปญหาหนึ่งท่ีพบคือการปลอยน้ําเสียท่ีมีสี โดยท่ัวไปสีท่ี
ปนเปอนอยูในน้ําเสียของกระบวนการฟอกยอมสิ่งทอนั้นมาจากกระบวนการยอมสี การพิมพผา และ
การฟอกขาว    สีบางประเภทสามารถ บําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมีท่ัว ๆ ไป แตมีสีบาง
ประเภทท่ีไมสามารถบําบัดไดดวยวิธีการดังกลาว ปญหาสําคัญของสียอมในน้ําท้ิงปจจุบันไมไดอยูท่ี
ความเปนพิษของสียอม แตอยูท่ีสีของน้ําท้ิงเนื่องจากสียอมเปนสารท่ีมีสีเขม ดังนั้นแมมีสีอยูในน้ําเพียง
ปริมาณเล็กนอยก็สามารถทําใหน้ํามีสีเปนท่ีรังเกียจ  จึงตองมีการกําจัดสีของน้ําท้ิงกอนปลอยลงสู



๑๐๓ 

สิ่งแวดลอมนอกจากนี้การใชสีเคมียังสงผลกระทบตอมลภาวะและอันตรายของน้ําท้ิงจากกระบวนการฟอง
ยอมเสนไหมซ่ึงสีเคมีท่ีใชยอมเสนไหมจะมีองคประกอบของสารอันตรายหลายชนิด  อาทิ อิออนของโลหะ
หนักท่ีเจือปนอยูในสียอมนั้น ซ่ึงการผลิตผาไหมจากสีเคมีมีกระบวนการผลิตท่ีการใชสารเคมี (และ
พลังงาน) มากและหลากหลายชนิด ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานท่ีใชสารเคมีโดยตรง
และผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเรื่องของการใชพลังงานและการปลดปลอยสารเคมีจาก
กระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม  สอดคลองกับ อมรพล ชางสุพรรณ๑  ไดศึกษาเรือง  น้ําเสียและ
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงายสําหรับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอมือ  ผลการศึกษา
พบวา  ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP ท่ีเปนเอกลักษณและสรางชื่อเสียงใหกับ
ประเทศไทยผลิตภัณฑหนึ่งคือ ผาไหมทอมือ เนื่องจากมีรูปแบบ ลวดลาย และเฉดสีท่ีโดดเดนไม
เหมือนใคร โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน เชน ผามัดหม่ี ผาจก ผาขิด ผาแพรวา เปน
ตน การทอผาไหมนิยมทอในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เชน จังหวัดมหาสารคาม 
บุรีรัมย สุรินทร และขอนแกน ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอมือมีกระบวนการผลิตแบง
ออกเปน ๕ กระบวนการหลัก คือ การเลี้ยงไหม การเตรียมเสนไหม การยอมเสนไหม การทอผาไหม 
และการตัดเย็บผาไหม ในปจจุบันมีเสนไหมสําเร็จรูปจากโรงงานผลิตเสนไหมวางขายตามทองตลาด 
ชาวบานจึงนิยมซ้ือ เสนไหมสําเร็จรูปมาทดแทนการเลี้ยงไหมเอง แตถึงอยางไรก็ตามการเลี้ยงไหมและ
เตรียมเสนไหมเองก็ยังสามารถพบไดท่ัวไปในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากลูกคาบางกลุม
นิยมผาไหมทอมือท่ีทอจากการไหมเลี้ยงเอง โดยผาไหมทอมือท่ีทอจากไหมเลี้ยงเองจะมีราคาสูงกวา
ผาไหมท่ีทอจากเสนไหมสําเร็จรูป จาก ๕ กระบวนการหลักในการผลิตผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผา
ไหมทอมือ กระบวนการยอมเสนไหมเปนกระบวนการท่ีใชน้ํา และมีน้ําเสียเกิดข้ึนมากท่ีสุด โดย
กระบวนการยอมเสนไหมสามารถแบงออกเปนข้ัน ตอนยอยไดอีก ๓ ข้ันตอน คือ การลอกกาวไหม
และฟอกเสนไหม การยอมเสนไหม และการลางเสนไหมหลังการยอม โดยแตละข้ันตอนยอยมีกรรมวิธี
ท่ีแตกตางกัน และเกิดน้ําเสียท่ีมีคุณสมบัติแตกตางกัน 
        ๔.๒.๒ การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร 
ทามกลางกระแสความสนใจเรื่องการรักษโลกนับวันยิ่งเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหทุกองคกรหรือหนวยงานทุก
ภาคสวน ตางก็ตระหนักและใหความสนใจมากข้ึน ไมเวนแมแตในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงนับวันก็
ยิ่งคนควา วิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และเพ่ือตอบรับกับความตองการของผูบริโภคท่ีมีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมาก
ข้ึน ปจจุบันไดมีการคิดคนและประดิษฐสิ่งทอท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษตอบสนองตอ
วัตถุประสงคตาง ๆ ของผูบริโภคเพ่ิมข้ึน ผูประกอบการไหมมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมท่ีไดรับ
ผลกระทบตอการผลิตจึงเขารวมกับหนวยงานอุตสาหกรรมจังหวัดเปนเครือขายในการอนุลักษณและ
รักษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนและยึดหลักในการพัฒนาท่ียั่งยืนจึงรวมกัน
พัฒนาการยอมสีธรรมเสนไหมโดยใชสีธรรมชาติการยอมสิ่งทอดวยสีธรรมชาตินับเปนภูมิปญญาท่ีสืบ
ทอดกันมาแตในอดีต โดยกระบวนการยอมซ่ึงสามารถทําไดในชุมชน สียอมสามารถหาไดจากวัสดุ

 ๑ อมรพล ชางสุพรรณ,  น้ําเสียและเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงายสําหรับผลิตภัณฑ OTOP 

ประเภทผาไหมทอมือ,  (กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตรบริการ, ๒๕๕๘), หนา ๑.   

                                                 



