
 

บทที� 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

บทสรุป 

จากการศึกษาบริบทผา้ไหมสันกาํแพงในสังคมสันกาํแพงในปัจจุบนั ผ่านกระบวนการ   
รื อฟื นผา้ไหมลายสันกาํแพงของชุมชนสันกาํแพงเพื(อสร้างศกัยภาพในการยกระดบัการเป็นสินคา้
สิ( งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ ในอดีตและปัจจุบันตามวัตถุประสงค์การวิจัย   พบว่าข้อมูลด้าน
ประวติัศาสตร์ของผา้ไหมสันกาํแพงมีความชัดเจนในเรื(องราวรวมทั งหลกัฐานที(บ่งชี ชัดว่าเป็น    
ภูมิปัญญา แต่อยา่งไรก็ตามยงัคงมีประเด็นที(ยงัตอ้งการการพฒันา เพื(อให้สามารถเขา้ตามเกณฑ์ของ
การขอขึ นทะเบียนสิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ ผูว้จิยัไดจ้ดักิจกรรมเพื(อสัมภาษณ์หาประเด็นปัญหาในการ
วิจยั  จากการสัมภาษณ์ขอ้มูลประวติัความเป็นมาและพฒันาการเกี(ยวกบัการผลิตผา้ไหมในอาํเภอ
สันกาํแพงดงันี  

 

1. บริบทชุมชนด้านวัฒนธรรมการผลิตผ้าไหมลายสันกําแพง รวมถึงปัญหาและอุปสรรค

ในการดําเนินการผลติผ้าไหมสันกาํแพงของชุมชน 
จากการศึกษาคน้ควา้โดยเริ(มตน้ดว้ยการพฒันาโจทยก์ารวจิยัร่วมกนัระหวา่งนกัวิชาการ

กบัชาวบา้นและพฒันาสร้างเครื(องมือการเก็บขอ้มูล  การลงพื นที(เพื(อจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล  การ
สรุปรวบรวมความรู้ และการนําเสนอข้อมูลการศึกษาค้นควา้ในรูปแบบของสื( อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจดัเวทีกิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลในชุมชนโดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ผูรู้้ในทอ้งถิ(น 
ไดแ้ก่  คุณแม่กิ(งแกว้  ไชยคุปต ์ ผูก่้อตั งร้านเพียรกุศล  คุณพิสมยั  ไกรมา อดีตนางสาวถิ(นไทยงาม
และพนักงานขายหน้าร้าน ร้านผา้ไหมพรหมชนะ  คุณเพ็ญพรรณ  สุพิทยาพร  ตวัแทนจากร้าน    
ชินวตัรไหมไทย   พอ่ครูศรีมูล  คนัธา   แม่ครูศรีพรรณ  อุ่นประดิษฐ์  และอาจารยอ์นนัต ์ สุคนัธรส   
รวมทั งมีการรวบรวมขอ้มูลจาก หนงัสือที(ระลึก โอกาสครบรอบ 100 ปี โรงงานทอผา้ไหมชินวตัร
พาณิชย ์และหนงัสือที(ระลึกในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สุมิตรา พรหมชนะ (ผูก่้อตั งร้านพรหมชนะ) 
และผลงานวิจยัเรื(อง การทอผา้ไหมที(บา้นกาด อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยนางนฤมล   
ศรีกิจการ  จากการสืบค้นและสัมภาษณ์ พบองค์ความรู้ที( เกี( ยวข้องกับการทอผ้าไหม            
สันกาํแพง ดงันี   

ต า ม ห ลัก ฐ า น ศิ ล า จ า รึ ก ที( ค้ น พ บ  ณ  ว ัด เ ชี ย ง แ ส น  ตํา บ ล อ อ น ใ ต้   อํ า เ ภ อ                           
สันกาํแพง  จงัหวดัเชียงใหม่  สันนิษฐานวา่ ประชาชนชาวอาํเภอสันกาํแพง  มีถิ(นฐานดั งเดิมอยูใ่น
จงัหวดัเชียงราย ต่อมาไดมี้การอพยพมาตั งถิ(นฐานบริเวณลุ่มนํ าแม่ออนอาํเภอสันกาํแพง  ต่อมาทาง
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ราชการไดย้า้ยที(ทาํการแขวงแม่ออน  มาปลูกสร้างใหม่ที(บา้นสันกาํแพง    จึงไดใ้ช้ชื(อว่า  “อาํเภอ             
สันกาํแพง”  มาจนถึงปัจจุบนั สันกาํแพงเป็นแหล่งที(มีการทอผา้มาแต่ครั งอดีต ในชุมชนต่างๆ ใน
อาํเภอสันกาํแพง ลว้นมีฝีมือในการทอผา้ดว้ยกี(พื นเมือง สืบทอดกนัมาตั งแต่ครั งบรรพบุรุษ สําหรับ
การทอผา้ไหมนั นจากการสัมภาษณ์พบว่า ไม่เป็นที(นิยมในกลุ่มชาวบา้นโดยทั(วไป เนื(องจากเป็น
เครื(องแสดงฐานะของคนชั นสูง  และแต่เดิมทอกนัในราชสาํนกั หรือในคุม้ต่างๆมากกวา่  

