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กระบวนการพฒันาผลติภณัฑกลุมทอผาไหมแกวจากวัสดุธรรมชาติ 
บานสรอยสุวรรณ จังหวัดกําแพงเพชร 

 
ปยธิดา คําแหงพล และเพ็ญนภา คําภิโร1 

อิสสราพร  กลอมกล่ํานุม2 และวิยุดา  ทิพยวิเศษ3 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑกลุมทอผาไหมแกวจาก
วัสดุธรรมชาติ บานสรอยสุวรรณ จังหวัดกําแพงเพชร การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพกลุม
ตัวอยาง 8 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลแบบสัมภาษณเชิงลึก การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
แลวนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาผลการศึกษาพบวา 1. กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑกลุมทอผาไหมแกว
จากวัสดุธรรมชาติ บานสรอยสุวรรณ พบวา กระบวนการยอมสีดายฝายเปนลวดลายตางๆและผลิตภัณฑที่
หลากหลายมากขึ้น เชน ผาปูโตะ ผาหม สไบ กระเปา และมีการถายทอดความรูใหแกเยาวชนเปนแหลง
การเรียนรูการยอมและการถายทอดแกนักเรียนโรงเรียนบานชัยภูมิ และโรงเรียนนาบอคําวิทยาคม สําหรับ
กระบวนการยอมสีเสนดาย วัสดุที่ใชทําเปนนํ้ายอมสี เปนไมตาง  ๆ  ที่เก็บมาสําหรับยอมผา ตัวทําการเก็บ
ในชวงวันขางข้ึนแลวนํามาตมกับน้ําฝนท่ีโรงเก็บไว จะยอมเม่ือตองการยอม 2. วิธีการยอมสีเสนดายฝาย
จากสียอมธรรมชาติ สําหรับกระบวนการยอมสีเสนดาย วัสดุที่ใชทําเปนน้ํายอมสี เปนไมตาง  ๆ  ที่เก็บมา
สําหรับยอมผา 2.1 ลูกกระบก เก็บไดจากปาในเดือนพฤศจิกายน โดยนําเปลือกของลูกกระบกมาตมน้ํา 
เก็บน้ํายอมมาไวยอมไดทั้งป 2.2 เปลือกประดู โดยถาก จากตนประดูที่อยูในปาชวงเดือนมกราคม ผูเฒา 
ผูแกเลาวาไม 1 ตน สามารถยอมไดถึง 7 สี ปจจุบันแตขนาดน้ีกลุมทอผาบานสรอยสุวรรณยอมได 4 สีรวม
กับสีเดิม 1 สีเปน 5 สี โดยสรุป การยอมสีเสนดายฝายดวยไมใหสตีางๆดังนี้กระบวนการยอมสปีระกอบดวย 
(1) สีน้ําตาลเขม ใชเปลือกมะพราว (2) สีดําใชประดูกระตุนดวยน้ําสนิมเหล็ก (3) สีเขียวใชใบสมอ  
(4) สีเหลืองใชใบเหว (5) สีชมพูใชครั่ง (6) สีเทาใชลูกกระบก 

 
คําสําคัญ : กระบวนการพัฒนา /ผลิตภัณฑกลุมทอผา / วัสดุธรรมชาติ 
 
หลกัการเหตุผล 

จุดเริ่มตนของการทอผาไหมแกว คือ กลุมทอผาบานสรอยสุวรรณ ที่ไดริเริ่มกอตั้งเม่ือ ป พ.ศ.
2532 สืบเนื่องมาจากการประกวดแขงขันหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อ.พ.ป) โดยคนเฒาคนแก
ของบานสรอยสุวรรณท่ีมีความรูดานการทอผา ไดทําการทอผาหลากหลายชนิด  เชน ผาหม ผาถุง ผายก 
ตัวหนังสือ ผาทอยลาย สงเขาประกวด ดวยภูมิปญญาของบรรพบุรุษนี้ สงผลใหชาวบานสรอยสุวรรณ 
ไดรับรางวัลรองอันดับหนึ่ง นําความปลาบปลื้มใหกับชาวบานสรอยสุวรรณเปนย่ิงนัก ชาวบานไดมองเห็น
ความสําคัญของการทอผาน้ี จึงไดรวมใจกันจัดต้ังกลุม ไหมแกวพัฒนา เพื่อขยายความรู ความสามารถ และ
                                                             
