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บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ไดนํามาศึกษานี้เพื่อที่จะใหเขาใจถงึประวตัคิวามเปนมา
ของชาวไทพวน ตลอดจนความรูเร่ืองกระบวนการดําเนินกิจกรรมการทอผาของกลุมสตรีชาวไทพวน 
ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร ซ่ึงจะเปนประโยชนในการวิเคราะหเอกสาร
และรายงานวิจัยตอไป โดยผูวิจัยไดลําดับเนื้อหาไวดังนี้ 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไทพวน 
  -   ถ่ินฐานเดิมของชาวไทพวน 
  -   ชาวพวนในประเทศไทย 
  -   วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทพวน 
   - ลักษณะบานเรือน 
   - ความเชื่อ  ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม 
 ชาวไทพวนบานปาแดง 
  - ความเปนมาของชาวไทพวนบานปาแดง 
  - สภาพทั่วไปของหมูบาน 
  - ภูมิอากาศ 
  - โครงสรางทางสังคม 
  - อาชีพและเศรษฐกิจในหมูบาน 
  - กลุมทอผาบานปาแดง 
 แนวทางธุรกิจ 
  - แนวคิดในการจัดตั้งกลุมทอผาบานปาแดง 
  - การจัดการธุรกิจชุมชน 
 - ลักษณะของธุรกิจชุมชน 
 - ประเภทของธรุกิจชุมชน 
 - ความสําคัญของธุรกิจชุมชน 
  - การสรางจิตสํานึกการจัดการธุรกิจชุมชน 
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  - แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
  - แนวทางการสรางธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง 
  - ส่ิงแวดลอมภายนอกและภายในเชิงธุรกิจ 
  - การจัดการสหกรณ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับไทพวน 
 

 ปจจุบันชาวไทพวนในประเทศไทย เปนคนไทยสาขาหนึ่งในจํานวนกลุมชาติพันธุไท
ที่อยูในประเทศไทยอาทิ เชน ชาวผูไท ไทโซง ไทยวน ไทล้ือ ไทขืน ไทยอง ไทใหญ ไทหยารวม
ไปถึงชาวไทภูเขาอีก 9 เผาพันธุ ที่รัฐบาลไทยพยายามใหความชวยเหลือ  เพื่อใหเปนคนไทยและ                
ชวยตัวเองได 
 ชาวไทพวนยังคงรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมเฉพาะของตนเองไวไดอยางตอเนื่อง

จากตํานานของชาวพวน และตํานานของลานชางไดบงชี้วาถ่ินฐานดั้งเดิมของชาวพวนอยูทางฝงซาย
ของแมน้ําโขง แขวงเมืองเชียงขวางในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปจจุบัน 
  
 1. ถิ่นฐานเดิมของชาวไทพวน 
 ถ่ินที่อยูของชาวไทพวน นอกจากที่เชียงขวางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย    
ประชาชนลาวแลว ยังกระจายอยูทั่วไปบริเวณลุมแมน้ํางึม ริมฝงแมน้ําโขง (อพยพมาอยูเมื่อถูกฮอ
เขามายึดครอง) เมื่อพวกแกว (ญวน)  เขามายึดครองเมืองเชียงขวางนั้นไดแตงตั้งเจาสานเสนาบดี
กระทรวงธรรมการ ขึ้นครองราชยสมบัติใน พ.ศ. 2374 ปกครองเมืองพวนโดยอยูในความควบคุม
ของญวน เจาสานขอกองทัพลาวจากหลวงพระบางไปชวยขับไลทหารญวน สมเด็จพระนั่งเกลา     
เจาอยูหัวทรงโปรดใหพระราชสุรินทร เปนแมทัพคุมทหาร พันกวาคน (1 กองพัน) สวนลานชาง       
เจาฟารมขาวจากหลวงพระบางสงเจาอุปราชอภัย เปนแมทัพนําทัพทหารหนึ่งพันคนไปรวมรบ    
แมทัพไทยบังคับใหเจาสานกวาดเอาครัวชาวพวนไปประมาณพันลําเรือ จํานวนประมาณหกพนัคน  
โดยพาไปไวที่หนองคายและบางกอก  ครัวชาวพวนสวนหนึ่งประมาณสามพันคนเศษหนีกลับไป 
สวนที่เหลือถูกตอนใหไปตั้งบานเรือนอยูที่ทาสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ชาวไทพวนไดยายถ่ินฐานมาจากเมืองพวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกถูกกวาดตอนเขามาใน 
ป พ.ศ. 2325 สาเหตุที่กวาดตอนเขามา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ตองการ
ใหเวียงจันทนยึดหัวเมืองลาวทั้งหมด  เจานันทเสนพยายามทําความดีความชอบตอรัชกาลที่ 1 โดย
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ใหขุนนางลาวไปเกลี้ยกลอมคนลาวที่อยูชายแดนญวนมาสวามิภักดิ์ดวย พรอมกับไดครัวชาวพวน
มาถวายครั้งที่ 2  ป พ.ศ. 2335 การอพยพพวนเขามาในไทยเนื่องจากเมืองพวนอยูใกลชายแดนญวน       
เจานันทเสนยกทัพไปเมืองพวนแลวเลยไปตีเมืองแถงกวาดตอนเอาครัวชาวพวน และลาวทรงดํามา
ถวายที่กรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง จํานวนรวมกันประมาณ 4,000 เศษ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา-
จุฬาโลกฯ โปรดใหครัวลาวพวนตั้งหลักแหลงที่กรุงเทพฯ บริเวณที่เคยเปนที่ตั้งศาลาเฉลิมกรุง 
เรียกถนนบริเวณนั้นวา  “ถนนบานลาว”  มีศาลาธรรมเรียก  “ศาลาบานลาว” 
 เมืองพวนเปนดินแดนของการชวงชิงอิทธิพลกันระหวางไทยกับญวน ราชสํานักไทย  
จึงมีนโยบายนําประชาชนกลุมนี้เขามาอยูในกรุงเทพฯ เพื่อใหพนจากการรุกรานของญวนหรือมิให
เปนกําลังของญวนตอไป และยังมีนโยบายกวาดตอนเอาผูคนฝงซายมาไวฝงขวาแมน้ําโขงใหมาก
ที่สุด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงปราบกบฏเจาอนุวงศ ถึง   2  ครั้ง     ครั้ง
แรกเมื่อ   ป  พ.ศ. 2369 เจาอนุวงศหนีไปเมืองญวน สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย
แมทัพไทย     เขายึดเมืองเวียงจันทนได และกวาดตอนครอบครัวลาวมาไวที่กรุงเทพฯ และสระบุรี
จํานวนมาก คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2371 เจาอนุวงศกลับมาเวียงจันทนอีกครั้งหนึ่ง เจาพระยาราชสุภาวดี
ที่สมุหนายก  กลับไปเวียงจันทนปราบกบฏถึง 2 ครั้ง และใหทําลายเมืองเวียงจันทนโดยยกเวนแต
วัดไวเทานั้น จากนั้นจึงกวาดตอนครอบครัวลาวมาไวที่เมืองพันพราว เพื่อเตรียมสงกรุงเทพฯ  

 ในป  พ.ศ. 2372  การกระจายครัวลาวไปไวตามหัวเมืองตาง ๆ  นั้น ที่นาสนใจ คือมีรับสั่ง
วา “ถาเปนครัวขาพระกับลาวพวน ใหสงไปกรุงเทพฯ อยาใหตกคางปนกับลาวพวกอื่น” ซ่ึงสวน
ใหญจะโปรดเกลาใหไปอยูทีเ่มืองเพชรบุรีตามพวกที่เขามาอยูกอน (วิเชียร   วงศวิเศษ, 2520 : 1- 5) 
   
 2.   ชาวพวนในประเทศไทย 
 ชาวไทพวน ที่ตั้งภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยปจจุบันเทาที่สํารวจจากเอกสาร (อยาง
สังเขป) มีดังนี้ 
 บานลาวพวนแถวสะพานมอญ  บางไสไกขางวัดคอกหมู  หมูบานลาว (บริเวณศาลา
เฉลิมกรุงเกา) บางกะป บานวัดบําเพ็ญ อําเภอมีนบุรี สองฝงคลองแสนแสบ ธนบุรี บานหมี่ จังหวัด
สระบุรี อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตําบลโพนพิสัย อําเภอบึงกาฬ จังหวัดรอยเอ็ด บานคูบัว 
จังหวัดราชบุรี บานอรัญญิก จังหวัดอยุธยา อําเภอพรหมบุรี อําเภออินทบุรี จังหวัดอางทอง บานทา

สาร จังหวัดฉะเชิงเทรา  บานวัดโบสถ  จังหวัดกาญจนบุรี  วัดหลวง  จังหวัดนครพนม  อําเภอ                
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   บานเตาเหล็ก บานเชียงใต  บานเมืองแมด  บานราชฮวง  
บานเมืองกลาย บานทาเหลา (ทั้งหมดอยูริมน้ําทาลาด) บานเมืองเกา บานแสน บานบาน บานทุง              
บานหอ  บานโรง  บานจอมศรี  จังหวัดเพชรบุรี 
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 มีชุมชนลาวกระจายทั่วไปบริเวณใกลเคียงแถบเขายอย จังหวัดหนองคาย จังหวัดสุโขทัย 
อําเภอศรีสัชนาลัย มีบานหาดเสี้ยว บานหาดสูง บานแมราก บานใหม บานปาไผ อําเภอสวรรคโลกมี        
บานคลองมะพลับ อําเภอลานหอย มีบานวังหาด ตําบลตลิ่งชัน จังหวัดแพรมีบานทุงโหงเหนือ บานทุงโหง
ใต  จังหวัดอุตรดิตถ มีบานปากฝาง บานผาจก (ปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากแลว)  จังหวัดพิจิตร ที่
อําเภอตะพานหินมี 2  หมูบาน คือ บานปาแดงและบานทับคลอ จังหวัดลพบุรีมี อําเภอบานหมี่  มีหลาย
หมูบาน เชน  บานคลองไมเสียบ   บานหมี่   บานเชียงงา  บานเซา  บานโพนทอง   บานกลาง บานราษฎร  
บานตีนเขา บานหินปก   จังหวัดอุดรธานี  อําเภอเมือง  มีบานโคกกระเทียม   บานถนนแค  บานถนน
ใหญ  ตําบล  ทะเลชุบศร  บานขนุนเชียงงา  ที่บานเผือ บานสะเตย บานโนนยาง  บานทราย  บางวังกระพี้  
บานกลวย    บานหวยกรวด  บานหนองเมือง  บานมะขามเฒา  บานหลุมขาว  บานหนองทรายขาว  บาน
สายหวยแกว  
 นอกจากนี้ ที่จังหวัดนครนายก  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และจังหวัดปราจีนบุรี  มีอีกหลาย  
หมูบานอยูเขตชายแดนเขมรติดกับอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสุพรรณบุรี มีที่อําเภอบางปลามา         
บานมะขามลมบานเกาหอง  บานดาน  บานโคกโก  บานตะลุม  บานสุด  บานตะลุม  บานหมี่  บาน       
รางบัว ฯลฯ  อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  อําเภอแสงดาว จังหวัดพิษณุโลก  อําเภอปกธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมา  เปนตน (ปรานอม   อัตโตหิ, 2541 : 5) 
 จํานวนประชากรที่อพยพเขามาในประเทศไทยในชวงแรก ๆ นั้น ไมอาจระบุแนชัดไดวา   
มีเทาใด ปจจุบันไดมีการสํารวจจํานวนประชากรพวนที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซ่ึงมีกระจายอยู 
ตามจังหวัดตาง ๆ  ดังนี้ 
 
ตารางที่  2.1   จํานวนประชากรชาวไทพวนในจังหวัดตาง ๆ 

 
จังหวัด จํานวนประชากร (คน) จังหวัด จํานวนประชากร (คน) 

      

กาญจนบุรี 3,678  เพชรบุรี 4,125  
กําแพงเพชร 3,715  เพชรบูรณ 14,700  
จันทบุรี 151  แพร 7,676  
ฉะเชิงเทรา 12,405  ยโสธร 2,099  
ชัยนาท 468  รอยเอ็ด 1  
เชียงราย 80  ลพบุรี 16,769  
เชียงใหม 2  ลําพูน 2  
ตาก 157  เลย 1,415  
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นครนายก 11,205  สระบุรี 6,764  
ตารางที่  2.1  (ตอ) 
 

จังหวัด จํานวนประชากร (คน) จังหวัด จํานวนประชากร (คน) 
      

นครปฐม 1,370  สระแกว 3,323  
นครสวรรค 14,255  สิงหบุรี 1,272  
นนทบุรี 103  สุพรรณบุรี 11,919  
นาน 3,485  สุโขทัย 10,385  
ปทุมธานี 15  หนองคาย 3,675  
ประจวบคิรีขนัธ 268  อุดรธานี 7,340  
ปราจีนบุรี 17,416  อุตรดิตถ 9,276  
พะเยา 3  อุทัยธาน ี 1,543  
พิจิตร 15,558  อุบลราชธานี 20  
พิษณุโลก 3,792     

 

รวมหมด    190,430    คน 
 

ท่ีมา :    โครงการแผนที่ภาษา สถาบันวิจยัภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538 
               (อางในปรานอม   อัตโตหิ, 2541 : 31 ) 
 
 

 3. วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทพวน 
 3.1 ลักษณะบานเรือน 
  วิเชียร  วงศวิเศษ (2520 : 7 - 9)  ไดกลาวถึงการตั้งบานเรือนของชาวไทพวนวา 
บานชาวไทพวนนิยมปลูกใหมีใตถุนสูง หลังคาทรงมะนิลา หันหนาไปทางทิศตะวันตกเครื่องไมบน
จะผูกมัดดวยหวาย ถาเปนเจานายหรือคนมีฐานะดีหรือวัดวาอารามจะใชตะปูซ่ึงทําขึ้นเอง ชางเหลก็
จะตีตะปู  เปนรูปส่ีเหล่ียมเรียวแหลม หัวตะปูพันเหล็ก 2 เทาตัวตะปู เพื่อใหหัวใหญ สวนเหล็กจะ
หลอมจากแรเหล็กที่ขุดไดเองหลังคามุงดวยหญาคา ถาเจานายมีฐานะดี และวัดจะมุงดวยกระเบื้องไม
เรียก “ไมแปนเก็ด” หรือกระเบื้องดินเผา พื้นและฝาเรือนปูดวยกระดานเรียกวา พื้นแปนฝากระดาน
ผูที่ยากจนจะปูดวยไมไผสีสุก ซ่ึงสับแผออกเปนแผน ๆ  เรียกวา ฟาก (พวนออกเสียงเปน พะ) จะใช  
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เส่ือสานดวยหวายปูทับ ฝาบานสวนมากจะใชไมเฮี้ยสับแผออกเปนแผนขนาดเทา ๆ กัน แลวสาน
ใหเปนผืนกวางใหญขนาดเทาหองเรือน ใชไมไผสีสุกผาออกทําเปนกรอบมัดดวยหวาย 
 บานพวนไมนยิมแยกหองครวัเปนเอกเทศ แตมกัจะทําที่สําหรบัทําอาหารไวใน        
หองเรือนคอืนบัจากหองเรือนจากทศิใตขึ้นไปไวกึ่งกลางหองทางดานตะวนัตก เรียกเตาไฟหรือหิง้

ไฟ 
 สําหรับเสาเอกนั้นจะนับเสาเรือนที่สองจากทิศใตขึ้นไปเปนเสาเอก แตพวนเรียก        
เสาขวัญ เนื่องจากขวัญอยูใกลเตาไฟจึงเรียก  “เสาขวัญ เสาเตา”    มีชานยื่นจากตวัเรือนออกไปทาง       
ตะวนัตก ประมาณ  3 - 4   เมตร บันไดขึ้นลงพาดที่นอกชานทางดานทิศเหนือ  
 การปลูกบานของไทพวน จะชวยกนัในหมูเพื่อนบาน เจาของบานจะตองหาอุปกรณ   
ใหพรอมในเฉพาะสวนสําคญั   เมื่อไดฤกษดแีลวจะขอแรงญาติพีน่อง  เพื่อนบานมาชวยกนัทํา   พอ
ใหคุมแดดคุมฝนมีที่หลับนอนไดและทําพิธีขึ้นบานใหมใหแลวเสร็จในวันเดียว สวนรายละเอียด

อ่ืน ๆ         เจาของบานตองทําตอตามลําพัง การเลือกไมมาทําเสาบานมีขอหามนําไมตอไปนี้มาทาํ
เสา คือ 
 

 1.  ตนไมที่มีเถาวัลยพัน 
 2.  ตนไมที่มีกึ่งกลาง แสงอาทิตยผานกิ่งทั้งสอง เรียกวา  “ไมตะวันผางาม” 
 3.  ตนไมที่มีกิ่งใดกิ่งหนึ่งตายซาก โดยเฉพาะกิ่งใหญ เหี่ยวแหงอยูเรียก  “กิ่งตาย” 
 4.  ตนไมที่ขึ้นบนจอมปลวก 
 5.  ตนไมที่ขึ้นเปนคู เรียกวา  “สองนางนั่งให” 
 6.  ตนไมที่อยูริมคลองริมหวย เรียก  “ไมแยงขา” 
 7.  ตนไมที่มีตาต่ํามาก เรียก  “ไมหมูสี” 
 การเลือกไม ตองเลือกตนที่จะมาทําเปนเสาเอกกอน เมื่อไดแลว กอนลงมือตัดตองมี
หมากคํา บุหร่ี 1 มวนไปขอเสียกอน เรียกวา “ทําพลี” เมื่อตัดแลวไมกระดานขึ้นมาพาดบนตอไมที่
ตัดนั้นเรียกวา “ไมยองตอ” ไมตนอื่นก็ไมใชทําเสาเอกเชนกันและทําเรือนอ่ืน ๆ ก็ไมได เสาจะดี 
ตองลมลงบนพื้นดินเทานั้น เสาแตละตนสวนบนจะถากเปนสี่เหล่ียมสวนลางถากเปนแปดเหลี่ยม 
  การปลูกเรือน ถาปลูกที่เดิมของบานหลังเกา เจาของบานจะตองปลูกเพิงอาศัยเรียก    
“ลงผาม”  กอนจะลงเสาจะตองขุดหลุมทุกหลุม แลวเอาเสาทุกตนมาเตรียมไวที่ปากหลุม 
 กอนวันไดฤกษ 1 วัน  ตอนเย็นนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต เชาวันรุงขึ้น   
เร่ิมยกเสาเอก เจาของบานตองมาชวยยกเสาเอกพอเปนพิธี เมื่อยกเสาเรือนแลวมีเสาตนใดตนหนึ่งลม 
การสรางบานตรงนั้นจะตองยกเลิกทันที และจะไมมีการสรางบานเรือนตรงนั้นอีก เพราะเชื่อวา      



