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เรื่อง วิสาหกิจชุมชนผาทอมือบานใหมศรีอุบล ตําบลนิคมทุงโพธิ ์ทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร

รายละเอียด

บทนํา

         ความเป็นมาของวสิาหกจิชมุชน “วสิาหกจิชมุชน” อาจจะเป็นคาํใหมที่หลายๆ  คนยงัไมเขาใจ และเขาใจผดิ

ไปวาเป็นการชวยเหลือของภาครัฐในดานการสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเหมือนหลายๆ โครงการที่ผาน

มา ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลไดใหความสําคัญกับเศรษฐกิจพอเพียงควบคูขนานไปกับเศรษฐกิจ

กระแสหลัก อันเน่ืองมาจากเศรษฐกิจกระแสหลักกอใหเกิดความเหลื่อมลํ่าระหวางรายไดของประชาชนและกอให

เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนมาพัฒนาอยางตอ

เน่ืองและเป็นระบบ คําวา “วิสาหกิจชุมชน” นัน้ สามารถใชคําวา “ธุรกิจชุมชน” แทนไดอันเน่ืองมาจากวาชุมชน

ไมใชรัฐ ดังนัน้สถานประกอบการที่ชุมชนเป็นเจาของก็ตองจัดวา เป็นของภาคเอกชนเชนเดียวกัน แตในความ

เป็นจริงแลวถาหากใชคําวาธุรกิจนัน่ก็หมายถึง การแสวงหากําไรเป็นที่ตัง้ แตสถานประกอบการที่ชุมชนเป็น

เจาของนัน้กลับมีแนวคิดที่เนนการพึ่งพาอาศัยกันมากกวาการแสวงหากําไร ดังนัน้จึงควรใชคําวา “วิสาหกิจชุม

ชน” ที่หลายคนรูจัก โดยวิสาหกิจชุมชนนัน้จัดเป็นกลุมกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนคิดไดจากการเรียนรูไมใช
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กิจกรรมเดี่ยวๆ ที่ทําเพื่อมุงสูตลาดใหญ และไมใชกิจกรรมที่ซับซอนอะไร ลวนแลวแตเป็นการทํากินทําใช

ทดแทนการซื้อจากตลาดได และเป็นการจัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยูในชีวิตประจําวัน เชน การ

จัดการเรื่องขาว หมู เห็ด เป็ด ไก ผัก ผลไม น้ํายาสระผม สบู น้ํายาลางจาน หรืออื่นๆ ที่ชุมชนทําไดเองโดยไมยุง

ยากนัก การทํากินทําใชทดแทนการซื้อเป็นการลดรายจาย และยังชวยใหระบบเศรษฐกิจใหญเขมแข็งขึ้น

นอกจากน้ียังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหมใหเป็นฐานที่เป็นจริงในชุมชน เพราะถาชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเอง

ได กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวไดทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็มของตึก

ที่ทําใหตึกมัน่คงแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศก็จะเขมแข็งและอยูได ที่ผานมาระบบเศรษฐกิจในประเทศเปรียบ

เหมือนการสรางตึกที่มีฐานแคบ ถาฐานไมแข็งแรงตึกก็พังลงมา ดังนัน้วิสาหกิจชุมชนจึงมีความสําคัญในการ

สรางฐานมัน่คงใหกับประเทศได โดยกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญาใหเขมแข็งและกระจายโอกาสการประกอบ

อาชีพใหเกิดการสรางงาน สรางรายได และลดภาระคาใชจายใหประชาชนสวนใหญของประเทศ สามารถพึ่ง

ตนเองไดมากขึ้น “วิสาหกิจชุมชน” จัดเป็นองคกรภาคประชาชนที่ไมมีรูปแบบไมไดเป็นนิติบุคคลตาม กฎหมาย

แพงและพาณิชย การสนับสนุนจึงไมเป็นระบบและไมมีเอกภาพ สงผลใหมีปัญหาในการดําเนินงานเพราะวิสาหกิจ

ชุมชนบางแหงไมเป็นที่ยอมรับของหนวยงานรัฐหรือภาคเอกชน และบางครัง้มีการสนับสนุนจากภาครัฐแตไมตรง

ความตองการที่แทจริง พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 จึงไดถูกประกาศใชอยางเป็นทางการ

และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เพื่อแกไขปัญหาดังกลาว (สํานักงานเลขานุการคณะ

กรรมการวิสาหกิจชุมชน, 2548, หน า 3) 

วิวัฒนาการของผลิตภัณฑผาทอมือ

         ผาทอมือ เป็นผลิตภัณฑหัตถกรรมไทยที่บงบอกถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมประจําชาติและความคิด

สรางสรรคของคนในชาติ ในการรูจักทําเครื่องนุงหมและผลิตภัณฑใชสอยในชีวิตประจําวันของคนไทย คนไทยที่

รูจักการทอผามาตัง้แตสมัยกอนประวัติศาสตร สังคมไทยชนบทถือวางานทอผาเป็นหน าที่ของผูหญิงทํากันใน

ครัวเรือนยามวางจากการทําไรทํานา การทอผาจึงมีทัว่ไปทุกภาคของประเทศไทย

         พฒันาการออกแบบผลติภณัฑทัง้ลวดลายและสสีนัของผา สบืทอดเป็นเวลานานตามจนิตนาการของชางทอ

และอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆ ในอดีตนัน้ผาจัดเป็นวัสดุหลักในการแตงกายและเป็นเครื่องบงบอกฐานะทางสังคม

ของผูแตงรวมทัง้ตําแหนงและกําหนดชัน้วรรณะของผูสวมใส ดวยเหตุน้ีการทอผาสําหรับบุคคลที่ใชจึงมี 3