๑๐๔ 

ธรรมชาติท่ีมีอยู ในทองถ่ิน มีความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตมีขอจํากัดในเรื่องของการ
ยอมใหไดสีเขม รวมถึงการควบคุมคุณภาพสีใหมีความสมํ่าเสมอในทุกรอบการผลิต ตอมาเม่ือมีการ
ผลิตสีสังเคราะหออกจําหนายซ่ึงมีความหลากหลาย สามารถใหสีท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอ และมีราคาถูก
กวา จึงทําใหสียอมจากธรรมชาติไดรับความนิยมนอยลง ปจจุบัน มีการสงเสริมใหผูผลิตกลับมาใชสี
ยอมจากธรรมชาติมากข้ึน ดวยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผูใชผลิตภัณฑ 
รวมถึงน้ํายอมหลังกระบวนการผลิตสามารถจัดการไดงายจึงไมสรางมลพิษใหแก สิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้ ความนิยมในผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติก็ ยังมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะผา
ไหมยอมสีธรรมชาติ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีกําลังไดรับความสนใจ โดยนอกจากเรื่องของ ความ
ปลอดภัยแลว ยังมีการพัฒนารูปแบบใหมีเอกลักษณ เฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาสสรางมูลคาเพ่ิมในตลาดโลกไดอยางมากมายและมีแนวโนมสูงข้ึน 
เนื่องจากผู ซ้ือจากตางประเทศตองการสินคาแปลกใหม ท่ีไมสามารถหาได ท่ัวไปในทองตลาด  
สอดคลองกับ สมศักดิ์ จีวัฒนา และชลิดา ภัทรศรีจิรากุล๒ ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูลผา
ไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา  ๑) การวิเคราะหและออกแบบ 
ระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหม ทอมือจังหวัดบุรีรัมย มีข้ันตอนการ
พัฒนาแบงออกเปน (๑) การศึกษาปญหาของระบบเดิม (๒) การวิเคราะหระบบงาน ใหม (๓) การ
ออกแบบ (๔) การพัฒนาและ (๕) การทดสอบ ระบบอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ผา ไหมทอมือระบบฐานขอมูลตองมีรายละเอียดหลัก ประกอบ ดวย (๑) รหัสผลิตภัณฑ (๒) 
ผลิตภัณฑ (๓) ราคา/หนวย (๔) รายละเอียดผลิตภัณฑ (๕) ประเภทผลิตภัณฑ (๖) ไดรับ รางวัล (๗) 
ระดับดาว (๘) สถานท่ีจําหนาย ติดตอ (๙) ชื่อ เจาผลิตภัณฑ (๑๐) ประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑ 
(๑๑) วัตถุดิบท่ีใช ๒) จัดทําเว็บไซตผาไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจ ชุมชนผาไหมทอมือ จังหวัดบุรีรัมย
เพ่ือใหผูท่ีสนใจเขาถึงขอมูล ในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเชื่อมกับระบบฐานขอมูล 2ผาไหมทอมือ
ประกอบดวย (๑) สมุดเยี่ยม (๒) กระดานขาว (๓) แบบสํารวจ  (๔) จํานวนผูเขาชม (๕) หองสนทนา 
และ (๖) เนื้อหาโฆษณา และ ๓) ผลการศึกษาความพึงพอใจของ ผูใชระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือ
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับมากทุกดานและเรียงลําดับคา เฉลี่ย ๓ ลําดับแรกคือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบหนา จอ
ฐานขอมูล และดานการสืบคนขอมูลในรูปแบบพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ 
 ๔.๒.๓  วิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม           
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  กระบวนการยอมสีเปนกระบวนการสําคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ี
สามารถกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงน้ําท้ิงอยางมากเนื่องจากเปนกระบวนการท่ีมีการ
ใชงานสียอม และสารเคมีอยางมากมาย และหลากหลายไปตามชนิดของเสนไหม ดังนั้น การเลือกใชสี
ยอมผาไมวาจะเปนสีเคมีหรือสีธรรมชาติ  รวมไปถึงกระบวนเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการยอมสีเสน
ไหม จําเปนตองพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมดวย  ยอกจากนั้นปริมาณน้ําท่ีใชสน
กระบวนการยอมสีจําเปนตองใชในปริมาณท่ีต่ําท่ีสุดโดยท่ีไมสงผลกระทบตอคุณภาพของผายอม เพ่ือ

 ๒สมศักดิ์ จีวัฒนา และชลิดา ภัทรศรีจิรากุล, “การพัฒนาระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือของกลุม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย”, วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย, ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๕๙-๖๗. 

                                                 



๑๐๕ 

เปนการกอมลภาวะใหต่ําท่ีสุด  ซ่ึงสงผลทําใหการรักษาระบบนิเวศทางน้ํา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  แนวทางแกไขผลกระทบระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม การยอมเสนไหม การยอมเสนไหม 
มีท้ังการใชสีธรรมชาติและสีเคมีหรือสีสังเคราะหในการยอม ปจจุบันมีการรณรงคใหใชสีธรรมชาติใน
การยอมเสนไหมแทนสีเคมีเนื่องจากมีผลกระตอสิ่งแวดลอมต่ํา สําหรับเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ี
เหมาะสมสําหรับการบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการยอมไหมเพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑประเภทผาไหมทอ
มือนั้นจะตองเปนเทคโนโลยีท่ีงาย คาใชจายในการ กอสรางและดําเนินการต่ําดูแลรักษางาย ดังนั้น
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม คือ ระบบการกรองอยางงาย และระบบการตกตะกอนดวย
สารเคมี สอดคลองกับ อัจฉรา ภาณุรัตน  กลาววา การยอมผาไหมดวยสีธรรมชาติ  กลุมหัตถกรรม
นิยมใชสีธรรมชาติในการยอมผาไหมมากท่ีสุด และท้ังการใชสีธรรมชาติยังเปนนโยบายของกลุม
หัตถกรรมผาไหมทอมือของ ตามท่ีทางจังหวัดมีนโยบายสรางจุดเดนของผลิตภัณฑจากสุรินทร คือ 
ผลิตปราศจากสารพิษและใชวัตถุดิบธรรมชาติ และการท่ีกลุมหัตถกรรมผาไหมใชสีธรรมชาติยังมีสวน
ชวยดานสุขภาพของผูผลิตและผูใชในเวลาเดียวกัน เนื่องจากสีธรรมชาติคือสีท่ีไดจากพืช เปลือกไม 
และวัตถุตามธรรมชาติ ซ่ึงวัตถุดิบเหลานี้เปนวัตถุดิบพ้ืนบาน และชาวบานสามารถแสวงหามาใชงาน
ไดอยางสะดวก ประกอบกับผาโฮลหรือผามัดหม่ีสุรินทรเปนผาไหมท่ีมีลักษณะโดดเดนอยูท่ีลวดลาย 
ซ่ึงลวดลายดังกลาว มีสีถึง ๕ สีในผืนเดียวกัน ดังนั้นสีท่ีชาวบานกลุมหัตถกรรมผาไหมทอมือนิยมใช
บอยครั้งจึงไดแกสีธรรมชาติ๓ 

 
๕.๓  ขอเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะท่ีไดจาการวิจัย 
  ๕.๓.๑.๑ หนวยงานของรัฐท้ังในสวนกลางและสวนทองถ่ินควรมี การสงเสริม
และอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินทางดานกระบวนการผลิตผาไหม การทอผาไหม รวมถึงการออกแบบ
ลวดลาย และการยอมสีแบบดั้งเดิม 
 ๕.๓.๑.๒ การปลูกจิตสํานึกทางดานการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการผลิต ผาไหมมัดหม่ีตามลําพังเพียงอยางเดียวนับวาเปนการไมเพียงพอ รัฐจะตองมีการสนับสนุน 
ทางดานวิชาการ ดวยการใหการอบรมในเรื่องการผลิตอยางถูกวิธีและมีความปลอดภัย 
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะในครั้งตอไป 
  ๕.๓.๒.๑ ควรศึกษา ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในเครือขายอ่ืน ๆ 
 ๕.๓.๒.๒ ควรศึกษาบทบาทของภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเขาไปมีบทบาทในการรวม
การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในระดับทองถ่ิน  และระดับชาติ 
 

๓อัจฉรา ภาณุรัตน, เครือจิต ศรีบุญนาค และวารุณี สุวรรณานนท, ผาไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทย
เขมร, (สุรินทร : รุงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ. ๒๕๓๖), หนา ๘๙.  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนคร
ชัยบุรินทร  เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรตามหลักการ
พัฒนาอยางยั่งยืน  ใชวิธีการวิจัยแบบคุณภาพ ผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน ๑๗ คน  เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย  ไดแก  แบบสัมภาษณ  ผลการวิจัยพบวา ๑)  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนใน
กลุมนครชัยบุรินทร ปญหาท่ีพบคือการปลอยน้ําเสียท่ีมีสีจากกระบวนการยอมสี ผลกระทบจาก
สารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานท่ีใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเรื่องของ
การใชพลังงานและการปลดปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม  ๒) การพัฒนาระบบ
นิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการวิจัยเพ่ือ
สรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพ่ือ
ตอบรับกับความตองการของผูบริโภคท่ีมีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน มีการพัฒนา
รูปแบบใหมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาส
สรางมูลคาเพ่ิมในตลาดโลกไดอยางมากมายและมีแนวโนมสูงข้ึน  
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Abstract 