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 14 

ผีแรง ผีดุ ถาหากบังเอิญไปขุดหลุมตรงเตาตีเหล็ก คนจะยิ่งไมกลาสรางบาน เพราะเชื่อวาผีเตาเหล็ก 
เปนผีที่ดุที่สุด 
 หลังจากประกอบบานพออยูอาศัยแลว ฝายชายจะทําเตาไฟโดยตีกรอบไมเปนรูป        
ส่ีเหล่ียม ฝายหญิงขนดินมาไวกอนจะใสดินลงไปตองเอาของสามอยางใสลงไปที่มุมใดมุมหนึ่งกอน 
ไดแก  ไข  1  ฟอง  ขาว  1  ปน แปงขาวหมาก  1  ลูก แลวจากนั้นจะขนดินใสใหเต็มกรอบโดยใช
สากตําขาวกระทุงใหแนนทําหนาดินใหเรียบเสมอกัน สวนชายอีกกลุมก็จะทําเลาไกใตถุนบาน เมือ่
เตาไฟกับเลาไกเสร็จจะขึ้นบานใหม เจาของบานจะหาบของนําหนาขึ้นไปกอน ซ่ึงจะประกอบดวย 
 

 1.  หัวหมู  1 หัว ใสเมี่ยง  2  คํา หมาก  2  คํา บางทีจะมี ไข  1 ฟอง 
 2.  แห  1  ปาก 
 3.  ไมคอนสําหรับตีส่ิวเจาะไม  1 อัน เรียกคอนเคาะสิ่ว 
 4.  ส่ิว  1 เลม 
 5.  หอก  1 เลม 
 นอกจากนี้ จะมีคนหาบของอีก 1 คนตามขึ้นไปมีดินซึ่งทําเปนกอนกลม ๆ ทางโคน
ใหญขนาดเสนผาศูนยกลาง  4 - 5 นิ้ว   ทางปลายเรียวเล็กจากทางโคนพอเหมาะสมกัน  ทางปลาย
โนมลงเล็กนอยยาวประมาณ 7 - 8 นิ้ว   เพื่อเอาไปตั้งบนเตาไฟสําหรับตั้งหมอขาวหมอแกง เรียกวา 
“กอนเสา 4  กอน” และดินซึ่งทําเปนแผนยาว ๆ หนาประมาณครึ่งนิ้ว กวางประมาณ 3 นิ้ว แลว
โนมปลายทั้งสองขางเขาหากันใหเปนรูปโคงเหมือนรูปเกือกมา เรียก อองเทา 1 อัน และดุนฟนจะ
ใชกี่ดินก็ไดใสลงไปในหาบ     ตอจากนั้นก็เปนคนถือเสื่อ    ที่นอน   หมอน   มุง   และถาดขาวตม 
ขนมหวาน  สําหรับทําขวัญเรือนเมื่อญาติพี่นองมาพรอมแลวจะทําพิธีสูขวัญเรือนเสร็จแลวฝายหญิง
จะเอา กอนเสาไปตั้งเตาไฟ เมื่อจะเริ่มจะตองถามเสียกอนวา นี่กอนอะไร จะเปนใครก็ตอบไป หรือ
จะถามเองตอบเองก็ได วาเปนกอนเงิน กอนทอง กอนแกว สวนอีกกอนที่เหลือก็ทิ้งลงใตถุนบาน สวน    
อองเทาวางไวขางหลังกอนเสา เพื่อกันมิใหขี้เถาลนออกไปจากเตา เสร็จแลวก็นําอาหารมาเลี้ยงแขก 
 ประเพณีการนอนเรือนใหม จะตองนอนใหครบทุกหอง 3 คืน ถาครอบครัวมีคนนอย
ตองไปขอญาติพี่นองมานอนเปนเพื่อน พอวันที่ 4 จะจัดเล้ียงอาหารคาวหวาน เล้ียงดูญาติพี่นอง      
ที่มานอนเปนเพื่อนและเชิญญาติผูใหญมารับประทานดวย ผูใหญจะใหศีลใหพรอยูเย็นเปนสุข 
 การหาฤกษขึ้นบานใหม    จะตองเอาวัน  เดือน  ปเกิดของเจาของบานไปคํานวณ    ถา        
เจาของบานไมมีวันขึ้นบานใหม ตองยืมเอาวัน เดือน ป ของญาติมาคํานวณแทน เมื่อทําพิธีขึ้นเสร็จ
แลว   เจาของบานจะนําเทียน  5  เลม  ดอกไม  5 ดอก  เรียกวา ขันหา ไปไหวพอเล้ียง 
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 หองนอนนั้น มีประเพณี หามคนภายนอกเขาโดยเด็ดขาด แมแตเด็กก็ไมได “ถือวาผิด 
พอเล้ียง” เจาบานตองเอาดอกไม ธูปเทียนไปบอกกลาวพอเล้ียงหรือขอขมาโทษพอเล้ียง ซ่ึงมีผูลวงเกิน
เขาไปในที่หวงหาม 
 ความเชื่อเร่ืองพอเล้ียงนี้ ทุกบานจะมีไวประจําบาน เพื่อใหปกครองคุมครองคนในบาน 
ผูที่จะไดช่ือวา พอเล้ียงจะตองเปนผูที่ รํ่าเรียนคาถาอาคมอยูยงคงกระพันตาง ๆ มีความรู เรื่อง
ไสยศาสตรและการรักษาพยาบาล บางบานจะมีหิ้งเก็บขันหา หรือเหน็บไวตามฝาและเสาบาน (วิเชียร   
วงศวิเศษ, 2525 : 7 - 9) 
  3.2 ความเชื่อ  ศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม 
  ชาวไทพวนในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ มาตั้งแตสมัยยังอยูเมืองพวน

ประเทศ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแลว โดยเฉพาะคนสูงอายุ จะนับถือเครงครัดมาก 
โดยสอนลูกหลาน หามถายอุจจาระหรือใสสวะลงในวัด จะถือวาบาป หามเหยียบตนศรีมหาโพธ์ิ 
รวมทั้งรากที่โผลพนดินออกมาก็หามเหยียบหรือขามโดยเด็ดขาด 
 การทอดกฐินตามพระบรมพุทธานุญาต กําหนดระยะเวลาใหทอด 1 เดือน คือ ตั้งแต
แรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึงขึ้น  15 ค่ํา เดือน 12 แตชาวไทพวนบานปาแดง อําเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร นิยมทอดกันตั้งแตขึ้น 1 ค่ํา เดือน 12  เปนตนไป และถือกันวาการทอดกฐินไดบุญกุศลมาก โดย
สวนใหญผูที่พอจะมีฐานะไมเดือดรอนก็จะหาโอกาสทอดกฐินกันทุกคนตามความเชื่อ ถาผูใดยัง  
ไมไดทอดกฐินแตเกิดเสียชีวิตเสียกอน บรรดาญาติพี่นองก็จะตองทอดกฐินอุทิศสวนกุศลสงไปให 
เพราะเชื่อถือกันวาบรรดาพัสดุส่ิงของที่ญาติพี่นองจัดหามาทําบุญในองคกฐินนั้น เรียกวา  “กอง
กฐิน”    ผูที่ตายไปแลวก็จะไดรับแมจะอยูในภพอื่นก็ตาม ดังนั้น องคกฐินนอกจากจะมีอัฏฐะ
บริขารแลว จะตองมีเสื่อ ที่นอน หมอนมุง ไมกวาด ไมคราด เรียกวา “ไมตาด” สําหรับใชกวาดลานวัด 
ที่ซักผาสบงจีวร เชือกหรือหวายสําหรับทําราวตากผาสบงจีวร เรียกวา  “สายระเดียง”   เครื่องทํา
ครัวทุกอยาง   ทั้งคาวหวาน ถวยชาม ชอน ตุมน้ํา กาตมน้ํา กาชงน้ําชา ถวยน้ํารอน ขันน้ํา 
เชี่ยนหมาก ตะเกียงตามสมัยนิยม ในสวนของเครื่องมือในการสรางบานเรือน จะมีกบ ส่ิว ขวาน 
เปนตน  
 ผูมีศรัทธาตองการจะทอดกฐิน ตองเขียนหนังสือแสดงความตองการทอดกฐินในวัน
เดือนปนั้น ๆ ไปติดประกาศไวที่วัด เรียกวา “จองกฐิน” บางวัดมีผูแสดงความจํานงไวมากมายตอง
รอคอยการทอดกฐินกันเปนเวลาหลายป  ถาไมมีเหตุการณจําเปนอะไร ก็ตองรอคอยกันไปเรื่อย ๆ 
แตถาวัดที่จะทอดกฐินไมไดจริง ๆ ก็ตองทอดผาปาอุทิศสวนบุญกุศลสงไปใหญาติพี่นองที่ลวงลับ
ไปแลวแทน  อยางไรก็ตาม ชาวไทพวนยังเชื่อวาการทอดผาปาบุญกุศลที่ไดรับไมมากเทากับ         
การทอดกฐิน ดังนั้น จึงเกิดมีการทําบุญอีกอยางหนึ่งเรียกวา “กองอัฏฐะ” จะทํารวมกันกับการ
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ทอดกฐิน วัตถุทานที่จัดทําบุญจะประกอบไปดวยเครื่องอัฏฐะบริขาร เส่ือที่นอน หมอนมุง เพราะ
เช่ือกันวาการทอดกฐินบางครั้งอาจใชเวลารอนานจึงจะไดทอดสักครั้งหนึ่ง ชาวพวนคิดวาญาติพี่
นองของตนที่ลวงลับไปแลวจะไดรับบุญกุศลไมเพียงพอ เมื่อมีโอกาสทอดกฐินสักครั้งหนึ่งจึงมี
การทําบุญถวายเครื่องอัฏฐะบริขารเพิ่มเติมใหอีกอยางหนึ่งดวย จะเห็นไดจากเมื่อมีการทอดกฐินที่
วัดใน      หมูบานที่ตนทําบุญเปนประจํา ก็นําเครื่องอัฏฐะไปตั้งใกล ๆ กับองคกฐิน เมื่อถวายผา
กฐินและ    พระสงฆทําพิธีเรื่องกฐินเสร็จแลว พระสงฆองคที่จะรับอัฏฐะก็จะมานั่ง ณ ที่ตั้งกอง
อัฏฐะซึ่ง              ผูถวายจัดไวแลว ทําพิธีถวายกองอัฏฐะ เรียกวา “เวนอัฏฐะ” เมื่อพระสงฆรับแลว
ครองผาอนุโมทนา การถวายกองอัฏฐะก็เปนอันเสร็จสิ้น    
 การทอดกฐินที่วัดหางไกลจากหมูบาน จะจัดใหมีขบวนแหกฐินไปที่วัดนั้นโดยการทํา
พิธีจะทําเสร็จภายในวันเดียว ถาเปนวัดประจําหมูบาน จะตองมีการแหหนึ่งวันและวันทอดอีกหนึ่ง
วัน การแห คือ การจัดเครื่องกฐินเรียกวา กองกฐินลงรถหรือเรือขนาดใหญ แลวประดับตกแตง       
อยางสวยงาม ตามความนิยมของทองถ่ินนั้น ๆ แลวแหขึ้นไปตามถนนหรือแมน้ํา บรรดาชาวบาน
ที่ตั้งบานเรือนอยูสองฝงถนนหรือแมน้ํา เมื่อไดยินเสียงดนตรีหรือพิณพาทยแหกฐินผานมาก็จะพา  
ลูกหลานมาดูกันอยางสนุกสนาน สวนผูเฒาผูแกก็จะถือเครื่องไทยทานตามฐานะมารอคอยอยูที่ 
หนาบานของตนดวย เมื่อขบวนกฐินผานไปก็จะแวะเขาไปรับทุก ๆ แหงจนสุดหมูบานแลวก็จะกลับ 
ในการแหกฐินนั้น พวกเด็ก ๆ ในหมูบานที่ทอดกฐิน ตางพากันขอใหพอแมนําไปแหกฐินดวย    
บางแหงอาจจัดใหมีการละเลนพื้นบานในบริเวณงาน อาทิ การจัดการแขงขันเรือยาว เปนตน 
 เมื่อนํากองกฐินกลับบานแลว ในเวลาเย็นจะนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต      
รุงเชาจะถวายอาหารบิณฑบาตแดพระสงฆและเจริญพระพุทธมนต เมื่อพระสงฆฉันเสร็จทานจะ
อนุโมทนา ตอจากนั้นเจาภาพจะเลี้ยงอาหารญาติพี่นอง  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแลวจะแห    
องคกฐินตอไปจนถึงวัดเพื่อทําพิธีทอดกฐิน บรรดาชาวบานในหมูบานที่ทอดกฐินนั้นก็จะพากันไป
รวมอนุโมทนาดวยแทบทุกครัวเรือน เมื่อถวายผากฐินและพระสงฆทําพิธีเสร็จแลว พอถึงเวลาเพล
ก็จะถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสามเณรหมดทั้งวัดเปนอันเสร็จพิธี  ถาวัดใดจัดผาปาดวยก็พา
กันไปทอดผาปาตอไป 
 การทําบุญบวชลูกหลาน สวนมากนิยมบวชกันเดือนส่ี และบวชพรอมกันเปนจํานวน
มาก คือ 20 - 30 คน ผูที่เกิดปเดียวกันเมื่ออายุครบบวชกม็ักจะบวชพรอมกัน บรรดาผูที่มีลูกหลาน
เมื่อลูกหลานมอีายุยางเขาในวัยพอทีจ่ะบวชได ก็จะตองจัดการบวชลูกหลานทุกคน ถาหาก         
ลูกหลานแตงงานกอนบวช พอแมก็จะพยายามหาโอกาสพามาบวชใหได ถาบังเอิญมีเหตุจําเปนที่ทํา
ใหไมไดบวช เจาตัวกจ็ะตองจัดบวชดวยตนเอง ดังนั้น ผูชายในทองถ่ินนี้แทบจะหาผูที่ไมไดบวช
ไมไดเลย ทั้งนี้เพราะชาวบานมีความเชื่อในเรื่องอานิสงสการบรรพชาอุปสมบท ซ่ึงพระทานเทศน
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สอนวา ผูใดยงัไมไดบวชลูกหลานไวในพระพุทธศาสนา ผูนั้นเชื่อวายงัไมไดเปนญาติสนิทใกลชิด
พระพุทธศาสนา    ผูใดไดบวชลูกหลานไวในพระพุทธศาสนาแลวผูนั้นเชื่อวาไดเปนญาติสนิท
ใกลชิดพระพทุธศาสนา อีกประเด็นหนึ่งตามความเชื่อของชาวไทพวนเมือ่ลูกหลานบวชใน         
พระพุทธศาสนาแลวจะชวยพอแมที่ตกนรกใหหมดเวรหมดกรรมไดดวย เมื่อตองการผลที่กลาวมา
ขางตนนี้  ทําใหเมื่อลูกหลานมีอายุสมควรจะบวช คือ บวชเปนสามเณร สวนมากมีอายุอยูในวยั        
13 - 14 - 15 ป  ก็จัดใหลูกหลานบวช การบวชเปนสามเณรไมตองทําพิธีอะไรมากมายนักเพียงแต
ในเวลาเย็นบอกญาติที่ใกลชิดมารวมทําขวญัเทานั้น รุงเชาพอแมกน็าํไปวัดเพื่อบวชเปนสามเณร 
โดยไมมีการแหแหนกนัอยางเอิกเกริก เมือ่บวชเปนสามเณรแลวเรียกวา “จั่ว”  ผูมีอายุนอยกวา

สามเณรกย็กสามเณรใหเปนพี่ เรียกวา “จั่วอาย”  ผูใหญมีอายุสูงกวาสามเณร เรียกวา “จั่วนอย” 
สามเณรบางรปูบวชอยูจนกระทั่งอายุครบอุปสมบท คือ บวชเปนพระแลวบวชเปนพระตอไปเลยก็
มีบางรูปก็ลาสิกขาบทออกมาชวยพอแมประกอบอาชีพ เมื่อลาสิกขาบทจากสามเณรแลวเรียกวา 
“เชียง” ผูอายุนอยกวาเรียกวา “อายเชียง” ผูอายุสูงกวาเรยีกวา “เชียงนอย” หรือเชยีงนอย แตสําเนยีง
เปน “เชียง” เมื่อมีอายุครบบวชเปนพระก็จะบวชเปนพระตอไป การบวชเปนพระมีพิธีรีตอง

มากกวาการบวชเปนสามเณรมาก ยกตวัอยางเชน จะตองเชิญญาติมิตรสนิทมิตรสหายมารวม

อนุโมทนาดวย จะตองจดัหาอาหารคาวหวานไวเล้ียงผูที่มารวมอนุโมทนา และถวายพระในวนั

อุปสมบททัง้เชาและเพล เวลานํานาคเขาวดัก็จะตองแหกันอยางเอกิเกริก ถาบวชพรอมกันหลายองค
ตั้งแต  10 รูป ขึ้นไป   ยิ่งมีพิธีรีตองเพิ่มขึ้นอีก นอกจากจะตองทําพิธีตาง ๆ  ตามที่กลาวมานัน้จะตอง
ทําพิธีแหกนัอยาง        สนกุสนานกอนวันบวชอีกดวย การแหตองใหนาคขึ้นชางแห เรียกเปนคําสั้น 
ๆ วาแหชาง และตองแหกอนวนับวชหนึ่งวันในเวลาบาย เมื่อแหนาคกลับมาแลว เวลาเย็นทําขวัญ
นาค ทําขวัญนาคเสร็จแลว  พระสงฆเจริญพระพุทธมนต  รุงเชาถวายอาหารบิณฑบาตแก

พระสงฆเจริญพระพุทธมนต พระสงฆฉันเสร็จอนุโมทนา เล้ียงอาหารญาติที่มาทําบุญตักบาตร  
เสร็จแลวแหนาคไปวัดเพื่อบรรพชาอุปสมบทตอไป เวลาเพลถวายภตัตาหารแกพระภกิษุสามเณร

