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บทคัดย่อ 

การวิจยัแบบบูรณาการเพื อการพฒันาและเพิ มขีดความสามารถการกาํหนดกลยุทธ์การ
บริหารผลิตภณัฑผ์า้ไหมลายสันกาํแพง เพื อพฒันาสู่การคุม้ครองเป็นสิ งบ่งชี*ทางภูมิศาสตร์ โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโครงการวิจยัและพฒันาหนึ งที ใช้
รูปแบบวธีิการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกบันกัวิชาการเป็น
แบบวิธีสําคญั โดยมีเป้าหมายพฒันารูปแบบการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อ
สิ งบ่งชี*ทางภูมิศาสตร์ ของชุมชนสันกาํแพง ให้มีความพร้อมจนสามารถนาํเสนอผลิตภณัฑ์สู่ตลาด
ที กวา้งออกไป  

ผลการวิจยัที สําคญั ไดข้อ้มูลบริบทชุมชนดา้นวฒันธรรมการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพง 
สันนิษฐานวา่  อาํเภอสันกาํแพงเป็นแหล่งที มีการทอผา้มาแต่ครั* งอดีต ในชุมชนต่างๆ ในอาํเภอสัน
กาํแพง ลว้นมีฝีมือในการทอผา้ดว้ยกี พื*นเมือง สืบทอดกนัมาตั*งแต่ครั* งบรรพบุรุษ สําหรับการทอผา้
ไหมนั*นจากการสัมภาษณ์พบวา่ ไม่เป็นที นิยมในกลุ่มชาวบา้นโดยทั วไป เนื องจากเป็นเครื องแสดง
ฐานะของคนชั*นสูง และแต่เดิมทอกนัในราชสาํนกั หรือในคุม้ต่างๆ มากกวา่ โดยมีร้านขนาดใหญ่ที 
มีชื อเสียง มีจาํนวน 3 ร้าน คือ ร้านชินวตัร ร้านเพียรกุศล และร้านพรหมชนะ ทั*งสามร้านตั*งอยูใ่น
บริเวณใกลก้นั รูปแบบและลวดลายของผา้ไหมที ทอออกมาจึงไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั  ผา้ที 
ทอในสมยันั*น ไดมี้การทอผา้ไหมที มีลวดลายเฉพาะคือ ลายโสร่งและลายตารางผา้ขาวมา้ ในอดีต
ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ผา้ไหมมากนักเพราะว่าราคาแพง จุดเด่นของผา้ไหมสันกาํแพงคือ ลวดลาย
เฉพาะของสันกาํแพงซึ งต่อมาไดมี้การพฒันามาเป็น “ลาย 7 วนั”  ทาํให้นิยมสวมใส่กนัมากขึ*น 
ส่วนใหญ่ลูกคา้ที มาซื*อผา้เป็นคนในทอ้งถิ นและต่อมาก็มีคนต่างจงัหวดัเดินทางมาซื*อกนัมากขึ*น 
ต่อมาเมื อบริษทันาํเที ยวต่างๆ ทราบข่าว จึงมีการนาํไปบรรจุเป็นโปรแกรมท่องเที ยวว่าเที ยวสัน
กาํแพงชมทอผา้ไหม 

ผลการวิจยัดา้นการกาํหนดแนวทางกระบวนการพฒันาผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสิ งบ่งชี*
ทางภูมิศาสตร์ร่วมกบัชุมชนสันกาํแพง ดงันี*  



ค 
 

1.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกําแพง ผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นจุดเด่นเพื อ
กาํหนดเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนและส่งเสริมการพฒันาในมิติดา้นเศรษฐกิจ เป็นแนวทางในการ
เพิ มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ให้ไดม้าตรฐานเป็นสินคา้ที มีความเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ และเป็น
สินคา้ที เกิดขึ*นในพื*นที หนึ งเท่านั*น ซึ งมีความสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาที สืบทอดกนัมาในทอ้งถิ น
นาํมาใชป้ระโยชน์และสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละเพิ มมูลค่า   

ผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นผา้ไหมที ใชภู้มิปัญญาของชุมชนที มีความโดดเด่นและไดรั้บ
ความสนใจจากตลาดเนื องจากมีการออกแบบลวดลายที โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  จึงมีความพยายาม
ในการนาํผา้ไหมลายสันกาํแพงขึ*นทะเบียนสิ งบ่งชี*ทางภูมิศาสตร์  