 Objectives of this research are to study of Ecological in the silk production 
process of communities in the city of Aberdeen Burin. Development the ecological in 
the silk production process of communities in  the city of Aberdeen Burin according 
to the principles of sustainable development. Using a Qualitative Research. 17 key 
informant. Research tools include interview.  Ecological in the silk production process 
of communities in the city of Aberdeen Burin. The research found that 1) Ecological 
in the silk production process of communities in the city of Aberdeen Burin. The 
problem found is the discharge of wastewater with color from the dyeing process. 
The chemical effects are therefore directly related to chemical workers and 
consumers. And the environmental impact of energy consumption and chemical 
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release from the production process into the environment. 2) Development the 
ecological in the silk production process of communities in  the city of Aberdeen 
Burin. The textile industry has research to create new innovations and technologies. 
In the production process of textile to be environmentally friendly. And to respond 
to the needs of consumers who are more environmentally responsible. Has 
developed a pattern that is unique to the local area. And have upgraded the product 
quality to standard. Which has a lot of opportunities to create additional value in the 
global market and is likely to increase. 
                                        
Keywords : Ecological, Production, Aberdeen Burin 
 
บทนํา 
 ปจจุบันเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมมีจํานวนท้ังสิ้น ๑๑๗,๑๙๖ ราย จําแนกออกเปน
เกษตรกรผูเลี้ยงไหมหัตถกรรม ๗๑,๖๓๐ ราย คิดเปนรอยละ ๖๑ เกษตรกรผูเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม 
๒,๕๕๒ ราย คิดเปนรอยละ ๒ เกษตรกรผูทอผาไหมและทาผลิตภัณฑจากผาไหม ๔๒,๑๐๘ ราย     
คิดเปนรอยละ ๓๖ และเกษตรกรผูปลูกหมอนผลสด ๙๐๖ ราย คิดเปนรอยละ ๑ โดยมีพ้ืนท่ีปลูก
หมอนท่ัวประเทศอยู ๕๖,๒๒๑ .๕ ไร  การนําสินคาเสนไหมเขามาในราชอาณาจักร (HS.Code 
๕๐๐๒,๕๐๐๔) กรณีเสนไหมคุณภาพดีเกรดตั้งแต ๓ เอข้ึนไป ท่ีนําเขามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
สินคาเพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักรท้ังหมด ผูขออนุญาตนาเขาตองซ้ือเสนไหมในประเทศ ๑ สวน 
ตอการขออนุญาตนําเขา ๓๐ สวนโดยน้ําหนัก ท้ังนี้กรณีเสนไหมท่ีมีคุณภาพนอกเหนือจากเสนไหมดี
เกรดตั้งแต ๓ เอข้ึนไปหรือท่ีมิไดใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาเพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ท้ังหมด ผูขออนุญาตนําเขาจะตองมีภาระรับซ้ือเสนไหมท่ีผลิตในประเทศ  ๑ สวน  ตอการขออนุญาต
นําเขา ๓ สวนโดยน้ําหนัก โดยแสดงหลักฐานการซ้ือขายตามระเบียบดังกลาวตอกรมการคา
ตางประเทศ ภาพรวมการสงออกในระบบหมอนไหมท้ังหมด ในป ๒๕๕๘ มีมูลคา ๑,๐๗๗,๔๘๓,๖๘๓ 
บาท เพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๕๗ อยู ๒๐๔,๒๑๗,๔๓๕ บาท คิดเปนรอยละท่ีเพ่ิมข้ึน ๒๓.๓๙ โดยในป 
๒๕๕๘ สินคาข้ันกลาง คือ ผาไหม มีมูลคาการสงออกสูงท่ีสุดท่ี ๔๙๖,๔๙๙,๒๙๑ บาท เพ่ิมข้ึนจากป 
๒๕๕๗ ถึงรอยละ ๗๖.๒๖ สินคาตนน้ําซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๓.๘๐ 
และสินคาปลายน้ํามีมูลคาลดลงรอยละ (๒.๙๕) เม่ือเทียบปตอป๑  
 ปจจุบันปญหาทางดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะมลพิษทางน้ําท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตทาง
อุตสาหกรรมนับทวีความรุนแรงมากข้ึน  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการ
ขยายตัวสูง   ทําใหมีการพัฒนาท้ังทางดานกระบวนการผลิตและการแขงขันท่ีสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
สินคาหรือผลิตภัณฑใหมากข้ึน   น้ําเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีตองใชรวมกับวัตถุดิบในทุกข้ันตอนการผลิตไม
วาจะเปนการผลิตเสนใย  การปน  การทอ  การถักผา  และการฟอกยอมก็ตาม  โดยวัตถุดิบท่ีใช  เชน 
สียอมผา  สารเคมี  เปนตน  บางชนิดละลายน้ําได บางชนิดละลายน้ําไมได  จึงทําใหน้ํามีสภาพท่ีแปร

๑กรมหมอนไหม, รายงานสรุปสถานการณทางเศรษฐกิจการตลาดหมอนไหม  ป  ๒๕๕๗ 
(กรุงเทพมหานคร : กลุมเศรษฐกิจการตลาด สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีหมอนไหม,  ๒๕๕๗), หนา  ๓. 
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เปลี่ยนไปท่ีเราเรียกวาน้ําเสีย   เชน อุณหภูมิสูงข้ึน  มีกลิ่น  มีสี  ตลอดจนทําใหสิ่งมีชีวิตท่ีอยูในน้ํา
ตายเนื่องจากมีสารอินทรียในน้ําปริมาณท่ีสูง ทําใหขาดออกซิเจนและผลกระทบของน้ําเสียนี้ยังเปนตัว
ยับยั้งการทํางานของจุลินทรียตางๆ ในกระบวนการบําบัดทางชีวภาพ   
 อุตสาหกรรมฟอกยอมเปนอุตสาหกรรมประเภทท่ีมีการใชน้ําและสารเคมีจํานวนมาก 
ปญหาใหญท่ีพบและนับวามีผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมคือ การปลอยน้ําเสียจากโรงงานลงสู
สิ่งแวดลอม น้ําเสียท่ีปลอยออกมาประกอบดวย  สี, คาบีโอดี, คาซีโอดี, กรด-ดาง, สารแขวนลอย, 
ความรอน และอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลตอสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา ทําใหเกิดการทําลายทัศนียภาพและเปนท่ีนา
รังเกียจ   มลสารสวนใหญท่ีปนเปอนอยูในน้ําเสียของโรงงานฟอกยอมนั้นมาจากกระบวนการยอมสี
(dyeing) และการตกแตงสําเร็จ  (finishing)   โดยสวนมากแลวมลสารเหลานี้และสีบางประเภท
สามารถบําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมี  ท่ัวๆไป แตมีสีบางประเภทท่ีไมสามารถบําบัดได
ดวยวิธีการดังกลาว ซ่ึงสีท่ีใชในอุตสาหกรรมฟอกยอมมีหลายชนิด  เชน  สีรีแอกทีฟ, สีเอซิด,  สีเบสิก, 
สีไดเร็กท, สีแว็ต, สีดิสเพอรส   เปนตน  ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากสีนอกจากจะทําใหแหลงน้ําธรรมชาติขาด
ความสวยงามแลวยังลดอัตราการนําเขาของออกซิเจนท่ีเขาสูผิวหนาของแหลงน้ํา และบดบังปริมาณ
แสงอาทิตยท่ีตกลงสูผิวน้ําทําใหพืชน้ําไมสามารถสังเคราะหดวยแสงได จะสง ผลใหปริมาณออกซิเจน
ในน้ําลดลงทําให  สัตวน้ําอาจตายได    ดังนั้นการวางแผนการจัดการ สิ่งแวดลอมของโรงงานจึงมี
ความจําเปนในการปองกันปญหามลพิษท่ีแหลงกําเนิดและชวยประหยัดคาใชจายในการบําบัดน้ําเสีย
ข้ันสุดทาย   โดยมีการศึกษาเทคโนโลยีท่ีใชในระบบบําบัด น้ําเสียเพ่ือใหไดคุณภาพน้ําท้ิงท่ีได
มาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
 ปญหาการบําบัดและระบายน้ําเสียจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี ท่ี มีลักษณะเสมือน
อุตสาหกรรม โดยมีน้ําเสียจากการตมไหมและการยอมสีเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหากระทบ 
กับสิ่งแวดลอม และสังคมเกษตรกรรมท่ีอยูรอบ ๆ โรงงาน หรือครัวเรือนขอสมาชิกกลุมทอผาไหม
มัดหม่ี กลาวคือ การทอผาไหมและการเกษตรไมสามารถดําเนินการไปไดพรอมกันหรือคูกัน ซ่ึงตาง
จากสังคม ในอดีต ท่ีดําเนินการโดยไมมีสารเคมีเขามาเก่ียวของ  
  ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนมา กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ไดกําหนดยุทธศาสตร การ
พัฒนากลุมจังหวัดโดย ๑ ใน ๓ ของประเด็นยุทธศาสตร  คือ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ ให กับประชาชนเนื่องจากจังหวัดในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ซ่ึง
ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย และสุรินทร๒ เปนแหลงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ไหมท่ีใหญท่ีสุดของประเทศไทย และสรางชื่อเสียงท่ัวโลก เปนผูนําดานการพัฒนาการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑไหมและผูนําดานการตลาด โดยผสมผสานหัตถกรรมทองถ่ินกับเทคโนโลยีการผลิต  มีกลุม
เกษตรกรดานการปลูกหมอนเลี้ยงไหม (ตนน้ํา) ผูผลิต/ผูประกอบการ (กลางน้ํา)  ทอผา, ฟอกยอม, 
ออกแบบ/แปรรูป ผูประกอบการ (ปลายน้ํา) การตลาดภายในและสงออกโดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใหการสงเสริมสนับสนุนในกระบวนการพัฒนาหลายหนวยงาน ไดแก สํานักงานเกษตรกรจังหวัด  