ทั้งวัดเมื่ออุปสมบทคือ บวชเปนพระแลวเรียกวา  “เจาหวั”     เปนคําคูกบัเรียกสามเณรวา  “จั่ว”  คือ  
“เจาหัวอาย”  และเรียกวาหมอมบาง เชน หมอม ก. หมอม ข.  ผูมีอายนุอยกวาเรียกวา  “หมอมอาย”  
เชน  หมอมอาย ก. หมอมอาย ข. นานเขาเลยเพี้ยนเปนมะอาย ก. มะอาย ข. และมาอาย ก. มาอาย ข. 
ไป เมื่อลาลิกขาบทจากพระแลวก็เรียกวา ทิด เหมือนอยางที่เรียกกนั       ในภาคกลางมีอายุนอยกวา
เรียกวา อายทดิ ผูมีอายุสูงกวาเรียกวา ทิดเทานั้น (วิเชียร  วงศวเิศษ,  2 5 25  : 9 -  1 4 ) 
 ในอดีตเมื่อมีชาวพวนเกิดการเจ็บไขไมสบายจะรักษาดวยยากลางบาน  ถามีอาการมาก
ก็เชิญหมอมาทําการรักษา เรียกตามสําเนียงชาวบานในทองถ่ินวา “หาหมอยามายา” แตเนื่องดวย    
ชาวบานในทองถ่ินนั้น ยังมีการเชื่อถือผีสางเทวดาอยูบาง ก็จะรักษาทางผีสางรวมกับหมอยาดวย   
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แตปจจุบันการรักษาทางผีสางแทบจะไมมีตามทองถ่ินของชาวไทพวนแลว เมื่อคนในครอบครัว
เกิดไมสบายขึ้นก็จะพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ  หรือสถานพยาบาลของเอกชนดวย        
เครื่องมือที่ทันสมัยตามแบบสากล แตเนื้อหาที่ผูวิจัยจะกลาวในที่นี้คือการรักษาพยาบาลเวลาเจ็บไข
ของคนพวนในสมัยอดีตที่ผานมา ซ่ึงพิธีกรรมบางอยางยังคงหลงเหลือกระทํากันอยูในปจจุบันดังนี้
ดวย “วิธีทิ้งขาว”  เด็กขนาดเล็กยังดื่มนมแมอยู ถารองไหมากจนตัวขดตัวงอ พอแมพยายามหา

วิธีแกไข คือปลอบโยนดวยวิธีการตาง ๆ แลวยังไมยอมหยุด คนโบราณคงเขาใจวาหาทางแกไมถูก
จุดที่ทําใหเด็กรองไห ดังนั้น ตามความเชื่อพอแมของเด็กจะตองไปหาหญิงซึ่งมีอายุมากตั้งแต 60 - 
70 ปขึ้นไป  มาทําพิธีเรียกวา  “พิธีทิ้งขาว”  สําเนียงชาวบานในทองถิ่นนั้นออกเสียงเปน  “ทิ้ม
ขาว”         วิธีทิ้งขาว คือ หญิงชราจะหยิบเอากอนขาวกอนหนึ่ง แลวหงายมือใชหลังมือตอนปลาย
นิ้วมือลูบหรือลากไปตามตัวเด็ก ใหหลังนิ้วมือถูกตัวเด็กตั้งแตศีรษะถึงปลายมือปลายเทา ปากของ
หญิงชราก็พรํ่าไปตามวิธี     กวาจะกลาวจบก็ใชเวลานานพอสมควรตัวของเด็กก็ตองถูกลูบลากซ้ํา 
ๆ    ซาก ๆ หลายครั้งหลายหนเมื่อกลาวจบแลวก็บวนน้ําลายใสกอนขาว แลวโยนทิ้งไปทางทิศ
ตะวันตก          ขอความที่หญิงชรากลาวนั้นเขาใจวาคงจะเปนการเรียกผีสางคางแดง หรือผีนอน
ตะแคงขางจดฟา ใหมากินกอนขาวที่อยูในมือแลวพากันออกไปเสียอยามารบกวนเด็กคนนี้  และ
หญิงชราก็               ไมเรียกวา หมอ เมื่อหญิงชราทําพิธีเสร็จแลวรูสึกวาบางรายก็ไดผล คือ เด็ก
หยุดรองไห จึงไดเชื่อถือและทํากันสืบตอมา 
 ประเพณีที่ชาวไทพวนนิยมถือปฏิบัติกันมาตั้งแตอดีตนั้น  มีอีกพิธีกรรมหนึ่งคือ                     
การเรียกขวัญและการสูขวัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ วิธีเรียกขวัญและสูขวัญจะใชก็ตอเมื่อถา
ภายในบานของชาวไทพวนมีเด็กเกิดไมสบายขึ้น พอแมของเด็กจะไปขอรองหญิงในหมูบานทีน่บัถือ
กัน อายุประมาณ 60 - 70 ป  มาเรียกขวัญสูขวัญให วิธีนี้แยกออกเปน 2  อยาง คือ วิธีเรียกขวัญและ 
วิธีสูขวัญ 
  วิธีเรียกขวัญ พอแมของเด็กจะตองเตรียมสิ่งของ คือขาวสุกพอประมาณ 1 กอน ไขไก
สุก 1 ฟอง เกลือประมาณหนึ่งหยิบ ใสไวในกลองขาว (ชาวบานทองถ่ินนั้นเรียกวา แอบขาว) สาน
ดวยไมไผและสานทึบมองไมเห็นของซึ่งใสไวขางใน สูงประมาณ 4 - 5 นิ้ว  เทากันทั้งตัวและฝา 
แต    ฝาใหญกวาตัวแอบนิดหนอยเพื่อสวมไดสะดวก แมเฒาจะใชผาขาวมาหอกลองขาวนี้แลว
สะพายเฉวียงบาไปทางซายหรือขวาตามแตจะถนัด แลวเดินลงจากตัวบานไปตามเสนทาง ไปทาง
ทายบานหรือหัวบาน ปากก็พูดพรํ่าวาไปตามวิธี เขาใจวาคงจะพูดพรํ่าเรียกขวัญเด็กมาให

รับประทานขาวกับไขในกลองนั้น เมื่อเดินไปพอสมควรแลวก็ออมวกกลับมาบานเด็ก และมอบ
กลองขาวใหเด็กซึ่งพอหรือแมของเด็กจะนําเด็กมาคอยรับ เมื่อถึงเวลานอนในตอนกลางคืน พอแม
ของเด็กจะนํา    กลองขาวนั้นไปวางไวที่บนหัวนอนของเด็ก เปนอันเสร็จวิธีเรียกขวัญ 
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 วิธีสูขวัญ  ในเวลาเชาของวันรุงขึ้น  พอแมของเด็กจะตองจัดเตรียมของคือ  ถาด 1 ใบ        
ชาม  3 ใบ ใสไวที่ถาดพรอมดวยกลองขาวซ่ึงหญิงชรานําไปเรียกขวัญเมื่อวันกอน ชามใสขาวสุก 1 
ใบ ใสเกลือปน 1 ใบ วางไว 1 ใบ เมื่อหญิงชรามาแลว พอหรือแมของเด็กก็ยกถาดซึ่งจัดเตรียมไว     
และกลองขาวไปใหหญิงชรา พรอมกับพาเด็กไปดวย แมเฒาเปดฝากลองขาวออกหยิบไขออกมา
ปอกแลววางไวที่ชามซึ่งวางเปลาอยู แลวเร่ิมพิธีทําขวัญ “สูขวัญ” คือ เอยปากกลาวเรียกขวัญมา    
สูตัวเด็กพรอมกันนี้ก็ใชมือหยิบไขนิดหนอย หยิบขาวนิดหนอย จิ้มเกลือนิดหนอย แลวเอาไปวาง
ไวที่ศีรษะของเด็กบางที่มือบาง สวนที่วางที่มือเด็กก็เอาเขาปากรับประทานเลย ทําอยูเชนนี้เร่ือยไป     
จนกวาจะกลาวคําสูขวัญจบตามวิธีการของหญิงชรา เมื่อจบแลวขาวไข เกลือที่เหลืออยู ก็ใหเด็กกิน
ตอไป ก็เปนอันเสร็จพิธีสูขวัญ การสูขวัญนี้คงจะไดผลบางเพราะปรากฏวายังทํากันอยูจนกระทั่ง
บัดนี้ 
ชาวไทพวนบานปาแดง 
  
 1.  ความเปนมาของชาวไทพวนบานปาแดง 
 “บานปาแดง” เปนหมูบานหนึ่งของตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
ประชาชนของบานปาแดงเปนคนมีบุคลิกดี หนาตาดี ผิวขาวนวลละเอียด แตงกายสะอาดสะอานมี
ภาษาพูดเปนของตนเอง รักเชื้อสายคนพวนดวยกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โอบออมอารี รัก
สงบ ไมมีความเปนพิษเปนภัยแกใคร ผูหญิงจะรักนวลสงวนตัว เชื่อฟงพอแมคนเฒาคนแก  ไม
ประพฤตินอกรีตนอกรอย ถือวัฒนธรรมของตนเองอยางเครงครัด 
 ถ่ินฐานเดิมของชาวไทพวนบานปาแดงนี้ เดิมอยูเมืองเชียงขวาง เมืองมอก เมืองสุย 
และเมืองหนองแฮก ในประเทศลาว คนไทยในจังหวัดพิจิตรจึงเรียกคนกลุมนี้วา “ลาวพวน” ใน

ปจจุบันนี้ประชาชนในหมูบานปาแดงที่มีเชื้อสายเปนลาวพวนไดรับสัญชาติไทย เชื้อชาติไทยหมด
ทุกคนแลว ถือวาทุกคนเปนคนไทย ชาวไทพวนบานปาแดงนิยมทอผาไวใชเองและยังสืบทอดมา
จนกระทั่งทุกวันนี้ (ปรานอม   อัตโตหิ, 2541 : 5)  
 การอพยพมาอยางตอเนื่อง เปนเหตุใหบานปาแดงมีการขยายตัวทางกายภาพ จํานวน
ของประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามลําดับ เกิดครอบครัวใหมเปนจํานวนมาก ประชากรเพิ่มขึ้น                
อยางรวดเร็วทั้งประชากรที่อพยพเขามาใหมและประชากรที่ขยายตัวออกจากครอบครัวเดิมเนื่องจาก

แตงงานและแยกครอบครัวไป ทําใหชุมชนปาแดงมีขนาดของหมูบานใหญกวาเดิมมากจะสังเกตได
จากการตั้งบานเรือนเปนกลุม ๆ มีบานเรือนตั้งอยูอยางแออัดพอสมควร ประชากรชาวบานปาแดง
นิยมปลูกบานเรือนอยูในละแวกใกล ๆ กันในหมูญาติพี่นอง เมื่อมีการขยายตัวของประชากร        
จึงคอย ๆ ขยายครอบครัวออกไปเรื ่อย ๆ แตอยูไมหางไกลกันนัก สามารถไปมาหาสูกันได             
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อยางสะดวกสบาย ความหนาแนนของชุมชนบานปาแดง ทําใหมีการแบงเปนหมูบานปาแดงเหนือ 
และหมูบานปาแดงใต 
  
 2.   สภาพสภาพทั่วไปของหมูบาน 
 หมูบานปาแดงในปจจุบันเปนหมูบานที่มีชุมชนหนาแนน อยูในเขตการปกครองของ
ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เนื่องจากหมูบานนี้เปนชุมชนขนาดใหญประชากร
เพิ่มมากขึ้น จึงแยกหมูบานออกเปน 3 หมูบาน คือ บานปาแดงเหนือหมูที่ 1 บานปาแดงใตหมูที่ 6 
บานปาแดงหมูที่ 7 สําหรับบานปาแดงเหนือ หมูที่ 1 ก็คือชุมชนดั้งเดิมที่ขยาย เครือขายออกมาเปน
หมูที่ 6 และหมูที่ 7 ในปจจุบัน 
 อาณาเขตของหมูบานปาแดงคือทางทิศเหนือติดตอกับหมูที่  5     บานหนองนกยาง    
ตําบลหนองพยอม  ทิศใตติดตอกับหมูที่ 2 บานหนองแก ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลวังหลุม  
และทิศตะวันตกติดตอกับตําบลงิ้วราย  อําเภอตะพานหิน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตําบลวังหลุม 

ตําบลดงตะขบ 

ตําบลทุงโพธ์ิ 

ตําบลงิ้วราย 

อําเภอตะพานหิน 
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ภาพที่ 2.1 ที่ตั้งหมูบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหนิ  จังหวัดพจิติร 
ท่ีมา :   หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน จังหวัดพิจิตร, โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
,  
  (2541 : 26 - 27 ) 
 
 บานปาแดง เปนหมูบานหนึ่งที่อยูในเขตอําเภอตะพานหิน และอยูไมไกลจากอําเภอ
ตะพานหินเทาใดนัก จึงเปรียบเสมือนเปนเขตพื้นที่ ที่ราบลุมของแมน้ํานาน ลักษณะภูมิประเทศ
สวนใหญของบานปาแดง จึงเปนที่ราบลุมมีลําคลองหวยเกตุไหลผาน นับวาเปนแหลงน้ําที่สําคัญ
ของชุมชนนี้ แตลักษณะภูมิประเทศบางสวนก็จะเปนที่ดอนไมมีแหลงน้ําไหลผาน แตก็ไมเปน
อุปสรรคการทํานาของชาวบานปาแดง เพราะชาวบานปาแดงทํานาป คือ ทํานาปละ 1 คร้ัง โดย
อาศัยน้ําตามธรรมชาติ คือ น้ําฝน 
 ชาวบานปาแดง จะตั้งบานเรือนตามความยาวของลําคลองบานเรือนของชาวบานจะอยู
ริมฝงลําคลองหวยเกตุเปนสวนใหญ เพราะฉะนั้น ตามริมฝงลําคลองหวยเกตุจะมีบานเรือน         
หนาแนนเปนพิเศษ จึงเกิดปญหาน้ําทวมขังในบริเวณเขตบานเรือนในฤดูน้ําหลาก ประชากรมี    
การขยายตัวมากขึ้น เปนเหตุใหมีการบุกรุกพื้นที่ริมฝงคลองเพื่อปลูกสรางบานเรือน มีการถมดิน
สูงขึ้นเปนระยะ ๆ  เปนสาเหตุหนึ่งทําใหลําคลองหวยเกตุมีลักษณะตื้นเขิน  การไหลของน้าํในฤดู          
น้ําหลากไมสะดวก ในฤดูแลงน้ําจะขาดแคลน ลําคลองจะเก็บกักน้ําไดนอยไมเพียงพอกับ           
ความตองการของประชากร ชาวบานปาแดงซึ่งเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในอดีตสัตวน้ําจําพวกปลาพันธุ
ตาง ๆ กุง หอย ปูในลําคลองหวยเกตุจะมีความอุดมสมบูรณมาก สามารถจับมาบริโภคไดตลอด    
ทั้งป ทั้งในฤดูฝนและฤดูแลงจะมีอาหารใหรับประทานอยางเพียงพอ  แตปจจุบันปริมาณของน้ําใน       
ลําคลองหวยเกตุมีลักษณะตื้นเขินมีการจับสัตวน้ํามากเกินความจําเปน มีการจับสัตวน้ําอยางผิดวิธี 
เชน  การจับปลาในฤดูวางไข การจับปลาที่มีขนาดเล็กเกินไป ตลอดจนการสะสมของยาฆาแมลงที่
ชาวนาไดใชฆาปูและหอยเชอรี่ ไมมีนโยบายของการอนุรักษพันธุปลาในแหลงน้ําตามธรรมชาติที่
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เหมาะสม จึงทําใหจํานวนปลาในแหลงน้ําตามธรรมชาติมีนอยลง ไมเพียงพอกับความตองการ
บริโภคของชาวบานปาแดง อยางไรก็ตาม ในฤดูฝนก็ยังพอมีสัตวน้ําหลงเหลือในแหลงน้ําธรรมชาติ
ใหไดจับมาบริโภคอยูบางแตไมมากและไมอุดมสมบูรณดังเดิม ในปจจุบันชาวบานปาแดง        
สวนใหญอาศัยอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือนจากตลาดรานคาในหมูบาน รานคาเหลานี้ไดซ้ือ
อาหารสดจากตลาดอําเภอตะพานหินมาขายอีกทอดหนึ่ง กอใหเกิดอาชีพคาขายขึ้นในชุมชน โดยมี
คนในชุมชนเปนเจาของกิจการเอง  
 
 3.   ภูมิอากาศ 
 จากสภาพพื้นที่ของหมูบานปาแดง ซ่ึงตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง มีลักษณะ

คลายคลึงกับภูมิอากาศอื่น ๆ คือ มีสภาพภูมิอากาศสวนใหญไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมในฤดูฝน
ได รั บอิ ท ธิ พลจ ากมรสุ มตะ วั นออก เฉี ย ง ใ ต  ฤดู ร อน ได รั บอิ ท ธิ พลจ ากลมมรสุ ม

ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิสูงเกือบทั้งป บางปฝนตกชุมมาก ทําใหเกิดภาวะน้ําทวมขังถนน 
เหมือง ฝาย ไดรับ      ความกระทบกระเทือนมาก อิทธิพลของลมมรสุมดังกลาวทําใหเกิดสภาพ
อากาศผันแปรไปตาม   ฤดูกาลในจังหวัดพิจิตรมีลักษณะภูมิอากาศคลายคลึงกันทั้งจังหวัด โดย
แบงฤดูกาลเปน 3 ฤดู ดังนี้ 
 ฤดูฝน เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ไปสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกันยายนหรือ
ตนเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เร่ิมประมาณปลายเดือนตุลาคม โดยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดพาความหนาวเย็นเขามาพรอมกับความแหงแลง       อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูหนาวประมาณ 17 - 20 
องศาเซลเซียส ความหนาวเย็นจะปรากฏไมนานนัก จะมีอากาศที่นับวาหนาวเย็นจริง ๆ ไมเกิน 10 วัน 
ในรอบ 1 ป ฤดูหนาวจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ 
 ฤดูรอน เร่ิมประมาณกลางเดือนกุมภาพันธไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมซึ่ง
เปนระยะที่ไมมีอิทธิพลของลมมรสุมประกอบกับเปนระยะที่ดวงอาทิตยเคลื่อนใกลแนวเสนศูนย