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
2อาจารยประจําวิชาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
3อาจารยประจําวิชาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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ฝมือการทอผาสูลูกหลาน และผูคนทั่วไปเปนวงกวางข้ึนอนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมพื้นบานของคนไทยโบราณ 
จนถึง ป พ.ศ.2553  

การผลิตภัณฑผาทอของกลุมไหมแกวพัฒนา ที่บานสรอยสุวรรณ เปนศูนยพัฒนาแรงงาน จังหวัด
กําแพงเพชร และเปนศูนยพัฒนาชุมชน จังหวัดกําแพงเพชร จึงทําใหชาวบานสรอยสุวรรณ มีความรูและ
ความสามารถในการแปรรูปผาทอเปนผลิตภัณฑผาสําเร็จรูป สงขายเปนช้ิน มีหลากหลายลวดลายใหเลือก 
เชน ลายศิลาแรงใหญ ลายลูกแกว ลายกางปลา ลายศิลามณี ลายดอกแกว ลายดอกพิกุล ลายเพชรกําแพง 
ดวยคุณภาพและวัสดุที่ใชลวนนํามาจากธรรมชาติ ผาทอของกลุมไหมแกวพัฒนา ที่บานสรอยสุวรรณ  
จึงนับเปนวัฒนธรรมพ้ืนบานทีค่วรคาแกการอนุรักษไวตลอดไป กลุมทอผาไหมแกวพัฒนาผลิตผาฝายยอมสี
ธรรมชาติไดรับรางวัลสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในระดับ 3 ดาวและนอกจากนี้ยังไดรับ
รางวัลมาตรฐานผลิตภัณฑตามเทศกาลตาง ๆ ของจังหวัดเปนประจําและกําลังพัฒนาผลิตภัณฑไปสูตลาด
สากลในอนาคต จุดเดนของผลิตภัณฑ เปนผาฝายยอมสีธรรมชาติ คงทนสวยงาม ใสสบาย ใสไดทุกเพศทุก
วัย ปริมาณการผลิต กลุมสามารถผลิตผาทอไดตลอดป ในชวงวัตถุดิบ เชนเปลือกไม รากไม ลูกไม และ
ใบไม มีมากจะยอมฝายเก็บไวในปริมาณท่ีเพียงพอ ในการผลิตทดแทน ในชวงที่วัตถุดิบขาดแคลน เพราะ
ในบางฤดูกาล สีที่ไดอาจเคลื่อน 

จากบริบทขางตนคณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการทอผาดวยวัสดุธรรมชาติจึงเปนสิ่งที่ชุมชนให
ความสําคัญ และเล็งเห็นเห็นวานํามาศึกษา ดั้งนั้นจึงมีความสนใจในการศึกษา กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑกลุมทอผาไหมแกวพัฒนาจากวัสดุธรรมชาติ บานสรอยสุวรรณ จังหวัดกําแพงเพชร 

 
วัตถุประสงค 
 1.เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑกลุมทอผาไหมแกวจากวัสดุธรรมชาติ บานสรอย 
สุวรรณ จังหวัดกําแพงเพชร 
 
แนวคิดท่ีเกี่ยวของ 

1. ตนไมใหสียอมผา 
ดวยภูมิปญญาของกลุมรุนปู4ยาตายายที่ไดศึกษาทดลองใชวัสดุธรรมชาติมาใชในการยอมสีโดย

การยอมสีโดยการทดลองทําซ้ําแลวซ้ําอีก จนกระทั่งไดองคความรูในการยอมสีผาดวยวัสดุธรรมชาติที่ ไม
เปนพิษตอผูคน สัตวและสิ่งแวดลอม เปนมรดกทางวัฒนธรรมมาสูลูกหลานวัฒนธรรมที่ไดกลบักลายมาเปน
หนึ่งในเครื่องมือหาเลี้ยงชีพของพี่นองชาวชนบท ผูซึ่งมีบทบาทและสวนรวมโดยตรงในการดํารงไว  
ซึ่งวัฒนธรรมอันงดงาม สียอมผาท่ีไดจากวัสดุธรรมชาติเกิดจากการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
หลาย ๆ อยาง นับต้ังแต ตนไมและพืช สัตว แรธาตุ ดังนั้นจะพบจากรายละเอียดในตารางขางลางนี้ 
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2.  สีธรรมชาติท่ีไดจากพืชและการนําไปใชประโยชน 
 