การทอผา้ไหมสันกาํแพงนั นมีร้านขนาดใหญ่ที(มีชื(อเสียง มีจาํนวน 3 ร้าน คือ ร้าน       
ชินวตัร ร้านเพียรกุศล และร้านพรหมชนะ ทั งสามร้านตั งอยูใ่นบริเวณใกลก้นั รูปแบบและลวดลาย
ของผา้ไหมที(ทอออกมาจึงไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั  ผา้ที(ทอในสมยันั น ไดมี้การทอผา้ไหมที(มี
ลวดลายเฉพาะคือ ลายโสร่งและลายตารางผา้ขาวมา้ ในอดีตไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ผา้ไหมมากนัก
เพราะวา่ราคาแพง จุดเด่นของผา้ไหมสันกาํแพงคือ ลวดลายเฉพาะของสันกาํแพงซึ( งต่อมาไดมี้การ
พฒันามาเป็น “ลาย 7 วนั”  ทาํให้นิยมสวมใส่กนัมากขึ นลายไหนออกมาใหม่ก็ขายดีขายหมดทุก
ลาย ส่วนใหญ่ลูกคา้ที(มาซื อผา้เป็นคนในทอ้งถิ(นและต่อมาก็มีคนต่างจงัหวดัเดินทางมาซื อกนัมาก
ขึ นเช่น จงัหวดัลาํปาง ลาํพูน หลงัจากนั นอีก 30 กว่าปีบา้นเมืองได้เจริญเติบโตขึ นก็ไดม้าขอ
คาํปรึกษากบัคุณแม่สุมิตรา คุณจนัทร์สม คุณแม่กิ(งแกว้ วา่เราจะนดัประชุมกบัไกด์ทวัร์ ที(โรงแรม
รถไฟ วา่จะดึงนกัท่องเที(ยวอย่างไรให้นกัท่องเที(ยวมาเที(ยวมากขึ นเพราะวา่นกัท่องเที(ยวส่วนใหญ่
นิยมไปเที(ยวบ่อสร้าง จึงมีขอ้สรุปวา่จะเปิดการทอผา้ไหมให้นกัท่องเที(ยวดู วา่ทอผา้ไหมยงัไง โดย
นาํกี(ทอผา้มาสาธิตการทอผา้ไหม และการยอ้มผา้ไหม ต่อมาเมื(อบริษทันาํเที(ยวต่างๆทราบข่าว จึงมี
การนาํไปบรรจุเป็นโปรแกรมท่องเที(ยววา่เที(ยวสันกาํแพงชมทอผา้ไหม  

2. วฒันธรรมผ้าไหม ลวดลาย และสีสันของผ้าไหมลายสันกาํแพง 

ลวดลายผา้ไหมสันกาํแพงที(เป็นภูมิปัญญาของคนสันกาํแพงในอดีตนั น จะมีลกัษณะ
เด่นในเรื(องไหมมีขนาดเส้นเล็ก  นํ าหนักเบา  และมีลวดลายเป็นแนวขวาง  ซึ( งมีลวดลายต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย ลาย 7วนั หรือเรียกวา่ เชิง 7 วนั  ลายพีระ  ลายสามเหล่ม ลายตาปลาลิKม  ลายสามแลว 
หรือ ลายอภสัรา  ลายกี(เพา้  ลายไหมยกดิ นเงินดิ นทอง  ลายไหมยกไหม    
 

3.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้การผลติผ้าไหมลายสันกําแพง เพื�อเตรียมเป็นสินค้าสิ�ง