สูตร อุณหภูมิในระยะนี้จึงสูงมาก ในระยะเดือนเมษายนซึ่งมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 38 - 40 องศา
เซลเซียส 
 หมูบานปาแดงเปนหมูบานที่มีการขยายตัวของประชากรอยางรวดเร็ว เนื่องมาจาก     
การเดินทางเขาหมูบานมีความสะดวกสบายมากขึ้นมีถนนที่ไดมาตรฐาน ฉะนั้น การอพยพยายเขาจึง
เพิ่มจํานวนอยางรวดเร็ว กอใหเกิดการบุกรุกปาธรรมชาติเพื่อทําการเกษตรมากขึ้น พื้นที่ปา        
ตามธรรมชาติอันอุดมสมบูรณในอดีต ไดแปรเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ทํานาเปนสวนใหญ บริเวณปาไม
ธรรมชาติก็ไดถูกทําลายไปดวย 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 23 

 ในปจจุบันปาไมสวนใหญ จะเปนปาไมที่เกิดจากการปลูกปา ซ่ึงไมใชพันธุไมพื้นเมือง 
ไดแก ไมประดู ไมสะเดา ไมยูคา ไมสัก ฯลฯ ทางราชการมีการสงเสริมใหปลูกปาเพื่อใชสอยหรือ
พันธุไมที่ไมมีคาทางเศรษฐกิจตามบริเวณวัด โรงเรียน ที่สาธารณะและตามหัวไรปลายนา เพื่อ
ราษฎรจะไดมีไมใชสอยในอนาคต  และยังเปนการสรางความสมดุลยทางธรรมชาติใหเกิดขึ้นอีก
ดวย พื้นที่ปาสวนใหญกลายเปนพื้นที่เกษตรกรรม บางแหงมีการขุดสระเพื่อเก็บกักน้ําฝนไวใชใน
ฤดูแลงแทนลําคลองที่ตื้นเขินไป   และยังสามารถเลี้ยงปลาไวรับประทานในครอบครัวไดที่เหลือ
จากการบริโภคก็จะนําไปขาย เพื่อเปนรายไดเสริมใหแกครอบครัวเพราะปลาตามธรรมชาติในยุค
ปจจุบันมีจํานวนนอยมาก จะเห็นไดวาการทําลายปาไมตามธรรมชาติเปนเหตุใหหวงโซอาหารที่
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติไดหมดสิ้นไปดวย นับวาเปนส่ิงที่นาเสียดายและสมควรอยางยิ่งที่
จะตองใหมีการฟนฟูปาธรรมชาติของชุมชนขึ้น 
 
 
 

 4.   โครงสรางทางสังคม 
 หมูบานปาแดงมีลักษณะการปกครองเหมือนกับหมูบานอื่นของไทย คือ ปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย เมื่ออพยพมาครั้งแรกทางราชการไดมีการแตงตั้งผูนําหมูบาน ตอมามี        
การเลือกตั้งกํานันผูใหญบาน ในปจจุบันมีการปกครองโดยมีกํานันเฉลิมชัย   ศรีนันทกุล  และมี 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองพยอม คือ นางรุงทิพย   แกวประเสริฐกุล 
 
ตารางที่  2.2   ผูนําหมูบานตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

 
หมูที่ ผูนําหมูบานตัง้แตอดีต - ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบล 

     

1 ผูใหญยิ้ม บุระตะ (ผูใหญคนแรก)  - 
1 ผูใหญเฉลย กล่ินจําปา  - 
1 ผูใหญตัน แจงจันทร  - 
1 ผูใหญสําเภา สมการ  - 
1 ผูใหญเพี้ยน ผิวเพชร  - 
1 กํานันเพี้ยน บัวเพชร (กํานนัคนแรก)   
1 กํานันบวร ไชยศิลา  - 
1 กํานันเฉลิมชัย ศรีนันทกุล (คนปจจุบัน) นายยงยุทธ     กล่ินจําปา 
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   นายศิวกร       อินทรบุหร่ัน 
6 ผูใหญมานิตย สุนไมตรี (คนปจจุบัน) นางบงกช      ตายทอง 
   นายวนัทอง    สนามทอง 
7 ผูใหญประสงค เผาเสา (คนปจจุบัน) นายคมสัน     ประสาทสิทธิ์ 
   นายสมนึก บุระตะ 

 
ท่ีมา :  สํานกังานองคการบรหิารสวนตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหนิ จงัหวดัพิจติร, (2547 : 17) 

  
 
 

 เขตพื้นที่ที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาคือ หมูที่ 1 ของบานปาแดง ซ่ึงในปจจุบันเรียกวา      
บานปาแดงเหนือ อยูในเขตการปกครองของตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร    
อยูหางจากอําเภอตะพานหินประมาณ 5 กิโลเมตร ออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน           
ครอบครัวไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจึงตองมีการขยายเขตเพื่องายตอการปกครอง   ในปจจุบัน
หมูบาน 
ปาแดงไดแบงเปน  3  หมูบาน คือ หมูที่  1 หมูที่  6  หมูที่  7    นับวาเปนชุมชนขนาดใหญมีจํานวน 
ประชากร ประมาณ  2,839  คน จํานวนครัวเรือน  658  ครัวเรือน 
 
ตารางที่ 2.3   จํานวนประชากรและจํานวนบานหมูที่ 1, 6, 7 
 

ประชากร 
หมูที่ ช่ือหมูบาน 

ชาย หญิง 
รวมประชากร 

จํานวนบาน 
(หลังคาเรือน) 

          

1 บานปาแดงเหนือ 462  484  946  224  
6 บานปาแดงใต 419  418  837  180  
7 บานปาแดง 518  538  1,056  254  

          

รวม 1,399  1,440  2,839  658  
 
ท่ีมา : สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวดัพิจติร, (2547 : 3) 

 
 

 รายไดเฉล่ียของประชากรหมูบานปาแดง ป 2547  ดังในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่  2.4   จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร รายไดเฉล่ีย / ครัวเรือน / ป 
 

ระดับรายได ประชากรหมูที่ 1 ประชากรหมูที่ 6 ประชากรหมูที่ 7 
       

10,000 - 19,999 28  15  7  
20,000 - 29,999 52  20  48  
30,000 - 49,999 45  70  52  
50,000 - 99,999 90  71  143  

100,000 - 499,999 9  4  4  
รวม 224  180  254  

 
ท่ีมา : สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวดัพิจติร, (2547 : 30) 

 

 จํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น  658  ครัวเรือน  จํานวน  ประชากรชาย 1,399 คน              
หญิง  1,440  คน  รวมทั้งส้ิน  2,839  คน 
 หมูที่ 1  มีครัวเรือนที่มีรายไดในเกณฑ  10,000 - 19,999  บาท อยูจํานวน  28 ครัวเรือน  
20,000 - 29,999  บาท   อยูจํานวน  52  ครัวเรือน  30,000 - 49,999  บาท   อยูจํานวน  45  ครัวเรือน 
50,000 - 99,999 บาท  อยูจํานวน 90  ครัวเรือน และ 100,000 - 499,999  บาท อยูจํานวน 12 ครัวเรือน 
 หมูที่ 6 มีครัวเรือนที่มีรายไดในเกณฑ  10,000 - 19,999  บาทอยูจํานวน 15 ครัวเรือน 
20,000 - 29,999  บาทอยูจํานวน  20  ครัวเรือน  30,000 - 49,999  บาทอยูจํานวน  50  ครัวเรือน
50,000 - 99,999  บาท อยูจํานวน  71  ครัวเรือน และ 100,000 - 499,999  บาท อยูจํานวน 4  ครัวเรือน 
 หมูที่ 7 มีครัวเรือนที่มีรายไดในเกณฑ   20,000 - 29,999  บาทอยูจํานวน  48  ครัวเรือน  
30,000 - 49,999  บาท อยูจํานวน  52  ครัวเรือน  50,000 - 99,999  บาท อยูจํานวน  143  ครัวเรือน  
และ 100,000 - 499,999  บาท อยูจํานวน  4  ครัวเรือน   (สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล               
หนองพยอม  อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร, 2547 : 1 - 7) 
 นางเบญจมาศ   ผิวเพชร เหรัญญิกกลุมสตรีสหกรณทอผาบานปาแดง ไดขอมูลเสริมวา 
ชุมชนบานปาแดงจะมีขนาดใหญกวาเดิมมาก แตชาวบานปาแดงก็ยังคงมีวิถีชีวิตที่ไมแตกตาง         
กวาเดิมเทาใดนัก มีความเปนอยูเรียบงาย การปลูกสรางบานเรือนยังคงรักษาลักษณะรูปทรงของ
บานไทยในสมัยโบราณ คือใตถุนสูง มีประตู หนาตาง มีนอกชานเพื่อรับลมในฤดูรอนความเปนอยู
ยังคงรักษาเอกลักษณของไทยไวไดอยางนาชื่นชม ประโยชนของบานใตถุนสูง คือ จะใชเปนที่อยู
ของสัตวเล้ียง เชน เปด ไก วัว ควาย สําหรับบานที่สรางใหมไมนานจะมีรูปทรงที่ทันสมัยมากขึ้น 
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มักเปนบานสองชั้น ช้ันบนเปนที่อยูอาศัย ช้ันลางทําเปนพื้นคอนกรีตเพื่อทํากิจกรรมบางอยาง เชน 
หองครัว หองรับแขก ทําการคาขายหรือเปนการพักผอนตอนกลางวัน บางบานมีร้ัวตนไมรอบบาน และ
มีชองทางติดตอกับเพื่อนบานไดสะดวก ชาวบานใชร้ัวตนไมแทนไมไผ ซ่ึงสามารถนํามาทําเปน
อาหารไดอีกทางหนึ่งชุมชนบานปาแดงจะอยูแบบเครือญาติจึงยึดมั่นในความสามัคคีกลมเกลยีวกนั               
อยางเหนียวแนน มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงเปนกิจกรรมของสวนรวมอยู เสมอ               
การรวมกลุมกันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนเหตุใหเกิดกลุมทอผาพื้นเมืองของบานปาแดงขึ้น       
ความสามัคคีนับวาเปนปจจัยที่สําคัญของการทํางานใหสําเร็จ       (เบญจมาศ   ผิวเพชร, สัมภาษณ, 
26  ธ.ค. 46)  
 ประชาชนสวนใหญปกติดั้งเดิม จะมีอาชีพเกษตรกรรมและทอผาพื้นเมืองหลังจาก      
ฤดูทํานาในอดีตจะทอไวใชเองจวบจนถึงปจจุบัน การทอผาของชาวบานไดพัฒนาไปตามยุคสมัยมี  
ลวดลายที่สวยงาม เปนที่นิยมของตลาดชาวบานจึงหันมาทํากันอยางเปนลํ่าเปนสันในปจจุบันไดผลิต
เพื่อการคาสงผลใหชาวบานปาแดงมีรายไดเสริมนอกเหนือจากการทํานา    ครอบครัวของชาวบาน
ปาแดงมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจมากขึ้นกวาเดิม ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชุมชนบาน            
ปาแดงมีความเขมแข็งมาจนถึงปจจุบัน 
 
 5.   อาชีพและเศรษฐกิจในหมูบาน 
 ชาวบานปาแดงมีอาชีพหลักคือการทํานา การที่ระบบเศรษฐกิจของคนในหมูบานจะ  
มั่นคงหรือไมอยางไรยอมขึ้นอยูกับผลผลิตของการทํานาในแตละป ชาวบานมีความเปนอยู       
อยางเรียบงาย ไมฟุงเฟอ จึงเลี้ยงครอบครัวอยูไดโดยการทํานาเพียงอยางเดียว พื้นที่บางสวนก็จะ
เปนที่ดอนไมมีแหลงน้ําไหลผาน แตก็ไมเปนอุปสรรคการทํานาของชาวบานปาแดง  เพราะ        
ชาวบานปาแดงทํานาป คือทํานาปละ 1 คร้ัง โดยอาศัยน้ําตามธรรมชาติ คือ น้ําฝนตลอด จนใน    
สมัยแรก ๆ ที่ตั้งหมูบานอาหารตามธรรมชาติ  มีความอุดมสมบูรณเพียงพอที่จะหลอเลี้ยงให      
ชาวบานปาแดงอยูไดโดยไมมีความจําเปนตองใชเงินมากนัก  การทํานาในสมัยแรก ๆ ก็ไมตอง     
ลงทุนมากเพราะดินยังมีความอุดมสมบูรณอยู  รูปแบบวิธีการทํานาของชาวบานปาแดงไดมี       
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเปนลําดับ ประมาณป พ.ศ. 2518 ชาวนาไดเร่ิมใชเครื่องจักรกลเขา
มาชวยในการทํานา ในระยะแรกเริ่มใชเครื่องสูบน้ําจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ เพื่อใชทํานาใน
ระยะฝนทิ้งชวง  ตอมาไดมีการนํารถไถนาแบบเดินตามมาไถนาแทนการใชควายไถ นับวาเปน     
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทํานาในชวงที่สําคัญยิ่งของชาวนาบานปาแดง การใชเครื่องจักรกลมี      
การพัฒนาอยางตอเนื่อง ในที่สุดควายซึ่งเปนสัตวคูทุกขคูยากของชาวไทยก็หมดความหมาย 
ประมาณป พ.ศ. 2522   ชาวบานปาแดงไดมีการใชเครื ่องจักรกลเพื่อชวยในการทํานากัน     



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 27 

อยางเปนลํ่าเปนสัน  โดยใชรถไถนาที่มีขนาดใหญไถนาเพื่อเปนการประหยัดเวลาและประหยัด   
คาใชจายในดานแรงงาน การใชควายไถนาไดส้ินสุดในยุคนี้ 
 ครอบครัวของชาวบานปาแดงก็เหมือนกับครอบครัวของคนไทยโดยทัว่ไป มกีารเปลีย่นแปลง
จากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยวอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน ลูกหลานแตงงาน     
แยกครอบครัวออกไป การอพยพแรงงานไปทํางานตางถิ่นและสาเหตุจากการวางแผนครอบครัว  
ในดานการคุมกําเนิดไดผล  คนไทยจึงมีลูก 1 - 2  คน   สาเหตุเหลานี้นับวาเปนสาเหตุหนึ่งของ       
การขาดแรงงานในระดับครอบครัว ซ่ึงนับวาเปนอุปสรรคตออาชีพการทํานาที่สําคัญอยางหนึ่ง 
ประกอบกับคาครองชีพสูงขึ้นทําใหคาแรงสูงตามไปดวย ดังนั้น ชาวนาจึงตองหันมาใชเครื่องจักร 
เพื่อชวยทําใหการทํานาใชชวงระยะเวลาสั้นลง และจากนาดําก็เปลี่ยนเปนนาหวานเพื่อความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นจะไดใชชวงระยะเวลาที่เหลือมาประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวโดย     
การทอผาลาย  พื้นเมืองขาย นับวาเปนการปรับตัวเพื่อความอยูรอดของชาวบานปาแดง ซ่ึงสามารถ
นําองคความรูเดิมมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง และทองถ่ินไดอยางเหมาะสม 
 สภาพพื้นดินในการทํานาคอย ๆ  เส่ือมคุณภาพลงทีละนอย ทําใหผลผลิตของการทํานา
นอยลงสงผลใหชาวนาตองหาวิธีเพิ่มผลผลิตโดยการใสปุยเคมี ฉีดยาฆาแมลง ใชสารเคมีใน        
การกําจัดศัตรูขาว เชน การใชยาฆาหอยเชอรี่ ยาฆาปูและหนู เพื่อเพิ่มผลผลิต แตการกระทําเชนนี้มี
ทั้งผลดีและผลเสีย จะไดผลดีในระยะแรกตอมาดินจะเสื่อมคุณภาพเร็วยิ่งขึ้น หวงโซอาหารตาม
ธรรมชาติจะหมดไปเพาะการใชสารเคมีเกินขนาด  สงผลโดยตรงตอวิถีชีวิตความเปนอยูของ       
ชาวบานปาแดง การที่อาหารตามธรรมชาติขาดแคลนไมพอกับความตองการของชาวบาน ทําให  
ชาวบานตองอาศัยอาหารสดและอาหารแหงจากตลาดเพิ่มมากขึ้น การทํานาซึ่งเปนอาชีพหลักของ
ชาวบานปาแดงตองมีการลงทุนสูงขึ้นโดยที่ไดกําไรนอยหรืออาจจะขาดทุน เพราะฉะนั้น ชาวบาน
ปาแดงจึงตองมีการรวมตัวกันเพื่อฟนฟูและพัฒนาคุณภาพของผาทอพื้นเมืองใหเปนที่นิยมของ