สีท่ีไดจากพืช สวนท่ีใช สีหรือคุณสมบัติท่ีได ใชยอม 
ประดู เปลอก สีมวง ฝาย 
สมอ ผล เปลอืกลําตน เทา น้ําตาล ฝาย 
หูกวาง ใบ เขียว ฝาย 
ครั่ง ตัวครั่ง สีแดง มวงแดง ฝาย 

 
3. ขอดีและขอจํากัดของการยอมสีสิ่งทอ 
ขอดีของสีธรรมชาติหรือสีสมุนไพร 
-ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูยอมและผูบริโภคเพราะทํามาจากพืชผักธรรมชาติแลพน้ําสีที่

เหลืออยูก็ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
- วัตถุหาไดในบริเวณบาน หมูบาน และในปา ไมตองเสียเงินซื้อ ทําใหขาดดุลการคาเมื่อจาก

ตางประเทศ และสีที่สั่งไดจากตางประเทศบางครั้งก็เปนสีที่ไมมีคุณภาพดวย 
- สีธรรมชาติสามารถเรียนรูและพัฒนาไดดวยตนเองเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทย ทําให

ธรรมชาติมองเห็นคุณคาของตนไมและรูจักใชประโยชนของตนไมสูงสุดและสามารถควบคุมเทคโนโลยีของ
ตนเองได แตถาเมื่อใดมีการสั่งซื้อสีเคมีก็จะคุนเคยกับการพ่ึงพาตลาดสากลสญูเสียการรูจักชวยตนเอง 

- สีธรรมชาติทําใหเกิดสีใหม สีแก สีเขม สีออน ไดหลากหลายตามการใชตัวติดสี ไดแกสารสม ดาง 
น้ําสนิม หรือแตใบไมก็ใหสีแก สีออนตางกันไป 

- ในดานความสัมพันธระหวางคนยอมสีกับตนไม คนยอมสีมองเห็นคุณคาของตนไมมากข้ึน เห็น
คุณคาประโยชนดลและไมทําลาย แตจะใชอยางมีคุณคา แลกปลูกทดแทนมากข้ึน 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิจัย 
 

กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑกลุมทอผา 

ไหมแกว 

บริบทชุมชน 

1. การบรหิารจัดการกลุม 

2. การยอมสีผาจากธรรมชาติ 

วัสดุธรรมชาติ 
1.ลูกกระบก 2.ใบเหว 

3. เปลือกประดู 4. เปลือกมะพราว 

5. ครั่ง  6.ใบสมอ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องน้ี เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑกลุมทอผาไหมแกวจากวัสดุธรรมชาติ บาน

สรอยสุวรรณ จังหวัดกําแพงเพชร ผูวิจัยไดเลือกศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรกลุมทอผาไหมแกวพัฒนา บานสรอยสุวรรณ อ.เมือง จ.กําแพงเพชรจํานวน 8คน ดังนี ้

นาง บุญจันทร ใจเถิน ประธานกลุม 
นาง จันทรสม เมทา รองประธานกลุม 
นาง สมมิตร คํามาอุตม เลขานุการกลุม 
นาง นงสี นินเปา เหรัญญิก 
นาง อําไพ ปอจูมปู ปฏิคมกลุม 
นาง ผัด กันทะกอง กรรมการ 
นาง สนิม สิงคําโล กรรมการ 
นาง พลอย กาตะ กรรมการ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึกดังนี้ 
1. การกําหนดประเด็นคําถามเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณเชิงลึก โดยผูวิจัยใชการ

สัมภาษณแบบไมเปนทางการโดยการเตรียมแนวคําถามการสัมภาษณไวลวงหนา เพราะสามารถยืดหยุน 
และกระทําไดโดยงาย  

2. การสัมภาษณแบบเจาะลึก หรือการสัมภาษณแบบมีจุดสนใจโดยเฉพาะ เปนการสัมภาษณ
เจาะจงในเรื่องที่เปนจุดสนใจของผูวิจัย  

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามข้ันตอนดังนี้ 
การเก็บรวบรวมขอมูลของงานวิจัยฉบับนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชการศึกษา

คนควาขอมูลขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกซึ่งมีวิธีการและข้ันตอนดังนี้ 
1. การเก็บขอมูลพื้นฐาน 
2. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก  
3. ผูวิจัยรวบรวมเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลนั้น หลังจากท่ีรวบรวมขอมูลตางๆ ตามวิธีการ

ศึกษาวิจัยเพื่อ การอธิบายขอมูลเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาความ เพื่อที่จะไดอธิบายสิ่งที่
ไดศึกษาใหเช่ือมโยง เขาดวยกันระหวางแนวคิดและปรากฏการณตลอดจนขอมูลที่ไดจัดจําแนกเปน
หมวดหมูและตีความในมิติตาง ๆ เพื่อนําไปสูขอสรุปของการศึกษา 

 



รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ) ครั้งที่ 19                            917 
“นวัตกรรมการพัฒนาสูความยั่งยืน”  
ระหวางวันที่ 27 – 30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 
 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีผลการวิจัยที่ตอบสนองวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 

1.  ขอมูลบริบทชุมชน และการพัฒนาการบริหารจัดการกลุมทอผา 
บานสรอยสุวรรณ เดิมอยูในหมูบานหนองปงไก หมูที่ 2 ต.นาบอคํา อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ตอมา

บานสรอยสุวรรณแยกมาจาก หมูที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ตั้งเปนหมูที่ 22 ชาวบานสรอยสุวรรณ
เปนชาวบานที่อพยพมาจากจังหวัดลําปาง ลําพูน และตาก ซึ่งนําวัฒนธรรมวิถีชีวิตจากผูลําเนาเดิมมาดวยมี
การทอผาใชในครัวเรือนและดวยความรวมมือรวมใจกันจึงไดกอต้ังกลุมทอผาข้ึนในปพ.ศ. 2532 โดยการนํา
ของ นายจําเรียง ดิบดี ผูใหญบานในขณะน้ันไดทําการรวบรวมผูเฒาผูแกของหมูบานซึ่งมีความรู
ความสามารถในการทอผาดวยภูมิปญญาของคนรุนเกาที่ไดศึกษา ทดลองใชวัสดุธรรมชาติมาใชในการยอม
สีโดยทดลองซ้ําแลวซ้ําอีก จนกระทั่งไดองคความรูในการยอมสีผาดวยวัสดุธรรมชาติที่ไมเปนพิษตอผูคน 
สัตวและสิ่งแวดลอมจึงรวมกลุมกันข้ึนมาทําการทอผาหลายชนิด  เชน ผาถุง ถุงยาม ผาถักตัวหนังสือ  
ผาทอยกลาย และตัดเย็บเสื้อผา สําหรับการผลิตผายอมสีธรรมชาติของกลุมผาทอไหมแกวพัฒนา  
บานสรอยสุวรรณ มีลักษณะแปลกใหม มีความเปนเอกลักษณของตนเองและมีคุณภาพที่ดี 

2. วิธีการยอมสีเสนดายฝายจากสียอมจากธรรมชาติ 
 สําหรับกระบวนการยอมสีเสนดายฝายจากการสัมภาษณนางบุญจันทร ใจเถินประธานกลุมทอผา
ไหมแกวพัฒนา ป พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550 ทางกลุมทอผาไหมไดแกวพัฒนา การยอมสีและการทอผาเปน
ลวดลายตาง ๆ และผลิตเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายมากข้ึน เชน ผาปูโตะ ผาหม สไบ กระเปาและ 
มีการถายทอดความรูใหแกเยาวชนเปนแหลงเรียนรูการยอมและการทอแกนักเรียนโรงเรียนบานชัยภูมิ 
และโรงเรียนนาบอคําวิทยาคม สําหรับกระบวนการยอมสีเสนดาย เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายนพ.ศ. 
2549 มีวิธีการท่ีสรุปไวดังนี้ 

วัสดุที่ใชทําเปนน้ํายอมสี เปนไมตาง ๆ ที่เก็บมาสําหรับยอมผา ตัวทําการเก็บในชวงวันขางข้ึน 
แลวนาํมาตมกับน้ําฝนที่โรงเก็บไว จะยอมเม่ือตองการยอม (ยกเวนยกครั่ง ตมแลวตองยอมเลย) ไดแก  