ประเภทใหญๆ คือ ประเภทแรกเป็นผาสําหรับประชาชนทัว่ไป ซึ่งมีทัง้ผาใชสอยในชีวิตประจําวัน และผาที่ใชใน

โอกาสพิเศษเกี่ยวเน่ืองกับความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุมชน เชน ผาสําหรับนุงหม ใชในงานทําบุญ

งานนักขัตฤกษ งานเทศกาลหรืองานพิธีการสําคัญๆ ประเภทที่สองเป็นผาสําหรับชนชัน้สูงเจานายและพระมหา

กษตัริย เชน ผาปักโบราณประเภทตางๆ สวนประเภทที่สามเป็นผาสําหรับพระภิกษุสงฆ และเครื่องใชใน

พระพุทธศาสนา เชน ผาหอคัมภีรใบลาน เป็นตน ผาไทยมีหลายรูปแบบ มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นในแตละภูมิภาค
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และมีวิวัฒนาการความเป็นมาหลายยุคหลายสมัย (อัจฉรา ภาณุรัตน และคณะ, 2545)

         จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรของประเทศไทยเราคนพบหลกัฐานเป็นเศษผาสมยักอนประวตัิศาสตร ปรากฏ

เป็นครัง้แรกในสมัยสําริด กลาวคือ พบเศษติดอยูกับกําไลสําริดที่บานเชียง อุดรธานี อายุของผาคงจะมีอายุเทา

กําไล คือ ประมาณ 3,000 ปี แตอายุจริงของเทคโนโลยีการทําผาคงมีมากอน เพราะการทอผาเป็นกระบวนการที่

มีหลายขัน้ตอน มีการฝึกฝนใหเกิดความชํานาญ การทอผาจึงนาจะเกิดกอนหน าน้ีนานแลว จากหลักฐานขางตน

แสดงวาเสนใยมนุษยสมัยสําริดรูจักนําการทอเป็นผืนผา คือ ไหมและปานกัญชา เทคนิคที่ใชทอคือ ลายขัดหน่ึง

สวนลวดลายที่ใชทอไมปรากฏหลักฐาน

         จากหลกัฐานทางออมที่ชวยยนืยนัวามีการทอผามาแลวตัง้แตสมยักอนประวตัิศาสตร คอื การพบวา ดนิเผาที่

ใชในการป่ันดาย และลูกกลิง้ซึ่งเป็นเครื่องประดับดินเผาทําเป็นรูปทรงกระบอก เจาะรูตรงกลาง แกะสลักเป็น

ลวดลายตางๆ สวยงามมาก ลวดลายบนลูกกลิง้มีทัง้ลายเสนตรง ลวดลายคลื่น ลายซิกแซก และลายกนหอย

ฯลฯ ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือที่ใชกลิง้ทําลวดลายลงบนผา ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20-21 ดินแดนของภาคเหนือ

เป็นที่ตัง้ของอาณาจักรลานนาไทยที่มีความรุงเรืองกลาวกันวาชาวลานนาเป็นผูมีความชํานาญในการทอผาใชเอง

โดยเฉพาะผาฝ าย มีการทออยางแพรหลายถึงขัน้สงจําหนายไปยังอาณาจักรใกลเคียง ผาฝ ายที่มีชื่อเสียงในยุคนัน้

มีสีสันนานาชนิด เป็นตนวา ผาสีจันทรขาว ผาสีจันทรแดง ผาสีดอกจําปา เป็นตน

         ปัจจบุนัการทอผาพื้นบานของไทยมีกระจายไปทัว่เกอืบทกุภาค แตที่มีมากไดแก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือ รูปแบบของผาจะแตกตางกันไปตามคตินิยม ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีของเชื้อชาติ

แตละกลุมชน เชน กลุมชนพื้นเมืองลานนาทางภาคเหนือ นิยมทอผาฝ ายและผาไหมที่มีลวดลายดวยวิธีการยก

และจกเป็นสวนใหญ แตถาเป็นกลุมชนคนไทยเชื้อสายลาวคัง่ ลาวพวน และลาวอีสาน นิยมทอผาดวยวิธีจกและ

มัดหมี่ สวนพวกลาวโซงนิยมลายปัก สําหรับผลิตภัณฑจากผาซึ่งทําเป็นเครื่องใชในชีวิตประจําวันตามพื้นบาน

เชน การทําเครื่องนอน หมอน มุง ผาหอม เสื้อ กางเกง โสรง ผาคลุม ผาขาวมา และเครื่องใชที่จะถวายพระใน

พิธีกรรมตางๆ

ประเภทของผาทอมือ

         ผาทอมือของประเทศไทยสามารถแบงออกได 2 ประเภทใหญๆ คือ แบงตามวัตถุดิบที่ใชในการทอผาและ

แบงตามกรรมวิธีในการทอซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี (ภัทรธิรา  ผลงาน, 2551) 

แบงตามวัตถุดิบที่ใชในการทอ

         1. ฝ าย เป็นพืชไรเศรษฐกิจ เพราะเป็นวัตถุดิบสําคัญในการทอผาทําเครื่องนุงหม ฝ ายมีกําเนิดประมาณ

5,000 ปี กอนคริสตกาล ตนฝ ายมีความทนทานตอความแหงแลง ชอบขึ้นในเขตอากาศรอน ผลผลิตของฝ ายที่

นํามาใชประโยชน คือ ดอกฝ าย เปลือก เมล็ดฝ าย และเน้ือเมล็ดฝ าย ดอกฝ าย สวนที่เป็นเสนใย ขนปุยสีขาวใช
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ในการทอผา ทําเบาะสักหลาด ทอพรม และใชในอุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐทําฟิลมเอ็กซเรย ฯลฯ พันธุฝ ายใน