ตลาด เพื่อนํารายไดมาชดเชยกับรายไดของการทํานาที่นับวันยิ่งไดผลผลิตต่ําราคาขาวก็ไมแนนอน 
 จากตารางที่ 2.4  รายไดของประชากรในพื้นหมูที่ 1, 6, 7 นั้นรวมกันเฉลี่ยภายในหนึ่งป 
มีรายไดตอหนึ่งครอบครัวประมาณ 50,000 - 100,000 บาท เทานั้น  ซ่ึงยังถือวาเปนรายไดที่ยังต่ํา    
อยูมาก เพราะอาชีพของประชากรสวนใหญภายในหมูบานปาแดงนั้น  ยังคงยึดอาชีพการเกษตร
อยางเหนียวแนน เนื่องจากไมรูจะไปประกอบอาชีพอะไรแทนการทํานา  
 การทํานาในสมัยนี้ ขอมูลจากการสัมภาษณระบุวาตนทุนการผลิตสูงขึ้นเพราะชาวนา   
มิไดใชแรงงานของตนเอง หรือลงแขกแบบสมัยกอนแตไดใชเทคโนโลยีมาชวยในการเก็บเกี่ยว     
ทําใหตนทุนการผลิตสูง จะเห็นไดวาตนทุนการผลิตในการทํานา 1 ไร จะตองใชเงินถึง 1,500 บาท 
แตผลผลิตที่ได 1 ไร เฉลี่ยแลวไดขาว  35 ถัง ถาราคาขาวถังละ  45 บาท ใน 1 ไร จะไดเงิน
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ประมาณ 1,575 บาท คิดแลว 1 ไร ชาวนาจะไดกําไรเพียง 65 บาท ซ่ึงเปนผลกําไรที่ต่ํามาก ไม
เหมือนกับยุคดั้งเดิมที่การทํานาจะลงทุนนอย ถึงแมวาราคาขาวไมสูงนัก แตก็สามารถพึ่งตนเองได 
มีขอสังเกตวาราคาขาวนาปในแตละปนั้นไมสามารถจะระบุชัดเจนวา ราคาขายขาวนั้นจะสูงหรือ
ต่ําเพียงใดบางปราคาพุงสูงถึงตันละ 8,000 - 10,000 บาท แตในทางกลับกันบางปราคาขาวก็ตกต่ําลง
อยางมากคือต่ําถึงตันละ 4,000 - 4,500 บาท เมื่อเปนเชนนี้จึงเกิดความไมแนนอนดานรายไดที่   
ชาวบานปาแดงจะไดรับตอป ถึงอยางไรก็ตามเศรษฐกิจของชาวบานปาแดงยังคงดําเนินไปใน         
ทิศทางที่ดี เพราะชาวบานรูจักการปรับตัวเพื่อใหอยูรอดในยุคเศรษฐกิจฝดเคือง  โดยสวนใหญ         
ชาวบานปาแดงมีที่ดินที่ถูกตองตามกฎหมายเปนของตนเองเพียงพอสําหรับทําการเกษตร เพื่อ
บริโภคในครัวเรือน   การหารายไดเสริมใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่งคือการที่ชาวบานปาแดง
บางสวนไปขายแรงงานในเมืองหลวง หลังฤดูการเก็บเกี่ยวแตก็มีสวนนอยประกอบอาชีพอยูใน    
หมูบานไดมีการรวมกลุมทอผาพื้นเมือง เพื่อผลิตงานหัตถกรรมทําใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ขึ้นภายในหมูบาน โดยยังมีชาวบานปาแดงบางสวนประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ ซ่ึงไมใชการทอผา
พื้นเมือง กลุมนี้จะมีจํานวนนอยมากที่ไมถนัดดานการทอผา   ไดหันไปประกอบอาชีพเสริมอื่น  
เชน เล้ียงไกเนื้อ ไกพันธุพื้นเมือง (ไกบาน) เล้ียงเปด เล้ียงปลา เล้ียงหมู เปนตน ในการประกอบ
อาชีพทําใหชาวบานปาแดงมีรายไดเพิ่มเฉลี่ยประมาณเดือนละ 2,500 - 3,500 บาท    (สังวร   เหลือง
สนิท, สัมภาษณ, 26 ธ.ค. 46)  
 จะเห็นไดวาถึงชาวบานปาแดงจะมีรายไดตอครัวเรือนต่ํากวาเกณฑก็จริงอยู แตไดมี  
การปรับตัวใหเขากับสภาพของตนเองในสวนของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะวาไปแลวชุมชนทองถ่ิน
ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็สามารถปรับตนเองไดเหมือนกัน ซ่ึงในสวนของการสรางอาชีพ
เสริมขึ้นภายในหมูบานปาแดงก็มีหลากหลายอาชีพจุดประสงคก็เพื่อใหครอบครัวอยูอยางไมขัด

สน เชน การทอผา และการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจเปนตน ดังนั้น เศรษฐกิจโดยสวนรวมของชาวบาน
ปาแดง  นับวาดีพอสมควรการอพยพยายถ่ินก็มีนอย ซ่ึงเปนเครื่องยืนยันดานความมั่นคงทางดาน
เศรษฐกิจ เมื่อมีอาชีพมีรายไดที่ดีพอเล้ียงครอบครัวได ยอมไมมีใครอยากละทิ้งบานเกิดและไมมี
ใครตองการละทิ้งครอบครัวของตนเองอยางแนนอน 
 
 6.   กลุมทอผาบานปาแดง 
 ผาทอพื้นเมืองบานปาแดงจัดวาเปนศิลปะพื้นบานที่งดงามยิ่ง มีศิลปะเฉพาะตัวเองเปน
เอกลักษณของหมูบาน การทอผาของชาวบานปาแดงเปนการทอสําหรับใชเอง ทอสําหรับใชใน   
พิธีกรรมตาง ๆ และทอสําหรับการพาณิชย  การทอผาสําหรับใชเองจะเปนการทอที่ไมประณีต      
ทอแบบหยาบ ๆ สําหรับใชในครัวเรือน ใหคนในครอบครัวใชนุงหมไปทํานาทําไร สวนการทอผา
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เพื่อใชพิธีกรรมนั้นตองทออยางประณีต  โดยใชวัสดุอยางดีมีลวดลายสวยงามออกแบบอยาง        
วิจิตรบรรจง สําหรับการทอในเชิงพาณิชยนั้นจะทําตามลูกคาสั่งการทอผาของบานปาแดงมีลักษณะ
คลายกับชาวไทพวนบานอื่น หรือการทอผาของชาวพื้นเมืองที่ไมใชไทพวนแตมีการทอผาพื้นเมือง
เหมือนกันใชเครื่องมือคลาย ๆ กัน อาจเรียกชื่อแตกตางกันออกไปตามภาษาถิ่น ผาที่ทอ ไดแก      
ผาฝาย ผาไหม ผาซ่ิน ผาขาวมา และผาที่ใชประดิษฐเปนเครื่องใชอยางอื่น เปนการทอดวยมือ          
ทั้งสิ้น สวนผาที่นําชื่อเสียงมาสูบานปาแดงและเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย ไดแก ผาทอมัดหมี่
ผสมกับดิ้นเงินดิ้นทอง ลายโบราณ ลายนกกระจิบและลายขาวหลามตัดดอกแกว เหมาะที่จะนํามา
ตัดเย็บเพื่อสวมใสในงานกลางคืน และทําใหผาทอบานปาแดงมีราคามากยิ่งขึ้น 
 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การทอผาเพื่อใชใน 
ครัวเรือนเริ่มเปลี่ยนไป วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วชุมชนกําลังจะเปลี่ยนเปนชุมชนชานเมือง 
เพราะอยูใกลชุมชนใหญเพียง  5 กิโลเมตรเทานั้น  หนุมสาวนิยมซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปมาสวมใส         
ที่ยังสวมใสเสื้อผาพื้นเมืองเพียงผูสูงอายุหรือเด็ก     ดังนั้น   การผลิตเพื่อใชในครัวเรือนจึงมีนอยลง 
การทอผาพื้นเมืองในหมูบานปาแดงจึงกลับมาทําในเชิงพาณิชยเปนสวนใหญ ชาวบานปาแดงบาง
ครอบครัวทําเปนอาชีพเสริมในชวงเวลาวางจากการเกษตรมาทอผา การทอผาไดมีการพัฒนามา
อยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2524  ทางราชการไดเขามาเยี่ยมชมอาชีพการทอผาของชาวบานปาแดง 
เห็นวาเปนอาชีพเสริมที่ดีโดยเฉพาะกองอุตสาหกรรมในครัวเรือน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดสงวิทยากรเขามาฝกอบรมกลุมสตรีบานปาแดง จนทําใหผลิตภัณฑของ   
ผาทอบานปาแดงมีคุณภาพสูงลวดลายก็เปนที่นิยมของตลาด ในปจจุบันผาทอบานปาแดงผลิตได
ไมเพียงพอกับความตองการของตลาด 
 ผาทอพื้นเมืองของบานปาแดง มีลวดลายผาทอพื้นเมืองคลาย ๆ กับผาพื้นเมืองในทองที่ 
อื่น ๆ ในประเทศไทย เปนลวดลายที่ทํากันมาแตบรรพบุรุษ เชน ลายเครือเถา ลายเรขาคณิต         
ลายดอกไม ลายสัตวและประเภทพิเศษที่มีตัวอักษรตามที่ลูกคาส่ัง อาจดัดแปลงเองบาง เอาตัวอยาง
จากที่อ่ืนบาง  ประยุกตแตงเติมใหเปนแบบของตน  แตละครอบครัวจะมีความชํานาญแตกตางกัน       
ผาพื้นเมืองสีเดียวกันทอไดทุกครอบครัว  และมีการพัฒนาลวดลายจากหนังสือนิตยสารตาง ๆ      
ชาวบานปาแดงตระหนักถึงความสําคัญของอาชีพทอผาพื้นเมือง เห็นควรใหมีการอนุรักษ        
ทรัพยสมบัติซ่ึงเปนองคความรูของบรรพบุรุษ ไดดําเนินสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนจะตองมีการสืบ
ทอดตอไปใหลูกหลาน หากหยุดการทอผาความรูเทคนิคศิลปะการทอผาจะสูญไป จึงปลูกฝงการ
ทอผาใหแกลูกหลานตั้งแตเด็ก ในครอบครัวจะเก็บรักษาผาทอที่ตนเองทอไว ผาบางผืนจะทอยาก
มาก ลวดลายสวยงามจะเก็บไวใหลูกหลานดูเปนที่ระลึก 
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 ปจจุบันโรงเรียนบานปาแดง ไดจัดหลักสูตรการทอผาซึ่งเปนหลักสูตรทองถ่ินใหแก  
นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 - 6) เรียนวิชาการทอผา ซ่ึงนับวาสงเสริมการอนุรักษ
การทอผาบานปาแดงวิธีหนึ่ง  ศิลปหัตถกรรมการทอผาหมูบานปาแดงจึงสมควรอยางยิ่งที่จะ       
สงเสริมใหเปนเขตอนุรักษศิลปกรรมไดทองถ่ินหนึ่ง      สําหรับรายไดจากการทอผาในปจจุบัน         
โดยเฉลี่ยวันละ  90 - 130 บาทตอคน     สวนนักเรียนรายไดเฉลี่ยวันละ 70 - 90 บาทตอคน  นับวาเปน
อาชีพเสริมที่ทํารายไดใหแกคนในชุมชนบานปาแดง     จนสามารถทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของ         
ครอบครัวมีความมั่นคงยิ่งขึ้น  โดยท่ีทางภาครัฐไดใหการสนับสนุนทางกลุมทอผาโดยตองการให    
การปฏิบัติงานของกลุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กองอุตสาหกรรมในครัวเรือนกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมจึงไดสงวิทยากรเขามาฝกอบรมกลุมสตรีบานปาแดง ดังนี้ 
 ป  พ.ศ. 2525 ฝกอบรมการสรางกี่กระตุกจํานวน 15 หลัง อบรมกลุมสตรีอาสา จํานวน  
30 คน ทอผาแบบกี่กระตุกดวยมือแทนการทอผาดวยกี่โบราณ  ทําใหการทอผาเปนไปดวย               
ความรวดเร็วขึ้น        
 ป พ.ศ. 2526 ฝกอบรมเพิ่มพูนทักษะการทอผาใหแพรหลายยิ่งขึ้นอบรมการยอม
เสนดาย 
ใหเปนสีตาง ๆ  ดวยกรรมวิธีใหม ทําใหไดผาทอหลายสีเพิ่มมากขึ้น อบรมการทอผาถุง ผาลายรอบ 
ผาลายธรรมดา และการจัดตั้งกลุมแมบานทอผาเปนการถาวรจนถึงปจจุบัน 
 ป พ.ศ. 2527  ฝกอบรมการทอผาเปนตัวหนังสือ และการทอผาแบบ  4  ตะกอ 
 ป พ.ศ. 2528  ฝกอบรมการมัดดายหมี่ ฝกอบรมการทอผาเปนตัวหนังสือแบบตะกอยาว 
 ป พ.ศ. 2533 ฝกอบรมการทอผาแบบ 6 ตะกอ และแบบ 8 ตะกอ ทําใหไดเนื้อผาที่มี
ความละเอียดสวยงามมากยิ่งขึ้น 
 ป พ.ศ. 2544  ฝกอบรมกลุมสตรีและเยาวชนสหกรณ   โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ  ปงบประมาณ 2544  หลักสูตรเทคนิคการทอผายกดอกและแปรรูปผลิตภัณฑ เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2544  ซ่ึงมีผูรับการฝกอบรมครั้งนี้จํานวน 40 คน (ทรรศวรรณ   เล่ียมวิไล และคณะ, 
2545 : 27 - 41) 
 
แนวทางธุรกิจ 
  
 1. แนวคิดในการจัดตั้งกลุมทอผาบานปาแดง 
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 แนวคิดในการจัดตั้งศูนยทอผาบานปาแดงเกิดจากพระราชดําริสมเด็จพระนางเจา     
พระบรมราชินีนาถ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑชุมชนวา 

“…คนไทยนั้นมีศิลปะอยูในหัวใจ และมีฝมือในทางการชางมาแตอดีตซึ่ง
ในแตละภาคก็มีงานหัตถกรรมพื้นบานแตละอยาง แตกตางกันไป ดังนั้น
การที่จะสงเสริมใหราษฎรไดมีอาชีพที่มีความชํานาญมาแตเดิมนั้นนอกจาก

จะชวยใหมีรายไดเพิ่มขึ้นแลว ยังเปนการรักษาศิลปหัตถกรรมพื้นบานของ
แตละภาคไวไดอีกดวย…”  (กรมศิลปากร, 2537 : 13)  

 จะเห็นไดวาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนฟนฟูทะนุบํารุง 
ศิลปหัตถกรรม อุตสาหกรรม มีการทอผาฝาย ผาไหม การทําเคร่ืองใชไมสอย ศิลปะประดิษฐ  
เครื่องปนดินเผา ตลอดจนเครื่องเงิน เครื่องทอง และเครื่องถม ใหชาวบานทุกภาคในประเทศไทยมี
รายไดเปนอาชีพเสริมทั้งยังเปนสินคาสงออก นําทั้งชื่อเสียงและรายไดมาสูประเทศไทย ดังที่เห็น
อยูในปจจุบัน ราษฎรในภูมิภาคจึงไดมีชีวิตอยูดีมีสุขกวาแตกอน (กรมวิชาการ, 2537 : 30) 
 การจัดตั้งศูนยทอผาบานปาแดง  ไดแนวคิดจากปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและภาวะ
การเงินของประเทศที่เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2540 และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันก็ไดสงผลกระทบตอ
ประชาชนไทยในวงกวาง โดยเฉพาะประชาชนในสวนภูมิภาคในชนบทซึ่งมีปญหาความยากจน 
เปนพื้นฐานอยูแลว ทําใหมีปญหาทับถมและซับซอนยิ่งขึ้น 
 รัฐบาลปจจุบันซ่ึงมี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ  ชินวัตร      เปนนายกรัฐมนตรีไดตระหนักถึง 
ปญหาดังกลาว  จึงไดมีเปาหมาย  นโยบายเรงดวนในสวนของเศรษฐกิจชุมชน  ดังจะเห็นไดจาก
การแถลงนโยบายของรัฐบาลผานทางสถานีโทรทัศนชอง 7 เมื่อวันจันทรที่ 26 กุมภาพันธ 2544 ชวง
ขาวภาคค่ําดังความวา รัฐบาลตั้งเปาหมายที่จะดําเนินนโยบายเพื่อลดความยากจนของทุกคนทั่ว
ประเทศและนําไปสูการสรางงาน สรางรายได เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพียงพอกับความตองการ 
โดยนโยบายของทานนายกรัฐมนตรีจะเนนไปที่การใหประชาชนทุกคนสามารถใชทุนทางปญญา 
ศักยภาพสวนตัวและทรัพยสินที่มีอยูทํางานอยางเต็มที่ 
 เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ทางรัฐบาลจึงกําหนดนโยบายเรงดวนในสวนที่เกี่ยวของ
กับเศรษฐกิจชุมชน โดยจัดตั้งกองทุนหมูบานแหงละ 1 ลานบาท เพื่อเปนแหลงหมุนเวียนในการ
ลงทุนสรางอาชีพเสริม สรางรายไดใหแกประชาชนในชุมชน และวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน
พรอมทั้งรัฐบาลจะจัดใหมีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน   มาใชในการพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอมที่จะใหความชวยเหลือดานความรูสมัยใหม และ
การบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยระบบ
รานคาเครือขายและอินเตอรเน็ต 
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 แนวนโยบายขางตนไดกําหนดเปาหมายไวอยางชัดเจน โดยจัดใหประชาชนในทองถ่ิน
สามารถชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและการที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวได องคกร
ประชาชนตองเขมแข็ง นั่นก็คือการพัฒนาใหกลุมอาชีพตาง ๆ มีขีดความสามารถในการยกระดับ  
ทุนการผลิตและการตลาดใหสูงขึ้น โดยเนนการสงเสริมอาชีพแกประชาชนใน 2 ลักษณะดวยกัน 
คือ สงเสริมใหประชาชนพอมีพอกินในครอบครัวและสงเสริมใหผลิต เพื่อจําหนายเปนรายไดเพิ่ม     
แกครอบครัวในรูปแบบของธุรกิจชุมชน โดยศูนยทอผาบานปาแดงเปนความพยายามของชาวไทพวน
ที่จะแกไขปญหาเศรษฐกิจและสรางความกินดีอยูดีใหกับชุมชน 
 