 2.1 ลูกกระบก เก็บไดจากปาในเดือนพฤศจิกายน โดยนําเปลือกของลูกกระบกมาตมน้ํา 
เก็บน้ํายอมมาไวยอมไดทั้งป 

 2.2 เปลือกประดู โดยการถาก จากตนประดูที่อยูในปาชวงเดือนมกราคม ผูเฒาผูแกเลาวา
ไม 1 ตน สามารถยอมผาไดถึง 7 ส ีปจจุบันแตขนาดน้ีกลุมทอผาบานเจาสวุรรณยอมได 4 สีรวมกับสีเดิม 1 
สีเปน 5 สี 
 โดยสรุป การยอมสีเสนดายฝายดวยไมใหสีตาง ๆ ดังนี้  

 
สีนํ้าตาลเขมใชเปลือกสีเขียวใชใบสมอสีชมพูใชครั่ง 
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สีเทาใชลูกกระบก  สีเหลืองใชใบตะเพียนหนู(ใบเหว)สีดําใชประดูกระตุนดวยนํ้าสนิมเหล็ก 

  
ไมชนิดอื่นยอมแลวไดสีตามตองการยกเวนเปลือกมะพราวที่มีปญหาที่ไมสามารถยอมไดสีตาม

ตองการ ซึ่งในการยอมแตละครั้งไมไดสีเหมือนเดิม สีที่ยอมไดเปนสีน้ําตาลสมแตสีที่ตองการคือ  สีชมพู 
เปลือกมะพราวท่ีใชยอมตองเปนเปลือกมะพราวน้ําหอมจากผลออน เรียนรู ตนมะพราวที่ใหผลมะพราว
ตามที่ตองการตองมีอายุ 5 ปข้ึนไป สวนท่ีตองการจากเปลือกประดูคือ สีน้ําตาลไหม  

 
1. เปลือกลูกกระบก  
ใชเปลือกลูกกระบก 2 กิโลกรัม ใชน้ํา 3-5 ลิตร กับเสียดายไฟ 1 กิโลกรัมและกระตุนดวยนํ้าปูนใส 

จะยอมไดสีเทา 

 
 

 2. ครั่ง  
ใชครั่ง 1 กิโลกรัม และนํ้า 3 ถึง 5 ลิตรกับเสนดายฝาย 2 กิโลกรัม ถาไดสีชมพูเขมกวาการใชครั่ง 

ครึ่งกิโลกรัมและน้ํา 3 ถึง 5 ลิตร กลับเสนใยฝาย 2 กิโลกรัม ซึ่งใหสีชมพูออนกวา แลวทําการกระตุนดวย
น้ําปูนใสแลวตอดวยนํ้าสารสม 
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3. ใบสมอสด  
ใชใบสมอสด 2 กิโลกรัมใชน้ํา 3 ลิตร และเสนดายฝาย 1 กอนประมาณ 4 ขีด จากนั้นเอา  

น้ํายายอมและเสนดายฝายไปแชในถังที่เปนสนิมหรือปที่เปนสนิม ครึ่งช่ัวโมง แลวนําไปซักดวยนํ้าเปลาจน
น้ําที่ใชใส 

 
 
4. เปลือกประดู  
เปลือกประดู 2 กิโลกรัม น้ํา 3-5 ลิตร เสนดายฝาย 1 กิโลกรัม การตูนดวยน้ําปูนใสตอดวย 

น้ําสารสม  
 

 
 
5.  ใบตะเพียนหนู (ใบเหว) 
ใบเหว 2 กิโลกรัมน้ําประมาณ 3 ลิตร เสนดายฝาย 1 กิโลกรัม กระตุนดวยนํ้าปูนใสอยางเดียว 
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+ 
 
 
 

3. 
 