๒สุธานันธ โพธ์ิชาธารและคณะ. “โครงการพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป
ผลิตภัณฑไหม ภายใตแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
สุรินทร บุรีรัมย) ปงบประมาณ ๒๕๕๔”. รายงานวิจัย. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, ๒๕๕๔. 
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สํานักงานพาณิชยจังหวัด  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ศูนยหมอนไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิบรมราชินี
นาถ ท้ัง ๔ จังหวัด ตลอดรวมถึงศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๖ ซ่ึงมีจุดเนนกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑไหมท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดวยการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไหมพันธุพ้ืนเมือง/
พันธุลูกผสม  เพ่ิมผลผลิต/คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเสนไหม การพัฒนาการรวมกลุม
อุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑไหม การพัฒนาและสรางตนแบบการบําบัดน้ําเสีย การ
สงเสริมกิจกรรมดานการตลาดในประเทศและระดับสากล  แตในปจจุบันยังไมมีการสรางตนแบบการ
บําบัดน้ําเสียยังไมมุงเนนสูชุมชน๓ สงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม    
 จากปญหาสารเคมีและสิ่งแวดลอมท่ีกลาวมาขางตน ทําใหการผลิตผาไหม มีผลกระทบตอ
สุขอนามัยของผูผลิตผาไหมมัดหม่ี และของชุมชนท่ีอยูรอบขาง สงผลใหทัศนคติของสมาชิกชุมชน
เปลี่ยนไป โดยมองการทอผาไหมมัดหม่ีเปนผูรายท่ีซอนเรนมา ซ่ึงตางจากเดิมท่ีมองวา การทอผาไหม
มัดหม่ีเปนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ท่ีมองเห็นความสัมพันธระหวางผาไหมกับความดี
งามและโอกาสพิเศษ เชน การแตงกายดวยผาไหมท่ีทอเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานมงคล งาน
แสดงความชื่นชมยินดีกับความสําเร็จตาง ๆ งานบุญประเพณี และงานท่ีตองใหเกียรติแกเจาภาพ ท่ีมี
สถานภาพทางสังคมสูง  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
           ๑.  เพ่ือศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร                                      
 ๒.  เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาเชิงคุณภาพ  เพ่ือทราบถึงแนวคิด  หลักการ  ความเปนมาการพัฒนาระบบนิเวศ
ในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีเปนกรณีศึกษา โดยมีข้ันตอนการศึกษาคนควา ดังนี้ 
 ๑. ทําการศึกษาและคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีผูประกอบการไหมในกลุมนครชัยบุรินทร โดยการ
สุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก  ผูประกอบการไหมจังหวัดนครราชสีมาผูประกอบการ
ไหมจงัหวัดชัยภูมิ ผูประกอบการไหมจังหวัดบุรีรัมย และผูประกอบการไหมจังหวัดสุรินทร 
 ๒. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ไดแกหัวหนาฝาย
สงเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการไหม ผูประกอบการไหม  ในจังหวัด
นครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 ๓คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, “การศึกษาอัตลักษณและสรางแบรนดผาไหมกลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร)”. รายงานวิจัย . กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร), ๒๕๕๔. 
 

                                                 



๑๑๕ 
 

 ๓.๓ ดําเนินการวิเคราะหระบบนิเวศของผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร ระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบ
นิเวศในกระบวนการผลิต 
 ๔. สรุปและนําผลการศึกษาท่ีไดท้ังจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม โดยนํามา
วิเคราะหตามประเด็นท่ีสําคัญ คือ แนวคิด หลักการ ความเปนมา การพัฒนาระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชน มุงเนนการนําผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพรใหกับผูประกอบการไหม
ในพ้ืนท่ีท่ีไมใชกลุมเปาหมายและหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ  
 ๕. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 ผูใหขอมูลสําคัญ 
 หัวหนาฝายสงเสริมอุตสาหกรรม พัฒนาการจังหวัด ประธานผูประกอบการไหม 
ผูประกอบการไหม  ในจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร  และ
นักวิชาการดานส่ิงแวดลอมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จํานวน ๑๗ คน   

 พ้ืนท่ีในการวิจัย 
 มุงศึกษาผูประกอบการไหมใน บานหลุงประดู  อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา บานนา

โพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  บานเขวา  อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ และบานทาสวาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร   

 
ผลการวิจัยพบวา 
 ๑.  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร การฟอกยอมสิ่งทอ
กอใหเกิดน้ําเสียมากท่ีสุด  ท้ังนี้ปญหาหนึ่งท่ีพบคือการปลอยน้ําเสียท่ีมีสี โดยท่ัวไปสีท่ีปนเปอนอยูใน
น้ําเสียของกระบวนการฟอกยอมสิ่งทอนั้นมาจากกระบวนการยอมสี การพิมพผา และการฟอกขาว    
สีบางประเภทสามารถ บําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมีท่ัว ๆ ไป แตมีสีบางประเภทท่ีไม
สามารถบําบัดไดดวยวิธีการดังกลาว ปญหาสําคัญของสียอมในน้ําท้ิงปจจุบันไมไดอยูท่ีความเปนพิษ
ของสียอม แตอยูท่ีสีของน้ําท้ิงเนื่องจากสียอมเปนสารท่ีมีสีเขม ดังนั้นแมมีสีอยูในน้ําเพียงปริมาณ
เล็กนอยก็สามารถทําใหน้ํามีสีเปนท่ีรังเกียจ  จึงตองมีการกําจัดสีของน้ําท้ิงกอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้การใชสีเคมียังสงผลกระทบตอมลภาวะและอันตรายของน้ําท้ิงจากกระบวนการฟองยอมเสนไหมซ่ึง
สีเคมีท่ีใชยอมเสนไหมจะมีองคประกอบของสารอันตรายหลายชนิด  อาทิ อิออนของโลหะหนักท่ีเจือปนอยูใน
สียอมนั้น ซ่ึงการผลิตผาไหมจากสีเคมีมีกระบวนการผลิตท่ีการใชสารเคมี (และพลังงาน) มากและ
หลากหลายชนิด ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานท่ีใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภค และ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเรื่องของการใชพลังงานและการปลดปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิต
ออกสูสิ่งแวดลอม        
 ๒. การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ทามกลาง
กระแสความสนใจเรื่องการรักษโลกนับวันยิ่งเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหทุกองคกรหรือหนวยงานทุกภาคสวน 
ตางก็ตระหนักและใหความสนใจมากข้ึน ไมเวนแมแตในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงนับวันก็ยิ่งคนควา 
วิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และเพ่ือตอบรับกับความตองการของผูบริโภคท่ีมีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ปจจุบัน