บ่งชี3ทางภูมิศาสตร์ 

ชุมชนสันกาํแพงมีความพยายามในการลื อฟื นวฒันธรรมดงักล่าวเพื(อให้กลบัมาเป็น
ผลประโยชน์เชิงวฒันธรรมการแต่งกายรวมทั งยงัสามารถเป็นอาชีพสาํหรับคนในทอ้งถิ(น  โดยในปี 
2555 ไดมี้ความพยายามของอาํเภอสันกาํแพงและเทศบาลตาํบลสันกาํแพงวางนโยบายในการสร้าง
การตระหนกัในภูมิปัญญาการทอผา้ไหมและผา้ฝ้ายโดยให้ความสําคญัในการรวบรวมขอ้มูลของ  
ผา้ไหมลายสันกาํแพง ซึ( งยงัพอมีตวัอยา่งใหไ้ดศึ้กษา ประกอบกบัการศึกษาจากนกัสะสมผา้ไหมคือ 
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นายอนันต์  สุคนัธรส เป็นผูร้วบรวมผา้ไหมลวดลายต่าง ๆ กว่าพนัผืน โดยเฉพาะผา้ไหมลาย       
สันกาํแพง จึงเป็นหลกัฐานที(ดีในการอา้งอิงถึงประวติัของผา้ไหมลายสันกาํแพง 

กระบวนการพฒันาการเรียนรู้การผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพงยงัได้รับความร่วมมือ     
นกัทอผา้ไหมลายสันกาํแพงทั งรุ่นเก่าและนกัทอรุ่นกลางที(ยงัคงสืบสานภูมิปัญญาการทอผา้ไหม
ลาย          สันกาํแพงไว ้ สําหรับการเก็บขอ้มูลเพื(อเตรียมการผลิตนั นไดก้าํลงัจากนกัเรียนที(เป็น
ลูกหลานของคนสันกาํแพงในการรวบรวมขอ้มูลทั งกระบวนการผลิตรวมทั งขอ้มูลเชิงพาณิชหรือ
การคา้ขายในอดีตที(ผา่นมา 

4. การกาํหนดแนวทางการพัฒนาผ้าไหมลายสันกาํแพงเป็นสิ�งบ่งชี3ทางภูมิศาสตร์ 

4.1  การพฒันาผลติภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกาํแพง 

การรื อฟื นการนาํผา้ไหมลายสันกาํแพงมาเป็นจุดเด่นเพื(อกาํหนดเป็นอตัลกัษณ์ของ
ชุมชนและส่งเสริมใหค้นในพื นที(มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมลายสันกาํแพง การพฒันาใน
มิติดา้นเศรษฐกิจไดมี้การรวบรวมภูมิปัญญาการผลิตผา้ไหมเพื(อถ่ายทอดให้เกิดการประกอบเป็น
อาชีพของคนในชุมชนรวมทั งมีการส่งเสริมไปยงัการสร้างอาชีพให้แก่นักโทษหญิงในทณัฑะ-
สถานหญิงจงัหวดัเชียงใหม่ แต่อย่างไรก็ตามได้มีการควบคุมการผลิตสินค้าที(มีมาตรฐานเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะเป็นสินคา้สิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) เป็นแนวทางใน
การเพิ(มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ให้ไดม้าตรฐานเป็นสินคา้ที(มีความเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ และ
เป็นสินค้าที(เกิดขึ นในพื นที(หนึ( งเท่านั น ซึ( งมีความสอดคล้องกับภูมิปัญญาที(สืบทอดกันมาใน
ทอ้งถิ(นนาํมาใชป้ระโยชน์และสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละเพิ(มมูลค่า   

ผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นผา้ไหมที(ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนที(มีความโดดเด่นและ
ไดรั้บความสนใจจากตลาดเนื(องจากมีการออกแบบลวดลายที(โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  จึงมีความ
พยายามในการนาํผา้ไหมลายสันกาํแพงขึ นทะเบียนสิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ เนื(องจากผา้ไหมลาย     
สันกาํแพงมีชื(อเสียงเป็นทีรู้จกัและสืบทอดมาจากภูมิปัญญาและมีลกัษณะพิเศษของลายผา้ โดยให้
ผลิตเป็นสินคา้ใชชื้(อ “ผา้ไหมลายสันกาํแพง” และไดแ้ต่งตั งคณะกรรมการทาํงานเพื(อดาํเนินการยื(น
ขอ้เสนอเพื(อขึ นทะเบียนสิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ มีการจดัประชุมกลุ่มผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ เพื(อ
ชี แจงการจดัทาํข้อตกลงในเงื(อนไขและชี แจงผลที(จะได้จากการขึ นทะเบียนสินค้าสิ( งบ่งชี ทาง
ภูมิศาสตร์ 