ประเทศไทยมีหลากหลายชนิด นับตัง้แตฝ ายตุนเป็นฝ ายพื้นเมืองของไทย ดอกฝ ายตุนมีขนาดเล็ก สีน้ําตาล

เสนใยสัน้ๆ ใชในการทอผาดวยมือแบบพื้นเมือง และฝ ายพันธุชนิดอื่นใชอุตสาหกรรมทอผา

         2. ไหม เป็นแมลงชนิดหน่ึงอยูในอนัดบั Lepidoptera ประเภทผีเสื้อ ตวัหนอนไหมกนิพชื ไดหลายชนิด แต

ชอบกินใบหมอนมากที่สุด การเลีย้งไหมเชื่อกันวาอุบัติขึ้นครัง้แรกในประเทศจีน เมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแลว

วงจรชีวิตไหมประกอบดวย ระยะที่เป็นไข ตัวหนอน ดักแด และผีเสื้อ อาหารของไหมที่ใชเลีย้งคือใบหมอน ซึ่ง

จะตองมีความสดอยูเสมอหมอนจัดเป็นพืชยืนตนชนิดหน่ึง เจริญเติบโตคอนขาง ดวยเหตุน้ีการเลีย้งไหมจึงตอง

ควบคูไปกับการทําสวนหมอนเสมอ

         3. ไหมประดษิฐ จากสภาพภมูิอากาศของพื้นที่ในภมูภิาคตาง ๆ ของประเทศไทยมีความแตกตางกนั จงึเป็น

ขอจํากัดในการปลูกฝ าย และปลูกหมอนเลีย้งไหม สงผลใหผูทอผาในหลายจังหวัดนําเสนใยสังเคราะหหรือใย

ประดิษฐ พวกใยโพลีเอสเตอร (Polyester) ซึ่งมีสวนประกอบจากไดไฮดริกแอลกอฮอลและกรดเทเรพทาลิก

(Rayon) ซึ่งมีสวนประกอบจากเศษฝ าย เน้ือไมมาทดแทนเสนฝ ายและเสนไหมซึ่งมีขัน้ตอนการผลิตที่ยุงยากซับ

ซอน และมีราคาแพงกวาเสนใยสังเคราะห ชาวบานนิยมเรียกเสนใยสังเคราะหวา “ไหมประดิษฐ”

แบงตามกรรมวิธีการทอ

         กรรมวิธีการทอ คือ การกระทําใหเกิดลวดลายบนพื้นผาในรูปแบบตางๆ ที่ซับซอนและไมซับซอน แตละ

กรรมวิธีการทําลวดลายจะเรียกแตกตางกันออกไป ไดแก

         1. ผาขิด เป็นผาทอซึ่งยกลายในตัวน้ีมีทัง้ฝ าย ไหมและยกดิน้ เรียกวา “เก็บขิด” หมายถึง การเก็บตะกอ

ลอยเพิ่ม โดยใชไมไผซึ่งเรียกวาไมเก็บขิด เป็นตัวยกเวนยืนแตละแถวใชเสนพุงพิเศษสอดผานจากริมผาดาน

หน่ึงไปสูริมผาอีกดานหน่ึง เกิดเป็นลวดลายขิดตลอดหน ากวางของผืนผา ผาขิดนิยมใชทําผาปุอาสนะ ผาลอหัว

ชาง ผาหม ผาปูที่นอน ผาคลุมไหล หรือหมอน มีทอกันมากในภาคอีสาน

         2. ผาจก เป็นผาทอลายในตวั ที่เรยีกวา “จก” นัน้มาจากวธิีการทอที่ใชขนเมน ไมหรอื น้ิวมอืควกัเสนดาย

ยืนขึ้น เพื่อสอดดายพุงพิเศษเขาไปทําใหเกิดลวดลายเฉพาะที่ หรือเป็นชวง ๆ วิธีจกน้ี ทําใหสามารถสลับสีและ

ลวดลายไดตางๆ กัน แตกตางกับการเก็บขิด ที่ใชดายพุงพิเศษจลอดแถวสีเดียว การทอผาวิธีจกใชเวลานานมาก

มักทําใหเป็นผืนผาหน าแคบใชตอกับตัวซิ่น เรียกวา “ซิ่นตีนจก” ชาวชนบทจะใชนุงในโอกาสพิเศษ เชน ไปวัด

หรืองานพิธีการตาง ๆ ผาจกที่ทําใหเป็นผืนเล็กใชสําหรับทําหน าหมอนขวาน หรือนําไปใชทําประกอบเพื่อเป็น

เครื่องนุงหมใชสอยอื่นๆ เชน ผาหม เป็นตน

         3. ผาลวง หรอืผาน้ําไหลเป็นชนิดผายก ลวดลายในตวั โดยใชวธิีการทอลายขดัและใชดายพงุธรรมดาหลาย

สี พุงยอนกลับไปมาเป็นชวงๆ ชวงละสี โดยมีการเกาะเกี่ยวดันระหวางเสนพุงแตละชวงเกิดเป็นจังหวะของ

ลวดลายพลิว้ไปมาดัง่สายน้ํา จึงเรียกลายน้ําไหล
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         4. ผายก เป็นผาทอซึ่งยกลายในตัวโดยใชเสนพุงพิเศษเป็นไหม ดิน้เงินดิน้ทอง ใชวิธีเก็บ ตะกอลาย เชน

เดียวกับการทอขิดผายกเป็นผาซิ่นไหมยกลวดลายเฉพาะเชิงซิ่น

         5. ผามุก เป็นผาทอซึ่งยกลายในตัวโดยใชเสนใยยืนพิเศษเพิ่มบนกี่ลายมุกบนผาเกิดจากการใชตะกอลอย