6. เปลือกมะพราว 
เปลือกมะพราวออนใชเปลือกมะพราวออนสับแลว 2-3 กิโลกรัม ตมกับน้ํา 5 ลิตรเรงไฟใหเดือด

แรงๆ แลวคอยๆลดอุณหภูมิรวมเวลา 1 ช่ัวโมงแลวกรองเอาเปลือกมะพราวออก นําน้ําที่กรองไดใสเกลือ
แกง 1 ชอนชา ใบยูคาลิปตัสสด 1 กํามือใบเหมือสด 1 กํามือน้ํามะนาวสด 1 ชอนชา ( ใบยูคาลิปตัสและใบ
เหมือด ทําใหเสนดายลื่นสีคงทน น้ํามะนาวสดกันสีตก) นําไปตมในนํ้ามะนาวเดือด 5 นาทีหรือ 1 แพ็คใหญ 
จากใบยูคาลิปตัสและใบเหมือดออก ถาน้ําแหงตองเติมน้ําขนาดพรอมใหทวมเสนดายฝาย แลวจึงใส
เสนดายฝายตมโดยไมตองเรงไฟ ตม นาน  25 ถึง 30 นาที นกเสนดายฝายข้ึน ปลอยใหเย็นแลวบิดนํ้าออก 
กระตุก (ซึ่งใชเวลา 5-10 นาที แลวแตปริมาณเสนดายฝาย) จากนั้นเอาเสนดายฝายลงตมตอจนครบ 1 
ช่ัวโมง) เอาเสนดายฝายคลื่นปลอยใหเย็นบิดเอาน้ําออกแลวกระตุกทําการจูนดวยสารสม หรือน้ําปูนใส 
หยุดเอานํ้าออกแลวผึ่งใหแหง โดยรวมใหมาก ๆ หรือแหงเอาเสนดายฝายไปลางดวยนํ้าจนนํ้าใสแลวผึ่งลม
ใหแหง 

จากการที่ลงพื้นที่กลุมทอผาไหมแกวพัฒนา บานสรอยสุวรรณ พบวามีผลิตภัณฑที่ไดนําผาฝายมา
แปรรูป เปนเสื้อ ผาถุง ผาขาวผา ผาคลุมไหล ดังนี ้

 

 
        ผาถุง                     ผาขาวมา                   เสื้อ                    ผาคลุมไหล 
 
อภิปรายผล 

กระบวนการยอมสีเสนดายฝายจากสียอมธรรมชาติของชุมชนและแหลงวิชาการพบวาสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดกําแพงเพชรไดมีการสงเสริมอาชีพการยอมเสนดายฝายเปนสินคา OTOP แบบครบ
วงจร ประกอบดวยการรวบรวมสมาชิก OTOP ทุกอําเภอ จําแนกเปนกลุมอาชีพตางๆจัดทําฐานขอมูล
สมาชิกตามกลุมอาชีพจัดอบรมพัฒนาอาชีพแกสมาชิก ท้ังในดานกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ 
การบรรจุผลิตภัณฑ เทคนิคการขาย โดยการประสานงานกับแหลงใหความรูเปดศูนยจําหนายผลิตภัณฑ 
OTOP ของจังหวัดกําแพงเพชร โดยใหผูประกอบการทีเ่ขารวมโครงการนําผลิตภัณฑมาจัดจาํหนาย นําเนิน
การคัดสรรและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑโดยใหเปนจํานวนการยกระดับผลิตภัณฑดวยการใหดาว 
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ซึ่งบทบาทของหนวยงานดังกลาวเปนไปตามยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสราง
ความเขมแข็งแกชุมชนอันเปนรากฐานสํา คัญของการพัฒนาประเทศกลุมผูผลิตผาฝายที่ยอมดวยสี
ธรรมชาติของ กลุมทอผาใหมแกวพัฒนา บานสรอยสุวรรณ หมูที่ 22 ตําบลนาบอคํา อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร ชาวบานสรอยสุวรรณเปนชาวบานท่ีอพยพมาจากจังหวัดลําปาง ลําพูน และตาก  
ซึ่งนําวัฒนธรรมวิถีชีวิตจากผูลําเนาเดิมมาไดดวย มีการทอผาใชกันในครัวเรือน และดวยความรวมมือรวม
ใจกัน จึงไดกอตั้งกลุมทอผาข้ึน มีการถายทอดความรูใหกับลกูหลานทําการทอผาสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 
             กลุมทอผาบานสรอยสุวรรณมีการเลือกตั้งประธานและกรรมการกลุม โดยมีหนวยงานทาง
ราชการใหการชวยเหลือ ทางกลุมไดพัฒนาการยอมสีและการทอผาเปนลวดลายตาง  ๆ และผลิตเปน
ผลิตภัณฑที่หลากหลายมากข้ึน เชน ผาปูโตะ ผาหม กระเปา ผาถุง สไบ และมีการถายทอดความรูแก
เยาวชนเปนแหลงเรียนรูการยอมและการถายความรูใหแกนักเรียน สําหรับกระบวนการยอมสีเสนดายฝาย 
วัสดุที่ใชทําเปนนํ้ายอมสี เปนไมตาง ๆ ที่เก็บมาสําหรับยอมผา โดยทําการเก็บในชวงวันขางขึ้น แลวนํามา
ตมกับน้ําฝนที่รองรับเก็บไว ทิ้งไวเพื่อจะยอมเม่ือไหรก็ไดตัวกระตุน ที่ใชในการยอมผา ไดแก น้ําดาง ใชใบ
ข้ีเหล็ก พรอมกับตนกลวยและใบกลวยนํ้าหวา เผาเอาเถามาละลายน้ํา สนิมเหล็ก สารสม โดยใชสารสม 1 
กอน แชน้ํา 5 นาที น้ําปูนใส ใชปูนแดงที่กินหมาก ซื้อไดจากตลาด ละลายน้ําทิ้งไวเพื่อจุนสีและชวงเวลาที่
เหมาะสมในการยอม พบวา ฤดูที่ยอมถาไดดีที่สุดคือ ฤดูแลงไดสอดคลองกับแนวคิด วันทา เผือกผอง 
กลาวถึงวาเสนใยฝาย “ถาเปนฝายที่จะเอาเปนดายยืนตองเอาฝายควบถาฝายเปลือยนี่ไมได ฝายเปลือย
หมายถึง เสนเสนเดียวท่ีเข็นเปนขนๆ ทําเสนยืดไมได มันจะขาด เราตองเอาดายเปนเสนที่เคาควบแลวเอา
มาทําเปนดายยืน ดายพุงซื้อจากบานไร อุทัย เคาเข็นดวยมืออันน้ันเปนดายมัดหม่ี แตสวนใหญที่ปาเอามา
เสนใหญๆ เอาท่ีจะเข็นมายอมครามและทอเปนปาพื้นตัดเสื้อคนชอบฝรั่งนี่ชอบมาก ยิ่งเสนใหญที่เปน
กอนๆ เสนใยฝายขายเปนลูก ลูกหนึ่ง 1,050 บาท ปาซื้อทีหนึ่ง 10 ลูก ลูกหนึ่ง 4 กิโลครึ่ง” (วันทา  
เผอืกผอง. 2553 : สัมภาษณ) 