 2.   การจัดการธุรกิจชุมชน 
 ธุรกิจชุมชนเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกจิชมุชน 
แตการจะบรรลุเปาหมายไดนั้นตองอาศัยการผนึกกําลังของทุกฝาย ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนประชาชนในทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมตั้งแตการรวมคิด     
รวมกันทํางาน รวมกันกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธวิธี แนวทางและการนําไปสูการปฏิบัติ
ใหบรรลุเปาหมาย  
 ศาสตราจารย ดร. อภิชัย   พันธเสน ไดอธิบายไววา ธุรกิจชุมชน หมายถึง ธุรกิจที่เปน
ของชุมชน เพื่อชุมชน และบริหารจัดการโดยชุมชน ซึ่งเปนการบริหารเนนการกระทําในเชิงธุรกิจ
แตกตางจากการกุศลหรือการชวยเหลือเกื้อกูลในลักษณะของสหกรณ ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจชุมชนจําเปน
จะตองแขงขันทั้งในดานตนทุนและคุณภาพ กับกิจการที่แสวงกําไรของธุรกิจเอกชนตามปกติ      
แตที่จําเปนตองจัดทําเปนธุรกิจชุมชน ก็เพราะสมาชิกแตละคนไมมีความสามารถ ความเขมแข็ง
ทางการเงินพอที่จะแขงขันไดกับธุรกิจของเอกชนเหลานี้ คําวา ธุรกิจชุมชน ในความหมายทาง
เศรษฐศาสตรและการคา หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่ตองการไดกําไร (อภิชัย   
พันธเสน, สรวิช  เปรมชื่น และพิเชษฐ  เกียรติเดชปญญา, 2545 : 10) 
 รองศาสตราจารยปาริชาติ   วลัยเสถียร และคณะ ไดทําการวิจัยเร่ืองนโยบายและมาตรการ
ในการสงเสริมธุรกิจชุมชน จากการศึกษาพบวาความหมายของธุรกิจชุมชนมีทั้งระดับที่เหมือน
คลายคลึง และมีความแตกตางกันไปในแตละหนวยงานขึ้นอยูกับวัตถุประสงค เปาหมาย และ
ลักษณะการดําเนินงานของแตละหนวยงาน และไดจําแนกความหมายของธุรกิจชุมชนไวดังนี้  
 1. ความหมายของธุรกิจ         ที่หนวยงานนั้น ๆ       ไมไดมีการกําหนดนิยามไว             
อยางเฉพาะเจาะจงหรือไมไดใหความหมายในเชิงธุรกิจชุมชนไวเปนการเฉพาะ แตมีความหมายที่
ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจชุมชนหรือมีพื้นฐานทางธุรกิจ ซ่ึงอาจดําเนินงานกับรายบุคคล 
กลุมหรือองคกร ความหมายของธุรกิจชุมชนในที่นี้ จึงหมายถึงการสรางงาน สรางอาชีพและ       
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เพิ่มรายได การสงเสริมใหกลุมองคกรประชาชนหรือเอกชนในชุมชนดําเนินกิจกรรมดานอาชีพ และ
หมายรวมถึงการใหความรูทางดานบริหารธุรกิจ การตลาดการผลิต ทุน และการจัดการขั้นตอน 
 กิจกรรมอันกอใหเกิดอาชีพ  การจางงานนําไปสูการกอรางสรางตัวของคนยากจนอาจ
เปนทั้งกิจกรรมรายบุคคลหรือกลุมก็ไดการสรางงานและรายไดใหชาวบาน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
และการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเปนประโยชน 
 การสงเสริมใหกลุมองคกรประชาชนหรือเอกชนในชุมชน ดําเนินกิจกรรมดานอาชีพ 
ฝกทักษะดานอาชีพและใหความรูดานการบริหารธุรกิจ  การตลาด  การผลิต  ทุนและการจัดการ
ขั้นตน 
 ตามความหมายนี้ ธุรกิจชุมชนไดแกการประกอบการธุรกิจขนาดยอม  ขนาดเล็ก  และ
หัตถกรรมพื้นบาน ซ่ึงมีทั้งลักษณะที่ดําเนินงานเปนกลุมและเปนรายบุคคล ตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงอุตสาหกรรม (ปาริชาติ   วลัยเสถียร และคณะ, 2546 : 96 - 98) 
 2. ความหมายของธุรกิจชุมชน ที่ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมกันดําเนินงานและมี
ขอบเขตของวัตถุประสงคที่กวางกวาการเพิ่มรายได  
 ธุรกิจชุมชน คือ ธุรกิจที่ชาวบานมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ ทั้งในลักษณะการเปน   
เจาของเองทั้งหมดหรือบางสวนในฐานะผูรวมทุน ผูถือหุน อันจะนําไปสูการมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ธุรกิจชุมชน คือ การดําเนินกิจกรรม       ซ่ึงสงเสริมใหประชาชนในชนบทมีรายไดโดย 
พัฒนาความรู ความสามารถของประชาชนในการบริหารและจัดการ มีลักษณะการพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน และมีผลในการปองกันการยายถ่ิน 
  ธุรกิจชุมชน คือ การรวมตัวของคนในชุมชนเปนกลุมเกษตรกร    สหกรณหรือธุรกิจ   
ขนาดเล็กในชนบท ดําเนินการทางธุรกิจที่มุงพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ธุรกิจชุมชนจะประกอบการ  
โดยกลุมหรือองคกรชุมชนรวมเปนเจาของ รวมดําเนินกิจการตลอดจนรวมรับผลประโยชน        
จากการดําเนินงานนั้น 
 ธุรกิจชุมชน คือ การสงเสริม หรือสรางพื้นฐานและสมรรถนะขององคกรชุมชน เพื่อ
พัฒนาอาชีพและรายได เพื่อนําไปสูการเปนธุรกิจชุมชนโดยการสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อให
มีทักษะในเชิงธุรกิจ เชน ระดมทุน การผลิต การตลาด การบริหาร และการจัดการ รวมทั้งแสวงหา
ความรวมมือจากแหลงอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ตามศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมชุมชนในสวนของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมนั้น  จะหมายถึง  
อุตสาหกรรมที่ชุมชนมีสวนรวมโดยที่ประชาชนนั้นเปนเจาของ   มิไดมีสถานะเปนเพียงผูใช
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แรงงานแตจะมีสถานะเปนผูบริหาร ทั้งนี้สถานที่ตั้งจะอยูในพื้นที่ของชุมชนหรือใกลเคียงชุมชนการ
ดําเนินงานจะตองมีความยั่งยืนกลาวคือมีความตอเนื่อง มีความเจริญเติบโต มีกิจกรรมสรางรายไดที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมและประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน 
 ความหมายของธุรกิจชุมชนในสวนนี้ ดําเนินการโดยกลุมหรือองคกรประชาชนมี    
การกําหนดวัตถุประสงครวมทั้งบางกลุมมีการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ  
เอกชนดวยจากความหมายของธุรกิจชุมชนตาง ๆ ขางตนสรุปไดวา 
 ธุรกิจชุมชน คือ กิจกรรมที่บุคคลหรือองคกรในชุมชนมีสวนเปนเจาของ โดยสมาชิกมี
สวนชวยดําเนินงานบางสวนหรือทั้งหมด โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ มีการเรียนรู 
และการจัดการรวมกัน เพื่อดําเนินการในกิจกรรมการผลิต การแปรรูป การคาและการบริการที่         
มุงพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนไดอยางสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ         
ส่ิงแวดลอมของชุมชน อันจะนําไปสูชีวิตความเปนอยูที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้น  
 บานปาแดงก็เปนชุมชุนที่ประกอบธุรกิจชุมชน การดําเนินงานในกิจการสอดคลองกับ
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุมซ่ึงถือได
วาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหไปสูเปาหมายที่ตั้งไว ผลที่ไดคือมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้นและเปนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตอไป 
 
 
 
 3. ลักษณะของธุรกิจชุมชน 
 จากคําจํากัดความ หรือความหมายของธุรกิจชุมชน จะเห็นวาธุรกิจชุมชนนั้นเปนธุรกิจ 
ที่ใชเงินลงทุนในระยะเริ่มตนไมมากนัก  หากแตเนนการสรางงานในทองถ่ินเพิ่มมากขึ้นเปนหลัก 
รายไดจากการการขายอาจไมจําเปนตองสูงนักในระยะเริ่มแรก  โดยมีเปาหมายเพื่อใหทุกคน
สามารถ อยูไดเปนสําคัญ ธุรกิจชุมชนโดยทั่วไปมีลักษณะ ดังนี้ 
  1)  เปนธุรกิจขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการบริหาร ผูบริหาร หรือตัวแทนกลุม
สามารถตัดสินใจในธุรกิจไดทันทีและรวดเร็ว เพราะการบริหารงานที่ไมซับซอนสามารถตัดสินใจ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตลาด ตลอดการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากสมาชิกของกลุมไดอยางรวดเร็ว 
 2) รายไดจากยอดขายในระยะเริ่มตนไมมากนัก ธุรกิจชุมชนจะทําการจําหนายสินคา 
บริการ หรือผลิตสินคาในปริมาณที่สามารถคุมทุน และไดกําไรเพื่อแบงใหสมาชิกตามปกติ        
โดยคํานึงถึงขนาดของตลาดที่มีอยูเปนสําคัญ จึงทําใหรายไดจากยอดขายไมมากนัก แตเพียง
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พอที่จะทําใหธุรกิจดําเนินกิจการอยูไดอยางราบรื่น และมีผลในการสรางงานใหแกสมาชิกเพื่อชวย
เสริม การดํารงชีพใหอยูไดในบรรดาสมาชิก 
 3) ตนทุนในการดําเนินกิจการต่ํา ธุรกิจชุมชนนั้นดําเนินงานโดยเนนใหคนมีงานทํา    
แตในสภาพการทํางานที่เปนมิตร และมีความสุข จึงไมจําเปนตองจายคาจางมาก ในขณะเดียวกัน     
ตนทุนในการจัดหาอุปกรณ และเครื่องใชไปตามความจําเปนในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงเนน         
การประหยัดไมฟุมเฟอย 
 4) การติดตอ และการใหบริการกับลูกคาเปนไปอยางใกลชิด ธุรกิจชุมชนสวนใหญ     
จะดําเนินงานโดยสมาชิกในชุมชน ซ่ึงทําใหการติดตอส่ือสารกับลูกคาเปนไปในลักษณะเปนกันเอง 
และการเปนเพื่อนบานชวยใหทราบความตองการของลูกคาโดยตรง สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ลูกคาไดทันทวงที 
 5)  การเริ่มตนธุรกิจทําไดงาย ธุรกิจชุมชนสามารถเริ่มตนไดงาย โดยคณะบุคคลที่    
ไมใชเครือญาติมีวัตถุประสงคที่จะทําธุรกิจรวมกันเพื่อผลประโยชนของกลุมและชุมชน การที่มี
บุคคลจํานวนหนึ่ง  สนใจทําธุรกิจรวมกันมีผลทําใหปญหาเงินทุนไมเปนอุปสรรคเพราะใชเงินลงทุน
ไมมาก ทุกคนเปนสมาชิกไมมีเจาของผูกขาดแตเพียงผูเดียว แตอาจจะมีตัวแทนของกลุมที่ไดรับ
เลือกใหทําหนาที่บริหารจัดการ หรือเปนตัวแทนที่ไดรับการยอมรับการยอมรับจากสมาชิก  
 
 4. ประเภทของธุรกิจชุมชน 
 อภิชัย  พันธเสน  ไดอธิบายเรื่องธุรกิจไววา ธุรกิจชุมชนก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปที่มี   
การจัดแบงธุรกิจออกเปนประเภทตาม การประกอบการ 4 ประเภท คือ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจคาปลีก 
ธุรกิจคาสงและธุรกิจบริการ 
 1) ธุรกิจการผลิต  หมายถึง  การผลิตสินคา โดยการนําเอาวัสดุ หรือสินคาบางชนิดมา  
แปรสภาพใหเปนสินคาใหม มีรูปแบบใหม ธุรกิจชุมชนที่ดําเนินการทางดานการผลิตในครัวเรือน 
ซ่ึงอาศัยวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ิน อาทิเชน การผลิตเครื่องปนดินเผา การผลิตเครื่องจักรสาน การทอ
ผา อุตสาหกรรมจากไม หรือธุรกิจชุมชนที่ทําการผลิตในขบวนการที่ตองอาศัยคนงานจํานวนหนึ่ง 
เชนการผลิตวุนเสน การผลิตซีอ๊ิวในทองถ่ิน เปนตน ธุรกิจชุมชนที่ทําการผลิตเองอาจจะดําเนินการ
จําหนายสินคาที่ผลิตไดเองหรืออาจจะขายสินคาที่ผลิตไดใหพอคาคนกลาง หรือตัวแทนจําหนาย   
สินคาตอไป 
 2)  ธุรกิจคาปลีก  หมายถึง  กิจการที่ทําการขายสินคาใหถึงมือผูบริโภค   ณ  จุดที่ทํา
การขายสินคาที่นิยมจําหนายใหกับผูบริโภคจะไดแก สินคาอุปโภค สินคาบริโภคทุกชนิด ตั้งแต
ของใช    จําเปนในบาน เชน ยาสีฟน สบู ผงซักฟอก หรือสินคาประเภทอาหาร อาทิเชน ขนมปง             
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อาหารกระปอง หรือประเภทยารักษาโรค เชน ยาแกปวดศีรษะ ยาธาตุ ยาสามัญประจําบาน จนถึง       
สินคาประเภทของเลนเด็ก เครื่องเขียน เปนตน ธุรกิจประเภทนี้เนนการรวมทุนของสมาชิก โดยมี        
วัตถุประสงคเพื่อจะจัดหาสินคามาจําหนายในบรรดาสมาชิก และผูที่ไมไดเปนสมาชิกเพื่อลดคาใชจาย
จากการที่จะตองซื้อจากพอคาคนกลางที่กําหนดอัตรากําไรไวสูง 
 3)  ธุรกิจคาสง หมายถึง กิจการที่ดําเนินการซื้อสินคาจากผูผลิตเปนจํานวนครั้งละ 
มาก ๆ และนําสินคานั้นมาขายตอใหกับพอคาปลีกหลาย ๆ รายตอไป ธุรกิจคาสงนี้สามารถที่จะทํา
การซื้อสินคาจากผูผลิตไดทุกประเภทไมวาจะเปนโรงสีขาว อาหารแปรรูป อาหารกระปอง เส้ือผา 
รองเทา เครื่องประดับธุรกิจประเภทนี้อาจจะนับไดวาเปนธุรกิจชุมชนขนาดใหญและมีความมั่นคง          
พอสมควรแลว 
 4)  ธุรกิจบริการ หมายถึง การรวมกลุมของสมาชิกเพื่อประกอบธุรกิจบริการคือสินคา
ที่ไมสามารถจับตองได แตสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ ตัวอยางของธุรกิจบริการ  
ไดแก บริการนวดแผนไทยและอบสมุนไพร บริการรักษาโรคดวยยาสมุนไพร บริการทองเที่ยว   
เชิงอนุรักษทั้งในทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เปนตน (อภิชัย   พันธเสน, สรวิช  เปรมชื่น และ
พิเชษฐ  เกียรติเดชปญญา, 2545 : 13-14) 
 5. ความสําคัญของธุรกิจชุมชน 
 ธุรกิจชุมชนมีความสําคัญ และมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ   
การเมืองและสังคม แตบทบาทของธุรกิจชุมชนในการพัฒนาจะแตกตางกันไปตามประเภทของ
ธุรกิจนั้น ๆ  ธุรกิจชุมชนมีความสําคัญหลายประการ ดังนี้ 
 1) เปดโอกาสใหมีการประกอบการ ธุรกิจชุมชนเปนชองทาง และโอกาสสําหรับผูที่มี
ความตองการในการประกอบอาชีพธุรกิจดวยตนเอง รวมกับสมาชิกคนอื่น ถึงแมจะมีฐานะเปน   
ลูกจางก็มีสวนในการเปนเจาของประกอบการดวยเชนกัน สมาชิกในชุมชนที่มีความสามารถ         
มีความคิดริเร่ิมที่สรางสรรค สามารถหาประสบการณ และพิสูจนความสามารถโดยเขารวม  
ประกอบธุรกิจชุมชน ซ่ึงใชเงินทุนนอยเนนการสรางงานในทองถ่ินเปนสําคัญ และถามีประสบการณ
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ธุรกิจชุมชนขนาดเล็กก็สามารถจะพัฒนาไปสูการประกอบการธุรกิจที่มี
ขนาดใหญตอไปได 
 2)  กอใหเกิดการวาจาง การพัฒนาธุรกิจชุมชนทําใหเกิดการวาจางแรงงานในทองถ่ิน
มีการพัฒนาฝมือแรงงานอยางตอเนื่องพรอมกันไปดวย แทนการที่ถูกวาจางใหเปนแรงงานไรฝมือ   
ทั้งนี้เพราะทุกคนมีสวนเปนเจาของกิจการ  จึงสามารถใชกิจการที่มีเปนเครื่องมือในการพัฒนา      
ฝมือแรงงานของตนเองตามตองการ ยกเวนแตจะมีความพึงพอใจที่จะทํางานในเฉพาะสวนที่ตนมี        
ความชํานาญเทานั้น 
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 3)  สงเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญบางประเภท    
จําเปนตองอาศัยวัตถุดิบหรือช้ินสวนประกอบจากหลาย ๆ แหลงเพื่อนํามาผลิตสินคาในอุตสาหกรรม
ประเภทนั้น ธุรกิจชุมชนจึงเปนแหลงที่ชวยในการผลิตช้ินสวนประกอบเหลานี้ และนําสงใหกับ
ธุรกิจขนาดใหญอีกทีหนึ่ง เพื่อผลิตเปนสินคาที่ไดมาตรฐานตอไป โดยในระยะแรกธุรกิจชุมชน   
ไดรับประโยชนจากการฝกอบรม และทักษะที่จําเปนสําหรับการผลิต สวยธุรกิจขนาดใหญที่วาจาง
ใหรับชวงผลิตตอก็ลดตนทุน อยางไรก็ตามลักษณะเชนนี้อาจจะมีประโยชนเพียงในระยะเริ่มตน 
เพราะในระยะยาวธุรกิจขนาดใหญอาจจะยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่คาแรงถูกกวา 
 4) สรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ธุรกิจชุมชนยิ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเทาไรจะ

กอใหเกิดการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจไปสูกลุมผูประกอบการ และกลุมคนเพิ่มมากยิ่งขึ้น
เทานั้น          เกิดการกระจายรายไดสูชนกลุมอ่ืนอยางทั่วถึง ธุรกิจชุมชนยังชวยลดปญญาของ
สังคม อัตรา        การวางงานลดนอยลง เพราะมีการวาจางงานในธุรกิจชุมชน ปญหาคนไมมีงาน
ทํานอยลง เนื่องจากประชาชนมีรายได ซ่ึงสงผลทําใหปญหาอาชญากรรมลดลงดวย ความมั่นคง
ของประเทศจะเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความเปนอยูที่สุขสบายมีรายไดดีและมีงานทํา 
 5)  ลดปญหาสังคมที่เปนภัยคุกคามประเทศชาติ กลาวคือ ถาหากธุรกิจชุมชนสามารถ 
บรรลุเปาหมายสมาชิกในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น ชุมชนมีความแข็งแรง ปญหาสังคมตาง ๆ ที่อยูใน
ขณะนี้ ไมวาปญหายาเสพติดในหมูเยาวชน ปญหาโรคเอดส ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาการมี        
เพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร ปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่แตกแยกหรือการลมสลายของ
ครอบครัว ฯลฯ  จะไดรับการบรรเทาพรอมกันไปดวย ชวยใหเกิดเปนสังคมที่มีความรมเย็นเปนสุข 
 