๑๑๖ 
 

ไดมีการคิดคนและประดิษฐสิ่งทอท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษตอบสนองตอวัตถุประสงคตาง ๆ 
ของผูบริโภคเพ่ิมข้ึน ผูประกอบการไหมมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบตอการผลิตจึง
เขารวมกับหนวยงานอุตสาหกรรมจังหวัดเปนเครือขายในการอนุลักษณและรักษาระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนและยึดหลักในการพัฒนาท่ียั่งยืนจึงรวมกันพัฒนาการยอมสีธรรมเสน
ไหมโดยใชสีธรรมชาติการยอมสิ่งทอดวยสีธรรมชาตินับเปนภูมิปญญาท่ีสืบทอดกันมาแตในอดีต โดย
กระบวนการยอมซ่ึงสามารถทําไดในชุมชน สียอมสามารถหาไดจากวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู ในทองถ่ิน มี
ความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตมีขอจํากัดในเรื่องของการยอมใหไดสีเขม รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพสีใหมีความสมํ่าเสมอในทุกรอบการผลิต ตอมาเม่ือมีการผลิตสีสังเคราะหออกจําหนาย
ซ่ึงมีความหลากหลาย สามารถใหสีท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอ และมีราคาถูกกวา จึงทําใหสียอมจาก
ธรรมชาติไดรับความนิยมนอยลง ปจจุบัน มีการสงเสริมใหผูผลิตกลับมาใชสียอมจากธรรมชาติมากข้ึน 
ดวยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผู ใชผลิตภัณฑ  รวมถึงน้ํายอมหลัง
กระบวนการผลิตสามารถจัดการไดงายจึงไมสรางมลพิษใหแก สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ความนิยมใน
ผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติก็ ยังมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะผาไหมยอมสีธรรมชาติ ซ่ึง
เปนผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีกําลังไดรับความสนใจ โดยนอกจากเรื่องของ ความปลอดภัยแลว ยังมีการ
พัฒนารูปแบบใหมีเอกลักษณ เฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึง
มีโอกาสสรางมูลคาเพ่ิมในตลาดโลกไดอยางมากมายและมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากผู ซ้ือจาก
ตางประเทศตองการสินคาแปลกใหมท่ีไมสามารถหาไดท่ัวไปในทองตลาด 
 
อภิปรายผล 
 ๑.  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร การฟอกยอมสิ่งทอ
กอใหเกิดน้ําเสียมากท่ีสุด  ท้ังนี้ปญหาหนึ่งท่ีพบคือการปลอยน้ําเสียท่ีมีสี โดยท่ัวไปสีท่ีปนเปอนอยูใน
น้ําเสียของกระบวนการฟอกยอมสิ่งทอนั้นมาจากกระบวนการยอมสี การพิมพผา และการฟอกขาว    
สีบางประเภทสามารถ บําบัดไดดวยวิธีทางกายภาพและทางเคมีท่ัว ๆ ไป แตมีสีบางประเภทท่ีไม
สามารถบําบัดไดดวยวิธีการดังกลาว ปญหาสําคัญของสียอมในน้ําท้ิงปจจุบันไมไดอยูท่ีความเปนพิษ
ของสียอม แตอยูท่ีสีของน้ําท้ิงเนื่องจากสียอมเปนสารท่ีมีสีเขม ดังนั้นแมมีสีอยูในน้ําเพียงปริมาณ
เล็กนอยก็สามารถทําใหน้ํามีสีเปนท่ีรังเกียจ  จึงตองมีการกําจัดสีของน้ําท้ิงกอนปลอยลงสูสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้การใชสีเคมียังสงผลกระทบตอมลภาวะและอันตรายของน้ําท้ิงจากกระบวนการฟองยอมเสนไหมซ่ึง
สีเคมีท่ีใชยอมเสนไหมจะมีองคประกอบของสารอันตรายหลายชนิด  อาทิ อิออนของโลหะหนักท่ีเจือปนอยูใน
สียอมนั้น ซ่ึงการผลิตผาไหมจากสีเคมีมีกระบวนการผลิตท่ีการใชสารเคมี (และพลังงาน) มากและ
หลากหลายชนิด ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานท่ีใชสารเคมีโดยตรงและผูบริโภค และ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเรื่องของการใชพลังงานและการปลดปลอยสารเคมีจากกระบวนการผลิต
ออกสูสิ่งแวดลอม  สอดคลองกับ อมรพล ชางสุพรรณ๔  ไดศึกษาเรือง  น้ําเสียและเทคโนโลยีการ
บําบัดน้ําเสียอยางงายสําหรับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอมือ  ผลการศึกษาพบวา  ผลิตภัณฑ

 ๔ อมรพล ชางสุพรรณ,  น้ําเสียและเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอยางงายสําหรับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผา

ไหมทอมือ,  (กรุงเทพมหานคร : กรมวิทยาศาสตรบริการ, ๒๕๕๘), หนา ๑.   

                                                 