ยกเสนดายยืนพิเศษ แตกตางจากผาขิดและผาจก ซึ่งจะใชดายพุงพิเศษชาวไทยพวนที่หาดเสี้ยว

         6. ผาเกาะยอ เป็นผาทอยกดอกที่มีชื่อเสียงของภาคใตในเขตเกาะยอ จังหวัดสงขลา สวนใหญการทอผา

เกาะยอจะใชกี่กระตุกทอเป็นผาพื้น ชนิด 2 ตะกอ 4 ตะกอ 6 ตะกอ 8 และ 10 ตะกอ วัสดุที่ใชทอผาเป็นฝ าย

และเสนใยสังเคราะห ทอผาซิ่น ผาตัดเสื้อ และผาฝ ายเน้ือบางที่ทอเป็นโสรงและผาขาวมา ลวดลายที่นิยมทอ ได

แก ลายดอกราชวัตรเล็ก ลายดอกราลวัตรใหญ ลายลูกแกว ลายดอกพิกุลเล็ก ลายดอกพิกุลใหญ ลายดอกจิก

ลายดอกชุก ลายคดกริช ลายหาหน่ึง หรือ ลายตาหมากรุก ฯลฯ

         7. ผามดัหมี่ เป็นการมดัลายที่เสนพงุหรอืเสนยนืดวยเชอืกกอนนําไปยอมสีเพื่อใหเกดิสสีนัและลวดลายตาม

ที่ชางทอพื้นบานกําหนดนึกคิดไวในใจ ผามัดหมี่มีทัง้ผาฝ ายและผาไหม มัดหมี่ฝ าย ในสมัยกอนนิยมใชสีน้ําเงิน

จากตนครามเป็นสีเดียว แตปัจจุบันใชสีแคมียอมหลากสีมากขึ้น สําหรับผามัดหมี่ไหม จะมีลวดลายละเอียด

ประณีตและเลนสีสันมากกวาผาฝ าย 

ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนผาทอมือบานใหมศรีอุบล

         ตําบลนิคมทุงโพธิ ์ทะเล เดิมเป็นสวนหน่ึงของตําบลคณฑี ซึ่งแยกการปกครองออกเมื่อ พ.ศ.2508 เป็น

นิคมสรางตนเองทุงโพธิ ์ทะเล กรมประชาสงเคราะหเขามาดําเนินการจัดสรรที่ดินทํากินใหกับสมาชิกในตําบล

นิคมทุงโพธิ ์ทะเล ประชาชนอพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมแบงเขตการปกครองเป็น 6 หมูบาน

พื้นที่ตัง้อยูทางทิศตะวันออกของแมน้ําปิง หางจากที่วาการอําเภอเมือง ประมาณ 20 กิโลเมตร พื้นที่ทัง้หมด

43,065 ไร เป็นพื้นที่การเกษตร 40,125 ไร ที่อยูอาศัย 2,455 ไร ที่สาธารณะ 485 ไร สวนใหญเป็นที่ราบลุม

เอกสารสิทธิ ์ของที่ดินเป็นโฉนด ปัญหาดินที่พบคือดินจืด เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลเขาคีรี อําเภอพราน

กระตาย จังหวัดกําแพงเพชร  ทิศใต ติดกับ ตําบลคณฑี อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ทิศตะวันออก ติดกับ

ตําบลทุงมหาชัย อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร และทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลสระแกว และ ต.เทพนคร อ.

เมืองกําแพงเพชร สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร (ธโยธร  ลายทอง, 2562)

         ผาเป็นเครื่องนงุหมเป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบัมนษุย การทอผาจงึเป็นวถิีชวีติของชมุชนเกอืบทกุชมุชนทกุภมูภิาค

ในโลก จังหวัดกําแพงเพชร มีกลุมทอผาที่ไดมาตรฐานและเป็นระบบสามารถเลีย้งตัวได ไดแก หมูบานใหมศรี

อุบล หมูที่ 8 ตําบลนิคมทุงโพธิ ์ทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ที่มีการทอผาอยางเป็นระบบและครบวงจร

มาตัง้แต ปี พ.ศ.2534 ซึ่งโดยพื้นฐานแลวประชาชนชาวบานใหมศรีอุบล สวนใหญอพยพมาจากจังหวัดอุบลราช

ธานี ในราว 40-50 ปี มีความรูและทักษะในการทอผาติดตัวมาเป็นสวนใหญ

         การจดัตัง้กลมุวสิาหกจิชมุชนผาทอมอืบานใหมศรีอบุล เกดิขึ้นจากการรวมกลมุของประชาชนที่มีความรูและ
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ทักษะของการทอผา ที่สืบทอดกันมาจากครอบครัว เป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาสูรุนตอรุนไดมีการรวมตัวของ

ประชาชนหลังจากวางงานเกษตรกร โดยมีหัวหน ากลุม ไดแก นางสาวธโยธร ลายทอง เป็นหัวหน ากลุมกลุมผา

ทอมือบานใหมศรีอุบล เริ่มผลิตผาจากการป่ันดาย จนกระทัง่ถึงการทอผา ตัดเย็บ ขายปลีกและขายสงอยางครบ

วงจร มีระบบและสามารถเลีย้งตนเองได โดยไดรับการสนับสนุนจากจังหวัดกําแพงเพชร และองคการบริหารสวน

ตําบลทุงโพธิ ์ทะเลอยางตอเน่ือง ทําใหประชาชนมีรายไดจากการทอผา ตัดเย็บและเลีย้งตัวได หลังจากการทําไร

ทํานา หรือวางจากการทําเกษตรกรรมนับวาเป็นตัวอยางที่ดี สําหรับการรวมกลุมการทํางานอยางเขมแข็ง ของ

ประชาชน ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งมากขึ้น

         ผลติภณัฑของกลมุวสิาหกจิชมุชนผาทอมอืบานใหมศรีอบุลมีการผลติที่หลากหลาย พฒันาใหเป็นไปตามยคุ