 6. การสรางจิตสํานึกการจัดการธุรกิจชุมชน 
 ธุรกิจชุมชนจะสามารถดํารงอยูได ก็ดวยการจําหนายสินคาและใหบริการออกสูตลาด   
ผูบริโภค ดังนั้น ผูบริโภคจึงเปนกลุมสัมพันธกลุมแรกที่มีผลตอความอยูรอด และสะสมทุนภายใน
ทองถ่ิน ธุรกิจชุมชนจะประสบความสําเร็จไดตองรับผิดชอบตอผูบริโภค สวนหนึ่งก็เปนสมาชิก
ของชุมชนและมีหนาที่จะตองชวยเหลือ และสนับสนุนธุรกิจชุมชนที่มุงจัดหาสวัสดิการใหแก
สมาชิกทุกคนในชุมชนดวยเชนกัน ธุรกิจชุมชนมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอผูบริโภค ดังนี้ 
 1)  ผลิตสินคาและบริการ เพื่อสนองความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 
 2)  จําหนายสินคา และบริการที่มีคุณภาพเทานั้น 
 3) จําหนายสินคาและบริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยเพียงพอ และพรอมที่จะ       
รับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดจากความบกพรองของสินคา หรือบริการนั้น 
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 4) ใหขอมูลทั้งจุดเดน และขอจํากัดของสินคา และบริการนั้นอยางครบถวนชัดเจน   
และตรงไปตรงมา มิฉะนั้นแลวหากลูกคาไดรับความเสียหายจากการใชสินคาโดยไมรูถึงอันตราย
อันพึงระวังแลวจะปฏิเสธที่จะซื้อหาสินคาและบริการเหลานั้น สงผลตอความลมเหลวของธุรกิจ
ชุมชนไดในภายหลัง 
 5)  จําหนายสินคา และบริการในราคาที่เหมาะสม สาเหตุสมผลกับคุณภาพและโอกาส 
หากลูกคาทราบวาราคาไมสมเหตุสมผลกับคุณภาพ ลูกคาจะมีความรูสึกวาถูกเอาเปรียบและ         
ไมตองการดําเนินธุรกิจดวย 
 6)  ดําเนินธุรกิจดวยจริยธรรม ไมหลอกลอ ไมอําพราง ไมฉอโกงผูบริโภค เพราะหาก    
ผูประกอบการผลิตสินคาหรือบริการในนามของชุมชน โดยไมมีคุณภาพก็จะกระทบถึงชื่อเสียง
ของชุมชนใหเสียหาย 
 7)  ใหผูบริโภคมีอิสระในการตัดสินใจซื้อ ไมรุกเราหรือรวบรัดใหธุรกิจไดประโยชน
แตเพียงฝายเดียว แตควรดําเนินการเพื่อใหผูบริโภคไดประโยชน 
 8) ผู รับผิดชอบตอสินคาที่บกพรองโดยทันที เพราะการกระทําเชนนี้ คือ รักษา
มาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ อันจะนํามาซึ่งความเชื่อถือในตราการคา และ
ธุรกิจชุมชนในอนาคต 
 9) ในการจํ าหนายสินค าหรือใหบริการผูจํ าหนายหรือผู ใหบริการจะตองไม

ละลาบละลวง หรือยุงเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของผูบริโภค นอกจากนี้แลว ผูประกอบธุรกิจในชุมชน ยัง
จะตองเอาใจใสตอสังคมและทรัพยากรธรรมชาติที่ตนไดเขาไปดําเนินงาน โดยใชทรัพยากรใหเกิด
ประโยชน     สูงสุด วางแผนรวมกับผูดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ในชุมชนเพื่อปองกันการขาดแคลนอันจะ
เปนการทําลาย   สภาพแวดลอมในอนาคต นอกเหนือจากนี้จะตองรับผิดชอบตอผลกระทบ
เศรษฐกิจในทางลบ        ที่อาจจะเกิดขึ้นพรอมทั้งมีการรับผิดชอบตอสังคมดวย ความรับผิดชอบ
ทางดานเศรษฐกิจนั้น    หมายถึง  การที่จะมุงแตหากําไร  และเพิ่มสวนทุนของผูถือหุนของธุรกิจ
ชุมชนใหสูงขึ้นโดย           ไมคํานึงการอยูรอดทางธุรกิจของคูแขงขัน การทําธุรกิจมุงทําลายธุรกิจ
ของคูแขงขันนั้น เปนสิ่งที่   ไมพึงกระทําอยางยิ่งเพราะในระยะยาวจะนํามาซึ่งความไมมี

ประสิทธิภาพในการจัดการทางเศรษฐกิจ    สวนความรับผิดชอบตอสังคมนั้น หมายถึง การที่
จะตองสนใจตอปญหาทางสังคมที่กําลังเกิดขึ้น            ผูประกอบการธุรกิจในชุมชนจะตอง
ยอมรับบทบาททั้ง 2 สวนนี้ โดยเฉพาะในสังคมทองถิ่น   ดําเนินการอยูดวยการเขาไปสนับสนุน
โดยตรง และใหพนักงานมีบาทบาทรวมกับกลุมชนในทองถ่ินบทบาทของธุรกิจที่มีตอทองถ่ินที่
ตั้งอยูประกอบดวย 
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 1.  รวมพัฒนาสังคมของทองถ่ินที่ตนเขาไปดําเนินงาน ธุรกิจชุมชนจะอยูไดก็โดย      
การไดรับความรวมมือของสังคมในทองถ่ินที่ตนประกอบกิจการอยู ไมวาจะเปนเรื่องความปลอดภัย
การใหความสะดวกในการดําเนินงานและการจัดหาบุคลากร ซ่ึงจําเปนจะตองไดรับความรวมมือ 
และสนับสนุนจากชุมชนทั้งหมดในวงกวาง ดวยเหตุนี้การมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมของทองถ่ิน 
จึงเปนการชวยใหชุมชนมีความกินดีอยูดีมากขึ้น เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหเกิดมีชุมชนที่เขมแข็ง 
 2.  สรางงานใหคนในชุมชน เพื่อใหเกิดรายได ลดคาใชจายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เชน
ธุรกิจชุมชนตลาดน้ําวัดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ไดสรางงานใหแกสมาชิกของชุมชนนั้น       
โดยเปดโอกาสใหชาวบานทั้งในทองถ่ิน และละแวกใกลเคียงนําผลผลิตทางเกษตร และผลผลิตที่
ไดจากการแปรรูปมาจําหนายในตลาด 
 3. ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในการดําเนินธุรกิจชุมชนจําเปนที่

จะตองพึ่งพาทรัพยากรในทองถ่ินเปนหลัก หากสมาชิกในชุมชนขาดจิตสํานึกในการดูแล
สภาพแวดลอมของทองถ่ินแลวระยะเวลา และปริมาณทรัพยากรที่สมาชิกในชุมชนจะตักตวง
ผลประโยชนทองถ่ินก็จะลดนอยลง ดังนั้น สมาชิกในชุมชนจะตองมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอมของทองถ่ิน เพื่อความอยูรอดในระยะยาวของทั้งธุรกิจและชุมชน 
 4. ใหความรวมมือโดยไมประกอบธุรกิจที่จะทําใหสังคมเสื่อมในที่นี้ หมายถึง การที่
สมาชิกในชุมชนรวมกันเลิกประกอบกิจกรรมที่ทําลายความเขมแข็งของชุมชน เชน การคายาเสพติด 
การเลนพนันไกชน การเปดบอนในชุมชน การเลนหวยใตดิน เปนตน แลวหันมารวมมือกัน 
ประกอบอาชีพสุจริตที่ชวยเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม เชน การรวมกลุมทอผาไหม การ
รวมกลุมพัฒนาตลาดในชุมชน การแลกเปลี่ยนภูมิปญญาของแตละคนในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร เปนตน (อภิชัย   พันธเสน, สรวิช  เปรมชื่น และพิเชษฐ  เกียรติเดชปญญา, 2545 : 16-
17) 
 
 7. แนวทางการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
 ในการที่จะพัฒนาธุรกิจชุมชนใหยั่งยืน เปนธุรกิจที่สรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกใน     
ชุมชนนั้นตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
 1)  คุณธรรม 
  2)  ทัศนคติที่ดี 
  3)  ความสามัคคีในหมูคณะ 
 4) การบริหารที่โปรงใส 
 5)  องคความรู ซ่ึงประกอบไปดวย 
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   5.1)  ความรู และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ตนดําเนินการอยู 
   5.2)  ความรูในเรื่องการจัดการ เชน การสามารถสรางเครือขายในการดําเนินงาน
ใหเติบโตกวางขวาง 
   5.3)  ความรูและความสามารถในการสรางวัฒนธรรมองคกร 
 6)  การจัดการทางดานการตลาด 
 7)  การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจ 
 8)  การประเมินผลการดําเนินงานขององคกร 
 9)  ความรูในเรื่อง การเงิน การบัญชีและภาษี รวมทั้งการสํานึกในตนทุนตลอดเวลา 
หรือตองรูตนทุนทุกวินาที 
 10)  การสรางแรงจูงใจใหกับสมาชิกในชุมชน 
 11)  การกําหนดเปาหมายและวางแผนดําเนินการเพื่อใหสนับสนุนตอเปาหมายที่ไดวาง
ไว  
 
 8. แนวทางการสรางธุรกิจชุมชนใหเขมแข็ง 
 การสรางธุรกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง สามารถเปนทั้งแหลงรายไดหลักและรายได
เสริมนั้นจําเปนตองมีส่ิงตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 1)  ตองรูแหลงทรัพยากรในชุมชน ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2  ประเภท ดังนี้ 
   1.1)  ทรัพยากรมนุษย เชน ความสามารถของบุคคลที่จะดําเนินงาน 
   1.2)  ทรัพยากรที่ไมใชมนุษย  เชน แหลงวัตถุดิบ  พลังงาน  ส่ิงแวดลอม  ทําเลที่ตั้ง  
สาธารณูปโภค เทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวก 
 2) ตองสามารถทําการตลาดใหแกสินคาที่ผลิตได ซ่ึงจําเปนตองทําการวิจัยเกี่ยวกับ  
ความตองการของตลาดและผูบริโภค 

 3)  ตองรูแหลงเงินทุนในการดําเนินธุรกิจ 
  
 9. สิ่งแวดลอมภายนอกและภายในเชิงธุรกิจ 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม  “ภายนอกและภายใน”  เพื่อเขาใจสถานะที่เปนอยูของ
องคกรหรือกระบวนการพัฒนาองคกร  เรียกตามภาษาชาวบานวา  “รูเขารูเรา”  มักเรียกตามภาษา
วิชาการวา  “SWOT  Analysis”  ที่เปนการวิเคราะห  จุดแข็ง (strength)  จุดออน (weakness) ของ
สภาวะแวดลอมภายในและการวิเคราะหโอกาส (opportunity)  อุปสรรคหรือขอจํากัด (threat)  
ของสภาวะแวดลอมจากภายนอก  
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 SWOT ยอจากอักษรนําหนาของทั้งสี่สภาวะแวดลอมดังกลาว การวิเคราะหนี้เปน       
พื้นฐานของการกําหนดกลยุทธ  แผนกลยุทธจําเปนที่จะตองมีการวิเคราะหสภาวะแวดลอมกอน  
การเลือกแนวทางดําเนินการหรือกลยุทธที่สอดรับกับสถานการณ  และองคกรสวนใหญอาศัยผล   
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมนี้ในการจินตนาการ SWOT ในอนาคตเพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  
และวัตถุประสงคหลักของแผนดวย 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกและภายในตองใชทรัพยากร เวลา ความอุตสาหะ  
และคาใชจาย โดยปกติการวางแผนกลยุทธแตละครั้งจึงมักจะมีการวิเคราะหสภาวะแวดลอม         
เพียงเทาที่จําเปน อยางไรก็ตามสามารถดําเนินการวิเคราะหสภาวะแวดลอมไดหลายครั้งหาก
จําเปน  เพราะการวิเคราะห  SWOT  ทําไดในหลายภาวะ  เชน 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT) เพื่อทําความเขาใจสภาวะแวดลอมทั่วไปโดยรวม
สามารถดําเนินการโดยการสํารวจสภาวะแวดลอมทั้งภายนอกและภายในอยางคราว ๆ เพื่อชวยให
มีการตัดสินใจเลือกแนวคิดและทิศทางการดําเนินการ (concept)  เบื้องตน  ภายใตสภาวะการรวม
ดังกลาว อาทิ การกําหนดเปาประสงคเบื้องตนได 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมเพื่อประเมินความยากงายของพันธกิจ  จะชวยวิเคราะห
ใหทราบสภาวะแวดลอมวาองคกรตกอยูในสถานการณใดในการปฏิบัติพันธกิจนั้น ๆ การวิเคราะห
จะสามารถประมวลสภาวะแวดลอม   เพื่อการตัดสินใจเลือกแนวทางกลยุทธ (process) เบื้องตนที่ 
เหมาะสมกับสภาวะแวดลอมได 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม  เพื่อการวางแนวทางปรับปรุงกลไก (Tool)  ขององคกร
และกระบวนการพัฒนาเรื่องนั้น ๆ เพื่อการขับเคลื่อนเรงรัดกระบวนการพัฒนา เปนการวิเคราะห
สภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานปจจัยเสริมและปจจัยถวงตอการทํางานขององคกร และ
กระบวนการพัฒนาฯ  ในการปฏิบัติแผนงานโครงการดานตาง ๆ ใหลุลวงไปไดดวยดี 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมจําเปนจะตองวิเคราะหจากขอเท็จจริงที่ควรจะหาขอมูล

สนับสนุนไดในภายหลัง    การวิเคราะหจะตองไมมีอคติและไมใชอารมณสวนตนและจะตอง      
ไมดวนสรุปสภาวะแวดลอมที่ไมมีนัยสําคัญเชิงยุทธ  อาทิ  การประเมินวาองคกรมีสภาวะแวดลอม
ที่เปนจุดออนเพราะขอจํากัดดานงบประมาณ  โดยไมพิจารณาวาปจจุบันการใชงบประมาณที่ไดรับ
อยางคุมคา โดยกําหนดอันดับความสําคัญโครงการที่องคกรตองรับผิดชอบไวแคไหนเพียงใด 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก  ซ่ึงเปนสภาวะแวดลอมที่พิจารณาบทบาทของ 
ตัวแปรที่โดยทั่วไปองคกรควบคุมไมไดและไมไดควบคุม เปนการพิจารณาสภาวะแวดลอม

ภายนอกที่มีอิทธิพล (ตอความสําเร็จและความลมเหลวขององคกร) และกระทําตอองคกรที่มุงหวัง
จะอยูรอดและสามารถปฏิบัติงานไดภายใตการแขงขันและปญหาและตัวแปรที่รุมเราจากภายนอก
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โดยองคกรจําเปนตองพิจารณาบทบาทของตัวแปรที่เปนโอกาส  หรือภาวะคุกคามทีจ่ะเกดิขึ้นหรือ
มีแนวโนมจะเกิดขึ้นในชวงแผนฯ นัน้ ๆ 
 บทบาทของตัวแปรหรือปจจัยที่มีอิทธิพลดังกลาวหากสนับสนุนการดาํเนินการ   ให
องคกรสามารถประสบความสําเร็จไดจะกอใหเกิดเปนสภาวะแวดลอมดาน “โอกาส” อันเปนภาวะ
ภายนอกที่เอื้อตอการทํางานขององคกรใหสามารถบรรลุผลสําเร็จได และบทบาททางลบที่เปน

อุปสรรคตอการดําเนินการขององคกรจะกอใหเกิดสภาวะแวดลอม “ภาวะคุกคาม” หรือ “ขอจํากัด” 
หรือ  “อุปสรรค”  อันเปนภาวะภายนอกที่ขัดขวางการทํางานขององคกรไปสูความสําเร็จและอาจ    
กอใหเกิดความลมเหลวได 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน เปนการพิจารณาประเมินตรวจสอบสิ่งที่มีอิทธิพล
ที่มีอยูในแตละกระบวนการทํางานและผลงานขององคกร โดยการพิจารณาบทบาทของตัวแปร       
ภายในที่เปนบวกตอองคกรที่มีอยูและที่เปนอยู มใิชบทบาทที่คาดวาจะมีหรือจะเกดิตามศักยภาพ 
ซ่ึงเปนโอกาสมากกวา และเปนปจจัยผลักดันองคกรใหสามารถพัฒนาสูความสําเร็จไดเปน          
สภาวะแวดลอม “จุดแข็ง” อันเปนภาวะที่องคกรมีสมรรถนะและความไดเปรียบที่มีผลตอการ

แขงขันไปสูชัยชนะไดและบทบาทตัวแปรภายในองคกรทางลบที่มีอยูเปนสภาวะแวดลอม 
“จุดออน” อันเปนภาวะดอยกวาที่ไมสามารถนํามาใชประโยชน  เปนปจจัยที่ตองแกไขหรือตัดทิ้ง
ไปขององคกร 
 การวิเคราะห SWOT ที่กลาวมาขางตนนั้นผูวิจัยมีความตองการที่จะใชเปนตัววิเคราะห 
เฉพาะการดําเนินงานของทางกลุมสตรีทอผาพื้นเมืองบานปาแดง  โดยหวังวาการใช SWOT เขามา
วิเคราะหในสวนดังกลาวนี้จะ ทําใหทราบถึงจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคของการดําเนินงาน
ภายในกลุมเปนอยางดี (อุทิศ  ขาวเธียร, 2546  : 26-47) 
 10. การจัดการสหกรณ 
 ความหมายของสหกรณ 
 สหกรณ  คือ  องคการธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งและดําเนินการโดยกลุมบุคคลที่มี  
ความประสงคอยางเดียวกัน ในอันที่จะขจัดปญหาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู
สมาชิกหรือดําเนินธุรกิจรวมกันโดยถือความสมัครใจ  หลักประชาธิปไตย  หลักความยุติธรรม  
หลักการศึกษา หลักการชวยเหลือตนเองและซึ่งกันและกัน 
  