สมบูรณ สุดจันทรพิพัฒน กลาวถึงการเลือกเสนใยไหมวา “เราปลูกเองไมได เลี้ยงไหมเราก็เลี้ยง
ไมได เพราะวาแลง ถาเปนไหม ซื้อจากชัยภูมิ ไหมมัดหมี่เราซื้อจากจังหวัดกาญจนบุรีมีแลวแตเกรดบางที
ถาของหมดเราไปเอาที่ขอนแกนบาง ราคาเดี๋ยวนี้ผาไหมกิโลละ 1,200 บาท กิโลหน่ึงได 10 ไจ ผา 1 ผืนใช 
2 ไจ เราเลือกที่ขนาดเสนไหม ถาฟนหวีเราที่ 40 เราใชรัง 8 เราใชดายยืน รัง 3 เสนเล็กดายพุงเสนใหญ 
เราตองดูฟนหวีของเรา ดายยืน รัง 3 กิโลละ 1,400 บาท ถาเปนเสนใหญรัง 8 รัง 12 ราคาเดียวกัน แตได
นอยเพราะเสนใหญจะหนัก ถาเสนเล็กซื้อมา 2 กิโล มันก็จะได 40 ผืน ถาเปนรังใหญดายใหญเราจะได  
35 ผืน” (สมบูรณ  สุดจันทรพิพัฒน. 2553 : สัมภาษณ) วิภาพร กาฬภักดี กลาวถึงเสนใยฝายวา “วัสดุที่ได
นี่สั่งเอาสวนมากจะเอามาจากบานไร ดายจะดีมากสีจะไมตก เปนฝายสําเสร็จบางอยางก็มายอมเอง ”  
(วิภาพร กาฬภักดี. 2553 : สัมภาษณ) 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรมีการศึกษากระบวนการหรือกรรมวิธีการแปรรูปวัสดุผาไหมจากธรรมชาติใหเปนรูปแบบที่
หลากหลาย 
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