4.2 การดําเนินการกาํหนดแนวทางการจัดทาํสินค้าสิ�งบ่งชี3ทางภูมิศาสตร์ 
การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื(อส่งเสริมใหค้วามรู้เกี(ยวกบัการขึ นทะเบียนสิ(งบ่งชี ทาง

ภูมิศาสตร์ให้แก่กลุ่มที(มีส่วนเกี(ยวขอ้งในการขึ นทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสินคา้สิ(งบ่งชี 
ทางภูมิศาสตร์ ในเรื(องประเด็นดงันี  

- ระบบคุม้ครองสินคา้สิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์และประโยชน์ของชุมชนทอ้งถิ(น 
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- ขั นตอนการเตรียมการขึ นทะเบียนสินคา้สิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ 
- ความเป็นไปได้และแนวทางการพฒันาในการนําผา้ไหมลายสันกําแพงขึ น

ทะเบียนสิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ 
การประชุมเพื(อการพฒันาผา้ไหมสันกาํแพงตลอดโซ่อุปทานการผลิต เป็นการ

ประชุมผู ้เกี(ยวข้องในทุกส่วนของการผลิตผ้าไหมลายสันกําแพงตั งแต่การเตรียมพื นที(ปลูก            
ตน้หม่อนเพื(อเลี ยงตวัไหม การทาํไยไหม การยอ้มสี การทอผา้ตลอดจนการพฒันาสินคา้ที(ไดจ้าก        
ผา้ไหมลาย    สันกาํแพง ซึ( งพบวา่ยงัมีกระบวนการที(ไม่พร้อมและตอ้งทาํการพฒันา ซึ( งยงัคงตอ้ง
เรียนรู้วธีิการทอผา้ไหมและการคดัลายผา้ที(เป็นเอกลกัษณ์ของผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อไป 

การประชุมเพื(อวางแนวทางในการขึ นทะเบียนสิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ เพื(อกาํหนด
คณะทาํงานในการพฒันาและแกไ้ปปัญหาที(ไดจ้ากการประชุมเพื(อพฒันาผา้ไหมลายสันกาํแพง  

4.3  การประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสันกําแพงเพื�อกําหนดมาตรฐาน

ผลติภัณฑ์ 
การระดมความคิดในการพฒันาผลิตภัณฑ์ผา้ไหมสันกําแพงชุมชนได้พัฒนา

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ประเภทกระเป๋า  ปลอกหมอนอิง และตุ๊กตา เป็นตน้แบบผลิตภณัฑ์ ได้สร้าง
ตวัอยา่งผลิตภณัฑต์น้แบบขึ นมาเพื(อทาํการเทียบเคียงกบัผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัที(ผา่นมาตรฐาน
ชุมชน  

จะเห็นไดว้า่การบริหารพฒันารูปแบบการบริหารจดัการผลิตภณัฑผ์า้ไหมลายสันกาํแพงต่อ
สิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ของชุมชนสันกาํแพงมีประวติัที(ชดัเจนวา่เป็นภูมิปัญญาเดิมของคนในชุมชน
สันกาํแพงที(แทจ้ริง และยงัเป็นเอกลกัษณ์ด้านวฒันธรรมการแต่งกายของคนในชุมชนมาจนถึง
ปัจจุบนั แต่ความนิยมในการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพงลดลงจนหายไปจากชุมชนสันกาํแพง ทาํให้
เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพง ตั งแต่การทอผา้ วตัถุดิบผา้ไหม ซึ( งไดมี้การ
ส่งเสริมในการผลิตวตัถุดิบนั(นก็คือเส้นไหมและการยอ้มสีไหมให้มีความใกลเ้คียงกบัลายผา้ไหม
ในสมยัโบราณที(เป็นเอกลกัษณ์ของผา้ไหมลายสันกาํแพง หากชุมชนสันกาํแพงจะตอ้งการเสนอ
เพื(อจดทะเบียนสิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์จะตอ้งทาํการพฒันากระบวนการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพง
ตลอดโซ่อุปทานเพื(อสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ให้สามารถเขา้ตามเกณฑ์ของการขอขึ นทะเบียน
สินคา้สิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