สมัย เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา การผลิตจะขึ้นอยูกับการผลิตของสมาชิก จะมารวมตัวกันหลังวาง

งานจากการทําเกษตรกรรม โดยที่กลุมจะมีกี่ทอผาจํานวน 15-20 กี่ รวมกันใหกับสมาชิกไดมาทอผา และสมาชิก

จะทําการผลิตและนํามาฝากขายที่กลุม ผลิตภัณฑของกลุมเป็นผาทอมือที่เป็นผาทอเป็นผืนเพื่อนําไปแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑแบบอื่น และมีผลิตภัณฑหรือสินคาที่เป็นเอกลักษณหลากหลายรูปแบบที่ผลิตมาจากผาฝ ายทอมือแปร

รูป ผลิตภัณฑของกลุมมีดังน้ี

         1. ผาฝ ายทอมือเป็นผืนหลายขนาดผาฝ ายทอมือ (เมตร) ไดแก ผาทอลวดลายตาง ๆ ทัง้ลวดลาย แบบ

ดัง้เดิมและลวดลายประยุกตตาง ๆ

         2. ผาขาวมามีลกัษณะเป็นผารปูสีเ่หลีย่มผนืผา ความกวางประมาณ 2 ศอก ยาวประมาณ 3-4 ศอก เป็นผา

สําหรับผูชายใชนุงแบบลําลอง ความกวางจึงเทากับระยะจากเอวถึงกลางหน าแขง ความยาวเทากับระยะพันรอบ

ตัวแลวเหลือเศษอีกเล็กน อย โดยมากทอเป็นลายตารางเล็กๆ นิยมใชดายหลายสี

         3. ผาคลมุไหล เป็นแบบผาทอมอืทัง้ผนืไรรอยตอ มีหลากหลายสสีนัและขนาดใหเลอืก การออกแบบลายทอ

เป็นรูปแบบลายไขวและลายโปรง เพราะใหความหนาที่พอดี เป็นลายที่เสนดานไมถูกทอใหแนนจนเกิดไป ทําให

เป็นผาคลุมไหลที่ระบายอากาศเย็นสบายเมื่อสวมใสใชสอยไดสะดวกไดทุกโอกาส เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

         4. เสื้อ มีการออกแบบทอผามือมาเป็นเสื้อเพื่อจําหนาย โดยมีการเนนลวดลาย สีสันที่ใชบนตัวผลิตภัณฑ

ทําไดอยางโดดเดน โดยเนนสีที่เป็นที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว เชน เสื่อสีโทนสดใสลายผาขาวมา มีการออกแบบ

ตัดเย็บเองโดยกลุมสมาชิก

         5. กระเป า เป็นผลิตภัณฑใหมที่มีการแปรรูปผาฝ ายทอมือมาเป็นกระเป า โดยสมาชิกในกลุมมีทักษะของ

การเย็บผาที่ดี จึงทําใหมีการออกแบบผลิตภัณฑกระเป าผาไดอยางโดดเดน และเป็นที่สนใจของตลาดมากขึ้น

โดยมีการออกแบบกระเป าหลากหลายขนาด เชน กระเป าเป  กระเป าใสเหรียญสตางคและของจุกจิก และกระเป า

สะพายสตรีใบใหญ รวมถึงการตัดเย็บตามการสัง่ของลูกคาไดอีกดวย

ขัน้ตอนการผลิตผาทอมือ
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         การทอผาของคนไทยในภมูภิาคตาง ๆ จะมีขัน้ตอนสาํคญัในการผลติคลายคลงึกนัเน่ืองจากผาแตละประเภท

ใชวัสดุในการผลิตที่เหมือนกัน คือเสนฝ าย เสนไหม เสนไหมประดิษฐ ซึ่งอาจแบงขัน้ตอนในการผลิตผาทอมือ

ออกตามลําดับกระบวนการผลิตที่สําคัญ ไดดังตอไปน้ี

         1. ขัน้ตอนการผลิตเสนใย

         เสนใยที่นํามาทอผา ประกอบดวยเสนใยสาํคญั 3 ชนิด คอื เสนใยฝ ายอนัเป็นเสนใยที่ไดจากพชืเสนใยไหมที่

ไดจากสัตว และเสนใยสังเคราะห หรือไหมประดิษฐ ซึ่งเป็นเสนใยพวกโพลีเอสเตอร และเรยอง เสนใยไหม

ประดิษฐน้ีเป็นเสนใยสําเร็จรูปที่หาซื้อไดจากรานคาในจังหวัดตางๆ สามารถนํามาใชทอผาไดเลย แตสําหรับเสนใย

ฝ าย และเสนใยไหมนัน้ตองมีการเตรียมอุปกรณ และขัน้ตอนในการผลิตเสนใย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี คือ

             1.1 อปุกรณในการผลติเสนใย ในการผลติเสนใยสวนมากทาํจากไมและไมไผซึ่งเป็นวสัดุที่หาไดงายประ

กอบดวย

             - อิว้ เป็นอปุกรณในการผลติเสนใยฝ ายใชแยกเมลด็ออกจากปยุฝ าย มีลกูหบีทาํดวยตวัไม 2 ทอน เป็น

เกลียวบิดคลายสวานยึดติดอยูกับหลัก 2 ขาง ทอนลางยื่นออกไป มีมือหมุนเรียกวา แขนอิว้ ใสฝ ายเขาไปใน

ลูกหีบแลวหมุน ลูกหีบจะแยกเมล็ดออกจากปุยฝ าย

             - กะเพียด และคนัโตง (ไมดดีฝ าย) เป็นอปุกรณในการผลติเสนใยฝ ายโดยนําฝ ายที่อิว้แลวมีลกัษณะเกาะ