๑๑๗ 
 

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP ท่ีเปนเอกลักษณและสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยผลิตภัณฑ
หนึ่งคือ ผาไหมทอมือ เนื่องจากมีรูปแบบ ลวดลาย และเฉดสีท่ีโดดเดนไมเหมือนใคร โดยมีชื่อเรียก
แตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน เชน ผามัดหม่ี ผาจก ผาขิด ผาแพรวา เปนตน การทอผาไหมนิยมทอ
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เชน จังหวัดมหาสารคาม บุรีรัมย สุรินทร และ
ขอนแกน ผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอมือมีกระบวนการผลิตแบงออกเปน ๕ กระบวนการ
หลัก คือ การเลี้ยงไหม การเตรียมเสนไหม การยอมเสนไหม การทอผาไหม และการตัดเย็บผาไหม ใน
ปจจุบันมีเสนไหมสําเร็จรูปจากโรงงานผลิตเสนไหมวางขายตามทองตลาด ชาวบานจึงนิยมซ้ือ เสนไหม
สําเร็จรูปมาทดแทนการเลี้ยงไหมเอง แตถึงอยางไรก็ตามการเลี้ยงไหมและเตรียมเสนไหมเองก็ยัง
สามารถพบไดท่ัวไปในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากลูกคาบางกลุมนิยมผาไหมทอมือท่ีทอ
จากการไหมเลี้ยงเอง โดยผาไหมทอมือท่ีทอจากไหมเลี้ยงเองจะมีราคาสูงกวาผาไหมท่ีทอจากเสนไหม
สําเร็จรูป จาก ๕ กระบวนการหลักในการผลิตผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผาไหมทอมือ กระบวนการ
ยอมเสนไหมเปนกระบวนการท่ีใชน้ํา และมีน้ําเสียเกิดข้ึนมากท่ีสุด โดยกระบวนการยอมเสนไหม
สามารถแบงออกเปนข้ัน ตอนยอยไดอีก ๓ ข้ันตอน คือ การลอกกาวไหมและฟอกเสนไหม การยอม
เสนไหม และการลางเสนไหมหลังการยอม โดยแตละข้ันตอนยอยมีกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน และเกิดน้ํา
เสียท่ีมีคุณสมบัติแตกตางกัน 
        ๒. การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ทามกลาง
กระแสความสนใจเรื่องการรักษโลกนับวันยิ่งเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหทุกองคกรหรือหนวยงานทุกภาคสวน 
ตางก็ตระหนักและใหความสนใจมากข้ึน ไมเวนแมแตในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ่ึงนับวันก็ยิ่งคนควา 
วิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และเพ่ือตอบรับกับความตองการของผูบริโภคท่ีมีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ปจจุบัน
ไดมีการคิดคนและประดิษฐสิ่งทอท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติพิเศษตอบสนองตอวัตถุประสงคตาง ๆ 
ของผูบริโภคเพ่ิมข้ึน ผูประกอบการไหมมีความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมท่ีไดรับผลกระทบตอการผลิตจึง
เขารวมกับหนวยงานอุตสาหกรรมจังหวัดเปนเครือขายในการอนุลักษณและรักษาระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนและยึดหลักในการพัฒนาท่ียั่งยืนจึงรวมกันพัฒนาการยอมสีธรรมเสน
ไหมโดยใชสีธรรมชาติการยอมสิ่งทอดวยสีธรรมชาตินับเปนภูมิปญญาท่ีสืบทอดกันมาแตในอดีต โดย
กระบวนการยอมซ่ึงสามารถทําไดในชุมชน สียอมสามารถหาไดจากวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู ในทองถ่ิน มี
ความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตมีขอจํากัดในเรื่องของการยอมใหไดสีเขม รวมถึงการ
ควบคุมคุณภาพสีใหมีความสมํ่าเสมอในทุกรอบการผลิต ตอมาเม่ือมีการผลิตสีสังเคราะหออกจําหนาย
ซ่ึงมีความหลากหลาย สามารถใหสีท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอ และมีราคาถูกกวา จึงทําใหสียอมจาก
ธรรมชาติไดรับความนิยมนอยลง ปจจุบัน มีการสงเสริมใหผูผลิตกลับมาใชสียอมจากธรรมชาติมากข้ึน 
ดวยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยตอสุขภาพของผูผลิตและผู ใชผลิตภัณฑ  รวมถึงน้ํายอมหลัง
กระบวนการผลิตสามารถจัดการไดงายจึงไมสรางมลพิษใหแก สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ความนิยมใน
ผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีผลิตจากวัสดุธรรมชาติก็ ยังมีแนวโนมสูงข้ึน โดยเฉพาะผาไหมยอมสีธรรมชาติ ซ่ึง
เปนผลิตภัณฑสิ่งทอท่ีกําลังไดรับความสนใจ โดยนอกจากเรื่องของ ความปลอดภัยแลว ยังมีการ
พัฒนารูปแบบใหมีเอกลักษณ เฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึง
มีโอกาสสรางมูลคาเพ่ิมในตลาดโลกไดอยางมากมายและมีแนวโนมสูงข้ึน เนื่องจากผู ซ้ือจาก
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ตางประเทศตองการสินคาแปลกใหมท่ีไมสามารถหาไดท่ัวไปในทองตลาด  สอดคลองกับ สมศักดิ์ จี
วัฒนา และชลิดา ภัทรศรีจิรากุล๕ ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือของกลุม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา  ๑) การวิเคราะหและออกแบบ ระบบฐานขอมูลผา
ไหมทอมือของกลุมวิสาหกิจชุมชนผาไหม ทอมือจังหวัดบุรีรัมย มีข้ันตอนการพัฒนาแบงออกเปน 
การศึกษาปญหาของระบบเดิม  การวิเคราะหระบบงานใหม การออกแบบ การพัฒนาและการทดสอบ 
ระบบอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณกลุมวิสาหกิจชุมชน ๒) จัดทําเว็บไซตผาไหมทอมือของกลุม
วิสาหกิจ ชุมชนผาไหมทอมือ จังหวัดบุรีรัมยเพ่ือใหผู ท่ีสนใจเขาถึงขอมูล ในรูปแบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเชื่อมกับระบบฐานขอมูล 2๓) ความพึงพอใจของ ผูใชระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูใน
ระดับมากทุกดานและเรียงลําดับคา เฉลี่ย ๓ ลําดับแรกคือ ดานเนื้อหา ดานการออกแบบหนา จอ
ฐานขอมูล และดานการสืบคนขอมูลในรูปแบบพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ 
 
สรุป    
 ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ปญหาท่ีพบคือการ
ปลอยน้ําเสียท่ีมีสีจากกระบวนการยอมสี ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานท่ีใชสารเคมี
โดยตรงและผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเรื่องของการใชพลังงานและการปลดปลอย
สารเคมีจากกระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม  การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ
ชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ 
ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเพ่ือตอบรับกับความตองการของผูบริโภคท่ีมี
ความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน มีการพัฒนารูปแบบใหมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน และมี
การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ซ่ึงมีโอกาสสรางมูลคาเพ่ิมในตลาดโลกไดอยางมากมาย
และมีแนวโนมสูงข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาสามารถนํามาสรุปเปนขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ขอเสนอแนะท่ีไดจาการวิจัย 
      ๑.๑ หนวยงานของรัฐท้ังในสวนกลางและสวนทองถ่ินควรมี การสงเสริมและอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถ่ินทางดานกระบวนการผลิตผาไหม การทอผาไหม รวมถึงการออกแบบลวดลาย และ
การยอมสีแบบดั้งเดิม 
  ๑.๒ การปลูกจิตสํานึกทางดานการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิต 
ผาไหมมัดหม่ีตามลําพังเพียงอยางเดียวนับวาเปนการไมเพียงพอ รัฐจะตองมีการสนับสนุน ทางดาน
วิชาการ ดวยการใหการอบรมในเรื่องการผลิตอยางถูกวิธีและมีความปลอดภัย 
 

 ๕สมศักดิ์ จีวัฒนา และชลิดา ภัทรศรีจิรากุล, “การพัฒนาระบบฐานขอมูลผาไหมทอมือของกลุม
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย”, วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย, ปท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-
มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๕๙-๖๗. 
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 ๒. ขอเสนอแนะในครั้งตอไป 
      ๒.๑ ควรศึกษา ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผา
ไหมของชุมชนในเครือขายอ่ืน ๆ 
     ๒.๒ ควรศึกษาบทบาทของภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเขาไปมีบทบาทในการรวมการพัฒนา
ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในระดับทองถ่ิน  และระดับชาติ 
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กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
 
 

๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
    - สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือ
การจัดการ และประยุกตใช  สอดคลองกับรายวิชา  
    - สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประกอบงานประกันคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม 
  
๒. กิจกรรมดานการพัฒนากิจกรรมวัดและชุมชน 
    - ใหนิสิตคฤหัสและนิสิตบรรพชิต นําองคความรูไปประยุกตใหในการศึกษาตามบริบทของ
ชุมชนท่ีสอดคลองกับผลการวิจัย 
    - นําผลการวิจัยมาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูระเบียบวิธีวิจัยของแตละสาขา  และจัดกิจกรรม 
รวมกับชุมชน  
 

๓. กิจกรรมดานการพัฒนากิจกรรมมหาวิทยาลัยและชุมชน 
    - มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการจัดการศึกษาตามอิสระแกนิสิตและโดยการมีสวนรวมของชุมชน  
 