จากการศึกษากลยทุธ์การบริหารผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพง เพื(อพฒันาสู่การคุม้ครอง
เป็นสิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยั
ไดจ้าํทาํรายงานบทสรุปและมีขอ้เสนอแนะต่อคนในชุมชนอาํเภอสันกาํแพงเพื(อเป็นแนวทางให้การ
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บริหารผลิตภณัฑ์ผา้ไหมสันกาํแพงสามารถขึ นทะเบียนสิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ 
ดงันี  
 1.  การขึ นทะเบียนสินคา้สิ( งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์นั น จะมีประโยชน์ทาํให้ประเทศไทยมี
ความได้เปรียบด้านการค้าทั งในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ ดังนั นจึงควรกระตุ้นให้
ประชาชนในสันกาํแพงตะหนักถึงความสําคญัของผา้ไหมลายสันกาํแพงว่าเป็นส่วนหนึ( งของ       
ภูมิปัญญาอาํเภอสันกาํแพง ทาํให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสําคญัของการปกป้องส่งบ่งชี ทาง
ภูมิศาสตร์ของผา้ไหมลายสันกาํแพง 

2.  การขึ นทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นสินคา้สิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ ควรมีการต่อยอด
ใหสิ้นคา้ เช่น การประชาสัมพนัธ์เพื(อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ผูป้ระกอบการและหน่วยงานที(
เกี(ยวขอ้งในประเทศไทย เพื(อให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการทอผา้ไหมซึ( งคนสันกาํแพงเป็นเจา้ของ 
และใช้ประโยชน์ของการใช้สิ( งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์เป็นเครื(องมือทางการตลาดในการเพิ(มมูลค่า
ใหแ้ก่สินคา้ผา้ไหมลายสันกาํแพงและความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนอาํเภอสันกาํแพง 

3.  ภายหลงัจากการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ไหมลายสันกาํแพงแลว้ ควรมีการพฒันาบรรจุภณัฑ์
ของผา้ไหมสันกาํแพง เพื(อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ(มให้แก่ผลิตภณัฑ์อีกทั งยงัเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งออกอีกดว้ย ดงันั นหากผา้ไหมลายสันกาํแพงขึ นทะเบียนสินคา้สิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ตามพื นที(
แหล่งกาํเนิดและควรสร้างบรรจุภณัฑค์วบคู่ไปดว้ย 

4.  หลงัจากสร้างความเขา้ใจในกระบวนการขอขึ นทะเบียนสิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์แลว้ คณะ
ดาํเนินงานควรทาํให้กระชบัรวดเร็วเนื(องจากกระบวนการยื(นคาํขอเพื(อรับการคุม้ครองมีเงื(อนไข
มากเป็นการทาํให้ลดความล่าช้า ซึ( งกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ควรมีระเบียบ
กระบวนการยื(นคาํขอคุ้มครองสินค้าสิ( งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ให้รวดเร็วยิ(งขึ นตามเงื(อนไขต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย 

4.1  ขั นตอนการพิสูจน์วา่ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมสันกาํแพงเป็นผลิตภณัฑ์ในทอ้งถิ(นสามารถ
ขึ นทะเบียนได ้โดยการพิสูจน์จากความเชื(อมโยงความผูกพนักบัชุมชนในอาํเภอสันกาํแพงอย่าง
ชดัเจน 

4.2  กระบวนการต่อจากการพิสูจน์และยื(นคาํขอเรียบร้อยแลว้ คณะกรรมการตอ้งทาํ
การประชาสัมพนัธ์ให้สาธารณชนรับทราบ เพื(อพิสูจน์การคดัคา้นซึ( งจะใช้เวลา 90 วนันับตั งแต่
ประกาศ ซึ( งอาจใชเ้วลาถึง 1 ปีหลงัจากการประกาศ 

4.3  สําหรับประเทศไทยมีผูข้อยื(นจดทะเบียนสินคา้สิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์มากมาย มี
สินคา้ชนิดเดียวกนัซํ าซอ้นกนัในสินคา้ประจาํทอ้งถิ(นในภูมิภาคต่าง ๆ ดงันั นหลกัเกณฑ์การพิสูจน์
จึงเป็นเรื(องที(ยุง่ยากและอาจจะไม่สามารถนาํสินคา้ที(เสนอขึ นทะเบียนคุม้ครองได ้
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 5.  จากการเรียนรู้กระบวนการขอขึ นทะเบียนสิ(งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ ผูมี้ส่วนเกี(ยวขอ้งควร
จดักระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge management) อยา่งต่อเนื(องเพื(อใหชุ้มชนเกิดความ
ตระหนกัและสืบสานอนุรักษผ์า้ไหมอยา่งย ั(งยนื 
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เอาไปใส่ไวใ้นแผนบริหาร 

 