กันเป็นกระจุกมาตีดีดใหขึ้นปุย กะเพียดมีลักษณะคลายตะกรากนลึกแลวสอบการดีดฝ ายจะทําในกะเพียดโดยใช

คันโตงหรือไมดีดฝ าย ที่ทําดวยไมไผเหลาปลาย ทัง้ 2 ขาง มีเชือกยึดปลายทัง้ 2 ขางลักษณะเหมือนคันธนูเป็น

ตัวดีดใหฝ ายขึ้นปุย

             - ไมลอฝ าย เป็นอปุกรณในการผลติเสนใยฝ ายประกอบดวยไม 2 ชิน้ ชิน้แรกเป็นกระดานแผนเลก็ ๆ ยาว

ประมาณ 30 เซนติเมตร ชิน้ที่สองเป็นไมไผกลมเหลาใหมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 30 เซน

ติเมตร ใชสําหรับมวนพันปุยฝ ายที่ดีดแลวใหเป็นหลอด โดยการแบงปุยออกแลวแผเป็นแผนบางๆ ขนาด

ประมาณฝามือบนแผนกระดานวางไมกลมลงกลางแผนฝ ายแลวคลึงมวนพันไมใหแนน จากนัน้ถอดไมออกจะได

ปุยฝ ายซึ่งมวนเป็นหลอดใชผาหอใหแนนเพื่อไมใหหลอดฝ ายฟูขึ้นอีกจะทําใหเข็นยาก

             - หลาหรอืใน เป็นอปุกรณที่ใชกบัเสนใยฝ ายและไหม ในการใชกบัฝ ายจะใชเพื่อเขน็หรอืกรอฝ ายจากปยุ

ฝ ายใหเป็นเสน และใชป่ันหลอดเพื่อใชเป็นทางตํ่า (เสนพุง) กรณีที่ใชกับไหมจะใชเพื่อเข็นหรือป่ันไหม 2 เสน

รวมกันเรียกวา เข็นรังกันหรือเข็นควบกัน ใชแกวงไหมเพื่อเก็บสวนที่เป็นป ุมหรือขี้ไหมออกจากเสนไหม ทําให

เสนไหมบิดตัวแนนขึ้นใชทําเป็นทางเครือ (เสนยืน) และใชป่ันหลอดเพื่อทําเป็นทางตํ่า (เสนพุง) เชนเดียวกับฝ าย

ลักษณะของวงลออยูทางดานขาวมือ ยึดติดอยูกับหลัก 2 หลัก มีที่สําหรับจับเพื่อใหวงลอหมุนเรียกวาแขนหลา

จากหลักน้ีจะมีไมทําเป็นคานออกไปทางซายมือยาวประมาณ 80–100 เซนติเมตร มีไมแผนเล็กๆ ติดอยูที่ปลาย

ไมเรียกวาหัวหลา ที่หัวหลาจะยึดติดอยูกับเหล็กปลายแหลมยาวประมาณ 15 เซนติเมตร เรียกวาเหล็กใน
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ระหวางเหล็กในกับวงลอจะมีเชือกคลองเรียกวาสายหลาเมื่อหมุนวงลอเหล็กก็จะหมุนดวย ปุยฝ ายที่เข็นหรือกรอ

เป็นเสนแลวจะอยูที่เหล็กในน้ี

             - เปีย เป็นอปุกรณที่ใชสาํหรบัเสนใยฝ าย ทาํดวยไมลกัษณะแบน กวาง ประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมา

ณ 30–50 เวนติเมตร ที่ปลายมีไมปิดหัวทายยาวประมาณดานละ 30 เซนติเมตร ใชสําหรับเปียฝ ายที่เข็นเป็น

เสนแลวออกจากเหล็กในทําใหเป็นขิด หรือไจ เพื่อใชทอเป็นผืนผาตอไป

             - กง และหลกัตนีกง เป็นอปุกรณที่ใชทัง้กบัเสนใยฝ ายและไหม โดยใชไวใจฝ าย และไหมเพื่อเป็นการกรอ

กับอักเป็นการเตรียมดายที่จะคน

             - อกัและไมคอนอกั เป็นอปุกรณที่ใชทัง้กบัฝ ายและไหม โดยใชสาํหรบักวกัเสนใยฝ ายหรอืไหมออกจากกง

เพื่อคนทําเป็นเสนยืน

             - หลกัเฝือ บางครัง้ออกเสยีงเป็นหลกัเฝีย เป็นอปุกรณที่ใชทัง้กบัฝ ายและไหม เป็นกรอบไมสี่เหลี่ยม ไมที่

อยูทางวายและขวาจะมีไมเล็กๆ ปักเป็นหลักอยูตลอด หลักแตละอันหางกันประมาณ 20 เซนติเมตร ปกติจะมี

ดาน 10 หลัก ใชสําหรับคนเสนใยกวักแลวเพื่อทําเป็นเสนยืน

             1.2 ขัน้ตอนการผลิตเสนใย

             เสนใยทัง้ฝ ายและไหมไดจากธรรมชาติ กอนนําผลผลติดงักลาวไปทอเป็นตองผลติเสนใยและเตรยีมเสนใย

ที่ผลิตไดพรอมสําหรับการทอโดยใชอุปกรณดังกลาวไปแลว ทัง้น้ีขัน้ตอนในการผลิตเสนใยทัง้ 2 ประเภท

สามารถอธิบายไดดังน้ี

             การผลติเสนใยฝ าย ตนฝ ายจะเริม่ปลกูในราวชวงตนฤดูฝนพรอม ๆ กบัการทาํนา กระทัง่เวลาผานไป 6–7

เดือน เมื่อสมอ (ฝัก หรือ เปลือก) แกก็เก็บได การเก็บจะคัดเอาแตปุยฝ ายที่มีเมล็ดติด ผึ่งแดดจนแหงแลวนํามา