๔. ผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
   - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  จัดใหมีการนําขอมูลจาก
การทําวิจัยมาประกอบการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัย  การจัดการองคกร การพัฒนาองคกร  
   - อาจารย  นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตอยอดผลการดําเนินการวิจัยสูการคนหากลไกท่ีสําคัญตอการจัด
การศึกษาตอไป    
    - หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สํานักงานพัฒนาชุมชน พานิชย
จังหวัด สถาบันการศึกษา ชุมชม เปนตน  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงวิชาการโดยใชขอมูลเปนฐาน
ในการพัฒนาบุคลากร  

 



๑๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค  กิจกรรมท่ีวางแผนไว   

และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๗ 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค  กิจกรรมท่ีวางแผนไว   

และกิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ 
 

วัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไว กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ ผลท่ีไดรับของโครงการ 
เพ่ือศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการ
ผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัย
บุรินทร                                      

- สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน  - ศึกษาวิเคราะหเอกสารการดําเนิน
โครงการ  จากโครงการวิจัยท้ัง  ๓  ชุด 
เพ่ือสังเคราะหขอมูล  

- ไดขอมูลรูปแบบการจัดการศึกษาคณะ
สงฆเพ่ือรองรับการพัฒนาสังคมไทย 

เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการ
ผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัย
บุรินทร ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน                                                

- ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีศึกษาสํารวจขอมูลเชิง
คุณภาพประกอบการพัฒนาระบบนิเวศ
ในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนใน
กลุมนครชัยบุรินทร ตามหลักการพัฒนา
อยางยั่งยืน                                                

- คณะผูวิจัยลงพ้ืนท่ีวิเคราะหขอมูล 
กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุม
นครชัยบุรินทร ตามหลักการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน                                                

- ไดขอมูลยืนยันกระบวนการผลิตผาไหม
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ตาม
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน                                                

เพ่ือวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทาน
และระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผา
ไหม ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร   

- วิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและ
ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม 
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร   

- ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยมาวิเคราะห
ผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศ
ในกระบวนการผลิตผาไหม ของชุมชนใน
กลุมนครชัยบุรินทร   

- ผลการวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทาน
และระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม 
ของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรนําไป
ประยุกตใชตอไป 

 

๑๒๓ 



 ๑๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
แบบสัมภาษณเชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร 

 
------------------------------------------------------------ 

 
 

คําช้ีแจง 
 ๑. แบบสัมภาษณชุดนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผา
ไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  ซ่ึงมีวัตถุประสงค ๑. เพ่ือศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผา
ไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ๒.  เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุม
นครชัยบุรินทรตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  ๓.  เพ่ือวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร  ซ่ึงทานเปนบุคคลหนึ่งท่ีไดรับการคัดเลือกให
เปนผูถูกสัมภาษณ โปรดตอบแบบสัมภาษณของทานอยางแทจริงไดครบถวนทุกขอคําถาม 
 ๒.  แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสัมภาษณผูประกอบการไหมนครชัยบุรินทร
จํานวน ๑ ชุด  

 ผูวิจัยหวังวาจะไดรับความเมตตาอนุเคราะหจากทานในการใหสัมภาษณ ในครั้งนี้        
เปนอยางดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

นางไพวรรณ  ปุริมาตรและคณะ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 ๑๒๖ 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร 

 
 

************ 
ตอนท่ี  ๑  ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ (In-depth Interview) 
ชือ่ผูใหสัมภาษณ...................................................................ฉายา/นามสกุล.......................................... 
สถานท่ีสัมภาษณ.................................................................................................................................... 
วัน เดือน ป............................................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี ๒ ประเด็นการสัมภาษณเกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ
ชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรมีดังนี้       

๑. ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมในปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร 
๒. ทานมีกระบวนการผลิตผาไหมการพัฒนา ความรู  ทักษะและลักษณะการทํางานใน

การประกอบการไหมอยางไร 
๓. ทานมีแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมในชุมชนของทานอยางไร   
๔. ทานกําหนดแนวทางในการคงไวซ่ึงกระบวนการผลิตผาไหมท่ีไดคุณภาพมาตรฐาน  

รักษาสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืนอยางไร 
๕. ทานมีการวางแนวทางเพ่ือใหเกิดผลกระทบหวงโซอุปทานในกระบวนการผลิตผาไหมของ

ชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรอยางไร 
๖. ทานมีการวางแนวทางเพ่ือใหเกิดผลกระทบระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของ

ชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรอยางไร 
๗. การดูแลผูบริโภคและพัฒนาผลิตภัณฑผลิตภัณฑไหมของทานใหเกิดความยั่งยื่น     

อยางไร 
๘. ปญหาและอุปสรรคในการประกอบการไหมของทานเปนอยางไร 

 
ขอขอบคุณผูใหขอมูลทุกทานในการตอบแบบสัมภาษณ 

 
 

 



๑๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผูวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑. หัวหนาโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ดร.ไพวรรณ  ปุริมาตร 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Dr.paiwan purimart 
 ๒.  ตําแหนงปจจุบัน  อาจารยพิเศษ  สาขาวิชารัฐศาสตร  คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 

๓.  หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail)   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  อ.เมือง  
จ. นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๔๒๖-๔๕๖๐ E-mail : pichitpuri๒@hotmail.com 
 ๔. ประวัติการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐภาคเอกชน)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นครราชสีมา 
 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ  
 ๖. ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยใน
แตละผลงานวิจัย  

๖.๑  ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : (ไมมี) 
๖.๒  หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย (ไมมี)  

 ๖.๓  งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปท่ีพิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจ
มากกวา ๑ เรื่อง)     

 ๑.  นักวิจัย  “โครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพ  อสม. สูการบริการ
ระบบสุขภาพชุมชน  จังหวัดนครราชสีมา  ป  ๒๕๕๒-๒๕๕๓” 17สถาบันวิจัย 17ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัย17มหิดล 

 ๒. นักวิจัย  “โครงการการไปทํางานตางประเทศของพอแมกับความเปนอยูของ
ครอบครัวในถ่ินตนทาง”  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๓. นักวิจัย  “โครงการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับ
อุตสาหกรรมแปรรูปไหม ภายใตโครงการการรวมกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปไหม (พ.ศ.๒๕๕๒ แหลงทุน
จังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา) 
  ๔.  นักวิจัย  “โครงการการพัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรมและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (อาหารแปรรูปเพ่ือสุขภาพ)  ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกลเคียง”  ศูนยวิจัย
และพัฒนาธุรกิจทองถ่ิน   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมกับศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี  ๖  ป  ๒๕๕๕ 
 ๕. นักวิจัย “โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑผาไหมสูมาตรฐานสากล  และ
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากผาไหม  ภายใตโครงการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑผาไหมสูมาตรฐานสากล”  ศูนยวิจัยและพัฒนาธุรกิจทองถ่ิน   คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร  ป  ๒๕๕๖  
 ๖.๔  งานวิจัยท่ีกําลังทํา :  



๑๔๘ 
 

 

 

 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

 
เร่ือง 

 
การพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร 

The Ecological Development  Silk Production in the City  
of Aberdeen Burin 

 
 
 
 

โดย 
 

นางไพวรรณ  ปุริมาตร 
นางสาวเบญญาภา  อัจฉฤกษ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
MCU RS 610761033 
แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๔๙ 
 