2.  การดําเนินการกําหนดแนวทางการจัดทําสินค้าสิ�งบ่งชี+ทางภูมิศาสตร์ จากการประชุม
เชิงปฏิบติัการส่งเสริมให้ความรู้เกี ยวกบัการขึ*นทะเบียนสิ งบ่งชี* ทางภูมิศาสตร์ให้แก่กลุ่มที มีส่วน
เกี ยวขอ้งในการขึ*นทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสินคา้สิ งบ่งชี* ทางภูมิศาสตร์ ในเรื องระบบ
คุม้ครองสินคา้สิ งบ่งชี* ทางภูมิศาสตร์และประโยชน์ของชุมชนทอ้งถิ น ขั*นตอนการเตรียมการขึ*น
ทะเบียนสินคา้สิ งบ่งชี*ทางภูมิศาสตร์ และความเป็นไปไดแ้ละแนวทางการพฒันาในการนาํผา้ไหม
ลายสันกาํแพงขึ*นทะเบียนสิ งบ่งชี*ทางภูมิศาสตร์ 

ชุมชนมีการกาํหนดแนวทางพฒันาตั*งแต่การเตรียมพื*นที ปลูกตน้หม่อนเพื อเลี* ยงตวัไหม 
การทาํไยไหม การยอ้มสี การทอผา้ตลอดจนการพฒันาสินคา้ที ได้จากผา้ไหมลายสันกาํแพง ซึ ง
พบว่ายงัมีกระบวนการที ไม่พร้อมและตอ้งทาํการพฒันา ซึ งยงัคงตอ้งเรียนรู้วิธีการทอผา้ไหมและ
การคดัลายผา้ที เป็นเอกลกัษณ์ของผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อไป 

3.  การประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสันกําแพงเพื�อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

การระดมความคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ไหมสันกาํแพงชุมชนได้พฒันาตวัอย่างผลิตภณัฑ์
ประเภทกระเป๋า  ปลอกหมอนอิง และตุ๊กตา เป็นตน้แบบผลิตภณัฑ์ ได้สร้างตวัอย่างผลิตภณัฑ์
ตน้แบบขึ*นมาเพื อทาํการเทียบเคียงกบัผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนัที ผา่นมาตรฐานชุมชน 
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Strategic Administration of Sankamphaeng Silk to Improve the protection With a 

Geographical Indications by community participation , Sankamphaeng, Chiang-Mai 

Province. 

 

Abstract 

Integrated Research, Development and Empowerment strategy, product 

management silk coping. In order to improve the protection of a geographical 

indication. The involvement of the community. San Kamphaeng Chiangmai Province 

A research and development program that forms the research was conducted with the 

participation of members of the academic community is an important way. With the 

goal of developing a model for managing product silk coping on geographical 

indication. Community coping To be ready and able to offer products to a wider 

market. 

The findings are important Information on community cultural context, silk 

production Kamphaeng San Kamphaeng district, presumably as a weaving 

community in the past, but in San Kamphaeng district. Are skilled in weaving with a 

native. Inherited from ancestral times For weaving the interviews found. Is not 

popular among the locals in general. Since a position of the highest. And originally 

woven together in the court. Or, for more than a large shop with a reputation of third 

shop is a shop Shinawatra painstaking charity. Prom Shop and Win All three stores 

are located in close proximity. Patterns and textures of silk weaving out is not much 

different. Woven fabrics in those days A silk patterned specifically. Striped and plaid 

sarong cloth In the past I have used silk for very expensive. Highlights of silk is 

coping Specific patterns of coping, which has developed a "pattern seven days" to 

wear more. Most customers are locals come to buy clothes, and later with the 

provinces to come together. Later on, various news agencies has led to packed 

itineraries that explore coping watch woven silk. 
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The findings of the guideline development process silk coping a geographical 

indication coping with the community. 

1. Development of silk coping. Silk is featured coping to determine the 

identity of the community, and promote development in the economic dimension. As 

a guide to optimize the production of a standardized product that is unique, special. 

And that happens in one area only. This is consistent with wisdom passed down and 

used for local products and adding value. 

Silk striped silk used as a coping wisdom of the community with distinction 

and received attention from the market due to its unique design patterns. The effort to 

bring the silk coping registered geographical indication. 

2. Implementation of the guidelines for the preparation of its geographical 

indication. From workshops to promote awareness about the registered geographical 

indication the group is involved in the registration of silk goods is coping 

geographical indication. The system protected geographical indication products and 

the benefit of local communities. The process of preparing the registration of 

geographical indication. And the feasibility and development of the leading silk 

coping registered geographical indication. 

The community has since developed guidelines for the preparation of 

planting mulberry trees to feed silkworms to make silk fiber dyeing, weaving, as well 

as the development of products made from silk coping. It is found that there is a 

process and not ready to be developed. Which still need to learn how to weave silk 

fabric and a unique selection of silk to rest. 

3. Evaluation of Product Development, silk products set the standard for 

coping. Brainstorming in the product development community has developed coping 

silk product sample bags and cushion doll prototype products. Examples prototypes 

created it to be comparable to similar products, the standards community. 

 