อิว้ หรือหีบ เพื่อบีบเอาเมล็ดออก เมื่อไดจํานวนมากพอจึงนําไปใสในกะเพียด ใชคันโตงหรือไน เพื่อดึงหลอดฝ าย

ใหกลายเป็นเสนใยหรือเสนดาย การป่ันน้ีเรียกตามภาษาทองถิ่นวา เซ็นฝ าย เมื่อเสนดายมีจํานวนมากพอจะ

นํามารวมกันเป็นกลุมกอนหรือเป็นปอยที่เรียกวา ทําเช็ด ทําใจ โดยใชเครื่องมือคือเปีย แลวนําไปยอมสีทัง้น้ีกอน

ที่จะนําไปแชน้ําขาวเจาที่น่ึงสุก แลวนํามาตีดวยทอนไมใหน้ําขาวเขาไปผสมกับเสนดายกอนจึงนําไปตากแหงเพื่อ

ความคงทนของเสนดายวิธีน้ีเรียกวา ฆาฝ าย เมื่อยอมสีเสร็จก็เอาเสนดายหรือเสนฝ ายไปเขาเครื่องมือหมุนที่

เรียกวา กงกับอักหรือกวัก เพื่อเข็น  หรือป่ันดายใหเรียบเสมอและแนนยิ่งขึ้น จึงเอาไปคนหรือสืบกับหลักคนคือที่

ขึงดายกอนนําไปเขาเครื่องทอที่เรียกวา กี่ หรือ หูก เพื่อตําหรือทอเป็นผาสืบไป

             การผลติเสนใยไหม มีขบวนการและขัน้ตอนยงุยากกวาการผลติเสนฝ าย คอืตองเริม่จากการปลกูตนหมอน

เพื่อนําใบมาใชเป็นอาหารของตัวไหม เน่ืองจากตัวไหมจะไปกินอาหารชนิดอื่นนอกจากใบหมอน ผูเลีย้งไหมจึง

ตองปลูกตนหมอนใหเพียงพอที่จะเลีย้งในแตละครัง้มิฉะนัน้จะลําบากในการหาใบหมอนเพิ่ม เน่ืองจากตัวไหมใน

ระยะที่โตเต็มที่กอนการชักใยจะกินอาหารทัง้กลางวันกลางคืน โดยทัว่ไปตอหมอนที่นิยมปลูกในภาคอีสานมีอยู
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3 พันธุ คือตนหมอนน อย หมอนสรอย และหมอนไผ การปลูกตนหมอนนิยมปลูกชวงตนฤดูฝนบริเวณ ไมไกล

จากตัวบานพัก เชน สวนครัวทายบาน ใชเวลาปลูกประมาณ 4-5 เดือน ก็ใชเลีย้งไหมไดโดยการหักปลายกิ่งที่มี

ใบออนมาจากยอดสุด 3-4 ชัน้ ใบสับเป็นฝอยใหตัวไหมกินไหมเป็นแมลงจําพวกผีเสื้อ

         2. ขัน้ตอนการยอมสี

         เสนใยที่ไดจากฝ ายและไหมมีสีเดยีว คอื ถาไดจากฝ ายจะเป็นสีขาวและถาไดจากไหมจะเป็นสีเหลอืงนวล ดงั

นัน้หากอยากไดผาสีอื่นๆ จะตองนําเสนใยไปยอมสี ในอดีตสีวิทยาศาสตร หรือสีเคมียังไมแพรหลาย ชาวบาน

ยอมสีเสนใยทัง้ฝ ายและไหมดวยสีที่ไดจากธรรมชาติ โดยมากเป็นสีที่สกัดมาจากสวนตางๆ ของพืช ที่หาไดใน

ทองถิ่น ทัง้ที่สกัดมาจากสวนเปลือกของลําตน แกน ราก ลูกหรือผล ดอกและใบ รวมทัง้สีที่สกัดจากสัตวไดแก

ครัง่ สียอมธรรมชาติเหลานรี้ประกอบดวยสีหลักๆ เพียงไมกี่สีไดแกสีแดงจากครัง่ สีเหลืองจากตนเข สีน้ําเงินจาก

ตนคราม สีดําจากตนมะเกลือ

         ในปัจจบุนัการยอมสีไดเปลีย่นการยอมจากวตัถดุบิจากธรรมชาติมาเป็นการซื้อสีจากตลาดมายอมแทน โดยสี

ที่นิยมใชยอมเป็นสีวิทยาศาสตรยอมไดทัง้ในน้ํารอน และน้ําเย็น มีใหเลือกสําหรับการยอมเสนดาย เสนไหม เสน

ไหมประดิษฐ ซึ่งมีขัน้ตอนกายอมดังน้ี คือ นําเสนใยที่ตองการยอมมาตมและลางไขมันโดยใช ไฮโดรซัลไฟท กับ

ผงซักฟอกคนใหเขากันเติมน้ํา 1 ป๊ีป ตัง้ใหเดือดฟอกเสนใยที่จะยอมได 2 กิโลกรัม ตมประมาณ 1 ชัว่โมง แลว

ลางตมตามกรรมวิธีเดิมอีกครัง้จากนัน้นําสีเคมีมาตมน้ํานําเสนใยมาตมตออีกประมาณ 1 ชัว่โมง จากนัน้นํามา

ลางดวยน้ําสะอาดแลวจึงนําไปยอมทับดวยน้ํายากันตกอีกครัง้หน่ึง

         3. ขัน้ตอนการทอ

         หลงัจากเตรยีมเสนใยทัง้ฝ ายไหม และไหมประดษิฐ ไดพอกบัความตองการแลวก็จะเริม่ทอผา เครื่องทอผาที่

นิยมใชสวนมากเป็นกี่พื้นบาน มีกี่กระตุกเป็นจํานวนน อย สมัยกอนผูที่ทํากี่ คือ ผูชายซึ่งเป็นพอบาน ไมที่นําไป