 
สัญญาเลขท่ี       MCU RS 610761033 

ช่ือโครงการ        การพัฒนาระบบนเิวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร 
หัวหนาโครงการ  นางไพวรรณ ปุริมาตร และคณะ 
                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
                       โทรศัพท  ๐๘๓-๖๘๑๙๕๓๓  E-mail : pichitpuri๒@hotmail.com                       
ความเปนมาและความสําคัญ 
 ปญหาการบําบัดและระบายน้ําเสียจากการผลิตผาไหมมัดหม่ี ท่ีมีลักษณะเสมือน
อุตสาหกรรม โดยมีน้ําเสียจากการตมไหมและการยอมสีเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดปญหากระทบ 
กับสิ่งแวดลอม และสังคมเกษตรกรรมท่ีอยูรอบ ๆ โรงงาน หรือครัวเรือนขอสมาชิกกลุมทอผาไหม
มัดหม่ี กลาวคือ การทอผาไหมและการเกษตรไมสามารถดําเนินการไปไดพรอมกันหรือคูกัน ซ่ึงตาง
จากสังคม ในอดีต ท่ีดําเนินการโดยไมมีสารเคมีเขามาเก่ียวของ  
  ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนมา กลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ไดกําหนดยุทธศาสตร    
การพัฒนากลุมจังหวัดโดย ๑ ใน ๓ ของประเด็นยุทธศาสตร  คือ ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑใหกับประชาชนเนื่องจากจังหวัดในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร        
ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย และสุรินทร เปนแหลงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ไหมท่ีใหญท่ีสุดของประเทศไทย และสรางชื่อเสียงท่ัวโลก เปนผูนําดานการพัฒนาการผลิตและแปรรูป
ผลิตภัณฑไหมและผูนําดานการตลาด โดยผสมผสานหัตถกรรมทองถ่ินกับเทคโนโลยีการผลิต  มีกลุม
เกษตรกรดานการปลูกหมอนเลี้ยงไหม (ตนน้ํา) ผูผลิต/ผูประกอบการ (กลางน้ํา)  ทอผา, ฟอกยอม, 
ออกแบบ/แปรรูป ผูประกอบการ (ปลายน้ํา) การตลาดภายในและสงออกโดยมีหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใหการสงเสริมสนับสนุนในกระบวนการพัฒนาหลายหนวยงาน ไดแก สํานักงานเกษตรกรจังหวัด  
สํานักงานพาณิชยจังหวัด  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด 
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ศูนยหมอนไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์บรมราชินี
นาถ ท้ัง ๔ จังหวัด ตลอดรวมถึงศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๖ ซ่ึงมีจุดเนนกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑไหมท้ังตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดวยการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยงไหมพันธุพ้ืนเมือง/
พันธุลูกผสม  เพ่ิมผลผลิต/คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑเสนไหม การพัฒนาการรวมกลุม
อุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูปผลิตภัณฑไหม การพัฒนาและสรางตนแบบการบําบัดน้ําเสีย การ
สงเสริมกิจกรรมดานการตลาดในประเทศและระดับสากล  แตในปจจุบันยังไมมีการสรางตนแบบการ
บําบัดน้ําเสียยังไมมุงเนนสูชุมชน สงผลใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม    
 จากปญหาสารเคมีและสิ่งแวดลอมท่ีกลาวมาขางตน ทําใหการผลิตผาไหม มีผลกระทบ
ตอสุขอนามัยของผูผลิตผาไหมมัดหม่ี และของชุมชนท่ีอยูรอบขาง สงผลใหทัศนคติของสมาชิกชุมชน
เปลี่ยนไป โดยมองการทอผาไหมมัดหม่ีเปนผูรายท่ีซอนเรนมา ซ่ึงตางจากเดิมท่ีมองวา การทอผาไหม
มัดหม่ีเปนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ท่ีมองเห็นความสัมพันธระหวางผาไหมกับความดี
งามและโอกาสพิเศษ เชน การแตงกายดวยผาไหมท่ีทอเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในงานมงคล งาน
แสดงความชื่นชมยินดีกับความสําเร็จตาง ๆ งานบุญประเพณี และงานท่ีตองใหเกียรติแกเจาภาพ ท่ีมี
สถานภาพทางสังคมสูง  



๑๕๐ 
 

วัตถุประสงคของโครงการ 
๑.  เพ่ือศึกษาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร                                      
๒.  เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทรตาม

หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน                                                
๓.  เพ่ือวิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชน

ในกลุมนครชัยบุรินทร   
ผลการวิจัย   
 ๑)  ระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนในกลุมนครชัยบุรินทร ปญหาที่พบคือการปลอย
น้ําเสียที่มีสีจากกระบวนการยอมสี ผลกระทบจากสารเคมีจึงมีตอผูปฏิบัติงานที่ใชสารเคมีโดยตรงและ
ผูบริโภค และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเร่ืองของการใชพลังงานและการปลดปลอยสารเคมีจาก
กระบวนการผลิตออกสูสิ่งแวดลอม   
 ๒) การพัฒนาระบบนิ เวศในกระบวนการผลิตผ าไหมของชุ มชนในกลุ มนครชั ยบุ รินทร 
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ ในกระบวนการผลิตสิ่งทอใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และเพื่อตอบรับกับความตองการของผูบริโภคที่มีความรูสึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมมาก
ข้ึน มีการพัฒนารูปแบบใหมีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน และมีการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน 
ซึ่งมีโอกาสสรางมูลคาเพิ่มในตลาดโลกไดอยางมากมายและมีแนวโนมสูงข้ึน 
 ๓)  วิเคราะหผลกระทบหวงโซอุปทานและระบบนิเวศในกระบวนการผลิตผาไหม ของชุมชนใน
กลุมนครชัยบุรินทร  กระบวนการยอมสีเปนกระบวนการสําคัญในอุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีสามารถ
กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงน้ําท้ิงอยางมากเนื่องจากเปนกระบวนการท่ีมีการใชงานสี
ยอม และสารเคมีอยางมากมาย และหลากหลายไปตามชนิดของเสนไหม ดังนั้น การเลือกใชสียอมผา
ไมวาจะเปนสีเคมีหรือสีธรรมชาติ  รวมไปถึงกระบวนเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการยอมสีเสนไหม 
จําเปนตองพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งแวดลอมดวย  แนวทางแกไขผลกระทบระบบนิเวศใน
กระบวนการผลิตผาไหม การยอมเสนไหม การยอมเสนไหม มีท้ังการใชสีธรรมชาติและสีเคมีหรือสี
สังเคราะหในการยอม ปจจุบันมีการรณรงคใหใชสีธรรมชาติในการยอมเสนไหมแทนสีเคมีเนื่องจากมี
ผลกระตอสิ่งแวดลอมต่ํา มีเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมสําหรับการบําบัดน้ําเสียจาก
กระบวนการยอมไหม   
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
    - สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประยุกตในการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ ได  
    - สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประกอบงานประกันคุณภาพการใหบริการวิชาการแกสังคม  
๒. กิจกรรมดานการพัฒนากิจกรรมวัดและชุมชน 
    - สามารถใหความรูกับนิสิตและพระสงคได  
๓. กิจกรรมดานการพัฒนากิจกรรมมหาวิทยาลัยและชุมชน 
    - มีการนําองคความรูจากงานวิจัยไปเผยแพรและนําไปใชกับชุมชนตอไป  

๔. ผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
   - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา  จัดใหมีการนําขอมูลจากการ
ทําวิจัยมาประกอบการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัย  การจัดการองคกร การพัฒนาองคกร  



๑๕๑ 
 

   - อาจารย  นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
มีการวิเคราะหผลการดําเนินการตอยอดผลการดําเนินการวิจัยสูการคนหากลไกท่ีสําคัญตอการจัด
การศึกษาตอไป    
    - หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สํานักงานพัฒนาชุมชน พานิชย
จังหวัด สถาบันการศึกษา ชุมชม เปนตน  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงวิชาการโดยใชขอมูลเปนฐานใน
การพัฒนาบุคลากร 
การประชาสัมพันธ 
     มีการประชาสัมพันธโดยการนําเสนอบทความวิจัย 
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