ทํากี่รวมทัง้วัสดุอุปกรณประกอบตางๆ ลวนแตหาไดจากปาละแวกหมูบาน กี่พื้นบานทัว่ไปมีโครงสรางเป็นรูปสี่เห

ลี่ยม ประกอบดวยเสาหลักสี่เสาที่ใชไมยึดติดกัน และมีแป นหรือกระดานกี่ที่ทําดวยไมกระดานเน้ือแข็ง สําหรับ

นัง่ทอผา กี่หลังหน่ึงๆ จะประกอบดวยวัสดุอุปกรณเครื่องกลไกในการทํางานดังน้ี

             3.1 ฟืม เป็นเครื่องมอืสาํคญัในการทอผามีกรอบเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผาตวักรอบฟืมทาํจากไมเน้ือแขง็ภายใน

กรอบมีฟันซี่เล็กๆ เหลาดวยไมไผเรียงกัน ลักษณะคลายซี่หรือฟันของหวี ตัวฟืมทัว่ไปมีขนาดกวางประมาณ 5-6

เซนติเมตร และมีความยาวเทากับความกวางของผืนผา ที่ทอฟืม มีหน าที่เป็นตัวกระแทกใหเสนดายเสนยืนและ

เสนพุงประสานกัน ฟืมที่มีเสนดายยืนสอดอยูพรอมที่ จะทอผาเรียกวา "หูก"

             3.2 ตวัฟืมจะใชกบัเขาหรอืตะกอ เพราะถาไมมีเขาก็ทอผาไมได "เขา" หรอื "ตะกอ" เป็นที่รอยเสนดายออก

จากฟืม เรียกวา ดานทางเครือ (เสนยืน) ทัง้น้ีเขาจะยกเสนดายทางเครือขึ้นลงสลับกัน เมื่อสอดดายพุงเสนยืนกับ

เสนพุงจะขัดกันเป็นลายขัด ฟืมที่ใชทอผาธรรมดาจะมี 2 เขาใชทอผาพื้นหรือผาหลายทาง แตถาใชฟืมที่มี 4 เขา
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หรือ 6 เขา จะทอไดผาที่มีลาบซับซอนละเอียดขึ้น เชน ลายวง ลายลูกแกว หรือลายยกดอก ฟืมและเขาน้ีจะตอง

ใชคูกับไมเหยียบที่อยูขางลาง เรียกวา "ไมเหยียบหู" เป็นไมทอนกลม ยาวประมาณ 1.50-2.00 เมตร ใชสอดกับ

เชือกที่ผูกโยงจากดานลางของเขาของฟืมที่ทอผานัน้ๆ

             3.3 ไมหาบหกู เป็นไมที่สอดรอยกบัเชอืกที่ผกูเขาดานบน เพื่อใหหกูยดึตดิกบักี่ ไมหาบหกู จะมีเพยีงอนั

เดียว ไมวาจะใชฟืม ที่มี 2,4 หรือ 6 เขา ซึ่งตางกับไมเหยียบ

             3.4 กระสวย ทาํดวยไมเน้ือแขง็ ยาวประมาณ 1 ฟตุ หวัทายเรยีงงอนตรงกลางเป็นรางสาํหรบัใสหลอดดาย

(เสนพุง)

             3.5 หลอด นิยมทําจากเถาวัลย เครือไสตันที่มีตรงกลางกลวง หรือจะใชไมอยางอื่นที่มีรูตรงกลางก็ได

นํามาตัดเป็นทอนๆ ยางประมาณ 3 น้ิว เมื่อใชไมสอดยืดติดกับกระสวยไมน้ีเรียกวา ไมขอหลอด

บทสรุป

         จากการดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอมลูวสิาหกจิชมุชนผาทอมอืบานใหมศรีอบุล ตาํบลนิคมทงุโพธิ ์ทะเล อาํเภอ

เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร พบวา การจัดตัง้กลุมวิสาหกิจชุมชนผาทอมือบานใหมศรีอุบล เกิดขึ้นจาก

การรวมกลุมของประชาชนที่มีความรูและทักษะของการทอผา ที่สืบทอดกันมาจากครอบครัว เป็นภูมิปัญญาที่

ตกทอดกันมาสูรุนตอรุน ไดมีการรวมตัวของประชาชนหลังจากวางงานเกษตรกร โดยมีหัวหน ากลุม ไดแก นาง

สาวธโยธร ลายทอง เป็นหัวหน ากลุม กลุมผาทอมือบานใหมศรีอุบล เริ่มผลิตผาจากการป่ันดาย จนกระทัง่ถึงการ

ทอผา ตัดเย็บ และขายปลีกและขายสง อยางครบวงจร มีระบบและสามารถเลีย้งตนเองได โดยไดรับการ

สนับสนุนจากจังหวัดกําแพงเพชร และองคการบริหารสวนตําบลทุงโพธิ ์ทะเลอยางตอเน่ือง ทําใหประชาชนมีราย

ได จากการทอผา ตัดเย็บและเลีย้งตัวได หลังจากการทําไรทํานา หรือวางจากการทําเกษตรกรรมนับวาเป็น

ตัวอยางที่ดี สําหรับการรวมกลุมการทํางานอยางเขมแข็งของประชาชน ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งมากขึ้น

คําสําคัญ : ผาทอ, ผลิตภัณฑผาทอมือ, วิสาหกิจชุมชน, บานใหมศรีอุบล

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=วิสาหกิจชุมชนผาทอมือบานใหมศรีอุบล

_ตําบลนิคมทุงโพธิ ์ทะเล_อําเภอเมือง_จังหวัดกําแพงเพชร

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-08-01

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2132&code_db=610007&code_type=01
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