 ลักษณะที่สําคัญของสหกรณ 
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 1)  สหกรณ  เปนการประกอบการทางเศรษฐกิจ     การประกอบการทางเศรษฐกิจของ 
สหกรณจะมีลักษณะถาวรภายใตกฎหมายสหกรณ  อันไดแก  การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต  
การจําแนกแจกจายและการบริโภคของสมาชิก 
 2)  สหกรณ  เปนที่รวมกันของบุคคลในฐานะที่เปนมนุษย  หมายความวาสหกรณเปน
องคการธุรกิจที่ เกิดจากคนออนแอทางเศรษฐกิจ โดยการถือหุนรวมกันเพื่อขจัดปญหาความ
เดือดรอนทางเศรษฐกิจ ดังนั้น สหกรณจึงถือเอาความเปนมนุษยเปนสิ่งสําคัญในการทํางานรวมกัน 
แตไมไดหมายความวาเงินไมมีความสําคัญ เพียงแตไมตองการใหเงินมีอํานาจหรืออิทธิพลเกินไป 
 3) สหกรณ เปนองคการที่ยึดหลักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน        
สืบเนื่องจากสหกรณเปนองคการของคนออนแอทางเศรษฐกิจ  ฉะนั้น วิธีการที่จะชวยใหประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานสมาชิกทุกคนตางตองชวยเหลือตนเอง ในขณะเดียวกันตองชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันเพื่อใหคนอื่น ๆ ไดชวยตนเองไดดวย 
 4)  สหกรณ เปนองคการที่เฉลี่ยผลประโยชนใหสมาชิกโดยวิธีเที่ยงธรรมหมายความวา
เมื่อมีกําไรเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของสหกรณสมาชิกจะไดรับผลกําไรนั้น ๆ    ตามสวนธุรกิจที่
สมาชิกทํากับสหกรณ ถือเปนลักษณะเดนที่ไมมีในธุรกิจอื่น ๆ  
 5)  สหกรณ  เป นองคการที ่ต อสู ก ับการแสวงหากําไรที ่ไมเป นธรรม  กําไรที่               
ไมเปนธรรม  ไดแก การขายสินคาในราคาสูงเกินควร สินคาขาดคุณภาพ การเอาเปรียบในเรื่องการ
ช่ัง  ตวง  วัด  สหกรณ  จึงเขาดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
 6)  สหกรณ เปนองคกรที่ตั้งขึ้นดวยความสมัครใจของสมาชิก หมายความวา การ

รวมมือที่เกิดดวยความสมัครใจของสมาชิกจะทําใหสหกรณเจริญกวาหนาและดําเนินงานประสบ

ผลสําเร็จ   ถาหากมีการบังคับ    ผลของการบังคับจะไมทําใหเกิดการรวมมือหรือทํางานโดย
ไมเต็มใจ             ไมประสบผลสําเร็จ 
 7)  สหกรณ  เปนองคการที่ยึดความเสมอภาคเปนหลัก     ลักษณะขอนี้ของสหกรณจะ 
ไมมีธุรกิจอื่น ๆ  ทั้งนี้เพราะสหกรณเนนใหเห็นถึงความเทาเทียมกนัของสมาชิก  ไมวาสมาชิกจะมี
หุนมากหรือหุนนอย นั่นคอื สมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดคนละหนึง่เสียง มีสิทธิ

เลือกหรือไดรับเลือกเปนคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ  ถาเปนคุณสมบัติเพียงพอหรือมี

สิทธิขอความชวยเหลือจากสหกรณได  
 8) วิธีดําเนนิงานของสหกรณเปนวิธีการที่สุจริต     การดําเนินการของสหกรณกระทํา 
เพียงเพื่อแกปญหาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจของตนเทานั้น การรวมมือกันของสหกรณเพื่อ

ประโยชนของสมาชิกจะเปนไปดวยความสจุริต  
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 ประเภทของสหกรณในประเทศไทย 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกกฎกระทรวง เพื่อแบงประเภทของสหกรณ
ออกเปน   6  ประเภท  คือ  
 1. สหกรณการเกษตร 
 2. สหกรณประมง 
 3. สหกรณนิคม 
 4.  สหกรณรานคา 
 5. สหกรณออมทรัพย 
 6. สหกรณบริการ 
 สําหรับกิจกรรมสหกรณประเภทตาง ๆ  มีดังนี้ (กองวิชาการ  กรมสงเสริมสหกรณ, 
2533 : 40 - 47) 
  
           สหกรณการเกษตร   
 สหกรณการเกษตร  คือ สหกรณที่จัดตั้งในหมูผูที่มีอาชีพการเกษตรโดยดําเนินธุรกิจ
แบบอเนกประสงค เพื ่อแกปญหาความเดือดรอนในการประกอบอาชีพและชวยยกฐานะ             
ความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น 
 ประวัติสหกรณการเกษตร   ไดมีการจัดตั้งสหกรณหาทุนไดที่อําเภอเมืองพิษณุโลก   
จังหวัดพิษณุโลก ชื่อวา “สหกรณวัดจันทร  ไมจํากัดสินใช” ไดรับการจดทะเบียนเปนสหกรณแรก  
เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ  2459  หลังจากนั้นไดมีการจัดตั้งสหกรณหาทุนเพิ่มขนเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
มีการตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 จึงไดทําการควบคุมสหกรณหาทุนหลาย ๆ  สหกรณ
เขาเปนสหกรณการเกษตรระดับอําเภอ เพื่อใหมีขนาดธุรกิจใหญขึ้นสามารถบริการแกสมาชิก
ไดมากขึ้น 
 วัตถุประสงคของสหกรณการเกษตร 
 1)  ใหสินเชื่อการเกษตร 
 2)  จัดหาวัสดุการเกษตรและสิ่งของที่จําเปนมาจําหนาย 
 3)  จัดหาตลาดจําหนายผลิตผล   และผลิตภัณฑของสมาชิก 
 4)  รับฝากเงิน 
 5)  จัดบริการและบํารุงที่ดิน 
 6)  สงเสริมความรูทางเกษตรกรแผนใหม 
 7)  ใหการศกึษาอบรมทางสหกรณ 
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 สหกรณการเกษตรแบงออกเปน  3  ระดับ  คือ 
 1) สหกรณขั้นปฐมหรือสหกรณทองถ่ิน เปนสหกรณทีม่ีแดนดาํเนินการคลุมหนึ่ง

อําเภอและใหทําหนาที่เปนสหกรณอเนกประสงค 
 2)  สหกรณขั้นมัธยมหรือชุมชนสหกรณจังหวัด เปนสหกรณที่จัดตั้งโดยสหกรณ         
ขั้นปฐมอยางนอย 3 สหกรณมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณที่เปนสมาชิก
ในดานตาง ๆ  เชน  การเงิน  การขาย  การซื้อและการแปรรูป เปนตน   
 3)  สหกรณขั้นยอดหรือชุมนุมสหกรณระดับชาติเปนองคการที่ทําธุรกิจดานการตลาด
จัดหาสินคาของผูผลิตและผูบริโภคและเปนคลังสินคาใหแกสหกรณ 
 
 สหกรณประมง 
 สหกรณประมง  คือ  บุคคลที่มีอาชีพทางการประมงรวมกันจัดตั้งสหกรณขึ้นเพื่อแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
 ประวัติสหกรณประมง  ทางราชการไดรวบรวมประมง  จาํนวน 54 คน ไดจัดตั้ง      
สหกรณประมงขึ้นในป  พ.ศ.  2492   ช่ือวา “สหกรณประมงพิษณุโลกจํากัด”  ในทองที่อําเภอ
พรหมพิราม  จังหวดัพิษณุโลก  เปนสหกรณประมงน้ําจืด  ดําเนินการจัดสรรที่ทํากินใหกับสมาชิก  
ชวยเหลือในดานการจําหนายและแปรรูปสัตวน้ําไดโดยสะดวก  ตลอดจนละเวนการจับสัตวน้ําที่
ยังไมไดขนาดเพื่อสงวนพนัธุสัตวน้ํา 
 

 วัตถุประสงคของสหกรณ 
 1.  ใหหาความรูทางวิชาการและธุรกิจการประมง   เชน  การเก็บรักษาคณุภาพสัตวน้ํา   
การแปรรูป การเพาะเลี้ยง ฯลฯ 
 2.   จัดหาวัสดุอุปกรณการประมง   หรือส่ิงของที่จําเปนมาจําหนายแกสมาชิก 
 3. จัดจําหนายสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ําในราคายุติธรรม 
 4. จัดหาเงนิกูใหสมาชิกกูไปลงทุนประกอบอาชีพ 
 5. รับฝากเงิน 
 6.  ใหการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวท่ีประสบภัยพบิัติ  
 
 สหกรณนิคม 
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 สหกรณนิคม  คือ  สหกรณจัดตั้งขึ้น  เพื่อดําเนินการจัดที่ดินใหเกษตรกรไดมีที่ทํากิน
พรอมทั้งจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และดําเนินธุรกิจเชนเดียวกับสหกรณ       
การเกษตร คือ มีการใหสินเชื่อ  การรวมกนัซื้อ  รวมกันขายและการสงเสริมการเกษตร ฯลฯ 
 ประวัติสหกรณนิคม  ไดเร่ิมดําเนนิงานเปนแหงแรกที่อําเภอลําลูกกา   จังหวัด

ปทุมธานี  เมื่อป  พ.ศ.  2478  โดยดําเนินการจดัซื้อที่นาราชพัสดุจากกระทรวงการคลัง  เนื้อที่  
4,109  ไรเศษ   มาจัดสรรใหสมาชิก  69  ครอบครัว ในรปูของสหกรณจัดซื้อที่ดิน ตอมาในป  พ.ศ.  
2481 ไดจดัตั้ง สหกรณ ในอาํเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม   เนื้อที่  7,913 ไร และไดจัดสหกรณ
มาเชาที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมสภาพแลว  ที่อําเภอบางสะพาน  จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ  เมื่อ ป พ.ศ. 2518 
 

 วัตถุประสงคของสหกรณ 
 1.  เพื่อการจัดนิคม คือ การจัดหาที่ดินมาจัดสรรใหแกราษฎรประกอบอาชีพทาง   
การเกษตรตลอดจนจดับริการดานสาธารณูปโภคให 
 2.  เพื่อการจัดสหกรณ  คือ การรวบรวมราษฎรที่ไดรับจัดสรรที่ดินไวนัน้ จัดตั้งเปน 
สหกรณโดยกรมสงเสริมสหกรณ  ขอรับที่ดินรกรางวางเปลาที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ   
จําแนกเปนที่ดินจัดสรรเพื่อการเกษตร นาํมาจัดสรรใหราษฎรเขาครอบครองทําประโยชน และ   
สงเสริมใหจัดตั้งขึ้นเปนสหกรณ   ซ่ึงเมื่อสมาชิกไดปฏิบัติครบถวนตามขอบังคับของ สหกรณแลว
ก็จะไดกรรมสทิธิ์ในที่ดินที่ไดรับจัดสรรนั้นในที่สุด 
 
 สหกรณรานคา 
 สหกรณรานคา คือ รานคาที่ผูบริโภครวมกันจัดตั้งขึ้น  เพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
มาจําหนายแกสมาชิกและบุคคลทั่วไปโดยมิไดแสวงหากําไร  แตเพื่อขจัดการเอาเปรียบและ         
ความไมเปนธรรมในการซื้อสินคา 
 ประวัติสหกรณรานคา  ประเทศไทยไดเร่ิมจัดตั้งรานสหกรณขึ้นในป พ.ศ. 2480  โดย
ตั้งขึ้นในหมูชาวชนบท อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตรานสหกรณแหงนี้ตองเลิกลมไป  
ตอมารัฐบาลมีนโยบายที่จะชวยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการครองชีพ  จึงไดสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการจัดตั้งรานสหกรณทั้งในสวนกลาง  และสวนภูมิภาคขึ้นอีกเปนจํานวนมากในปจจุบันมี      
รานสหกรณเกิดขึ้นทุกจังหวัดในประเทศไทย 
  

 วัตถุประสงคของสหกรณรานคา 
 1)  จัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกตองการมาจําหนาย 
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 2)  ชวยจําหนายผลิตภัณฑของสมาชิก 
 3)  สงเสริมความรูทางการคาและการสหกรณแกสมาชิก 
 4)  สงเสริมใหรูจักประหยัด การชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 5)  รวมมือกับสหกรณและสถาบันอื่น ๆ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  

 วิธีดําเนินงานสหกรณรานคา 
 1)  ขายสินคาตามราคาทองตลาด  หรือถูกกวาบางเล็กนอย 
 2)  จัดหาสินคาคุณภาพดี ไมปลอมปน และอยูในความตองการของสมาชิกมาจําหนาย 
 3)  เที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด 
 4)  จัดหาสินคาที่จําเปนในการครองชีพมาจําหนายและมีสินคาใหเลือกมากชนิด 
 5)  ขายสินคาดวยเงินสด 
 
 สหกรณออมทรัพย 
 สหกรณออมทรัพย  เปนสถาบันการเงินที่กลุมบุคคลที่มีความสัมพันธหรือคุนเคยกัน
คือทํางานอยูในหนวยงานเดียวกันหรือมีถ่ินฐานอยูใกลเคียงกัน  จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสหกรณเพือ่   
สงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมทรัพย     และสามารถกูยืมเงินไดเมื่อเกิดความจาํเปนตามหลักการ
ชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 ประวัติสหกรณออมทรัพย : สหกรณออมทรัพยแหงแรก คือ สหกรณขาราชการ- 
สหกรณ จํากัด  จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2492  โดยขาราชการในกรมสหกรณ (เดิม)   และพนักงาน
ในธนาคาร  เพื่อการสหกรณ (เดิม) ตอมาก็ไดมีการจัดตั้งขึ้นในกลุมครูในจังหวัดนครสวรรค  และ
ไดแพรหลายไปในหมูขาราชการและพนักงานตาง ๆ ทั้งในภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ 
 

 วัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพย 
 1) สงเสริมการออมทรัพยในรูปการซื้อหุน  สมาชิกตองถือหุนเมื่อแรกเขาอยางนอย
คนละ 1 หุน   และอาจตองถือหุนตอไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ  แตจะถือหุนเกินกวา  1  ใน  5  
ของจํานวนหุนทั้งหมดไมได 
 2)  รับฝากเงินจากสมาชิกทั้งประเภทเงินฝากประจําและเงินฝากออมทรัพย  โดยให
ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับธนาคารพาณิชย 
 3)  ใหบริการดานเงินกู  มี  3  ประเภท  คือ 
 -  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 -  เงินกูสามัญ  มีสมาชิกอ่ืนหรือหลักทรัพยค้ําประกัน 
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 -  เงินกูพิเศษ  มีหลักทรัพยค้ําประกัน 
 
 สหกรณบริการ 
 สหกรณบริการ  คือ สหกรณที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแกไขปญหาความเดือนรอนของผูประกอบ
อาชีพตาง ๆ  ซึ่งแตละคนไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวใหลุลวงไดตามลําพังบุคคลเหลานี้จึง        
รวมกันโดยการชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 ประวัติสหกรณบริการ  เริ่มจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2484 คือ สหกรณผูทํารม-             
บอสรางจํากัด ตอมาไดมีการจัดตั้งสหกรณบริการในรูปแบบอื่น ๆ ไดแก สหกรณบริการไฟฟา
หนองแขม  สหกรณเคหะสถาน สหกรณแท็กซ่ี สหกรณผูผลิตและคาน้ําแข็ง และชุมนุมสหกรณ
เพื่อการพิมพแหงประเทศไทยจํากัด ฯลฯ 
  

 วัตถุประสงคของสหกรณบริการ 
 1)  ประกอบธุรกิจดานการบริการ จามประเภทที่ไดมุงหมายจัดตั้งขึ้น 
 2)  จัดหาอุปกรณและส่ิงตาง ๆ ที่จําเปนในการใหบริการ 
 3)  รับฝากเงิน และใหกูเงินแกสมาชิก 
 4)  จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค มาจําหนายแกสมาชิก 
 5)  ชวยเหลือสมาชิกดานกฎหมาย คดีความตาง ๆ  
 6)  สงเสริมสวัสดิการ แกสมาชิกและครอบครัว 
 7) รวมมือกับสวนราชการตาง ๆ เพื่อสงเสริมกิจการสหกรณ 
(ไขศรี  คนจริง, 2546 : 3-29) 
 
 สรุป 
 สหกรณเปนองคการทางธุรกิจและสังคม  ที่เกิดจากการรวมมือกันโดยความสมัครใจ  
ยึดหลักการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกเปนทั้งเจาของและเปนผูใชบริการ 
สหกรณการดําเนินงานและการควบคุมยึดหลักประชาธิปไตย  หนึ่งคนหนึ่งเสียงมีจุดมุงหมายที่       
มิไดมีการแสวงหากําไรแตเพื่อความกินดีอยูดีของสมาชิก ผลประโยชนตาง ๆ ที่ไดจะเฉลี่ยคืน
กลับไปยังสมาชิกตามสวนที่ไดใชบริการกับสหกรณ 
  
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
  

 กระบวนการผลิตผา 
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 ความสําคัญของการทอผา 
 ความสําคัญของหัตถกรรมพื้นบานในอดีตงานทอผา งานแกะสลักและงานจักสาน    
เปนงานรองไมใชงานหลัก ฤดูกาลผลิตจึงเปนชวงเวลาหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเกษตรแลว              
ดังที่โบราณกลาวไววา เมื่อส้ินหนานา “ผูหญิงทอผา ผูชายตีเหล็ก” เปนเชนนี้เพราะลักษณะ

เศรษฐกิจในชนบทเปนแบบผลิตเอง จึงผลิตขึ้นใชในครัวเรือนเทานั้น โดยผูหญิงจะทอผาไวใช    
ฝายชายจะจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ไมมีการแลกเปลี่ยน ซ้ือขาย จุดมุงหมายในการผลิตเพื่อสนอง
ประโยชนใชสอย สวนผลพลอยไดคือการจรรโลงใจทางความงามมนุษยมีความสัมพันธอยางใกลชิด
กับส่ิงทอตั้งแตกําเนิดจนวาระสุดทายของชีวิต จะเห็นวาส่ิงทอไมสามารถแยกจากความเปนอยู    
ของคนได ประโยชนใชสอยของสิ่งทอก็เพื่อหอหุมปกคลุมรางกายและเพื่อความสวยงาม ส่ิงทอ       
เกิดจากการใชวัสดุบวกกับความชํานาญทางฝมือ ชนทุกชาติใชผาเพื่อทําเครื่องนุงหม และไดมี    
การปรับปรุงพัฒนาวิธีการทําเสื้อผาเครื่องนุงหมของตน จากประวัติศาสตรจะเห็นวาเสื้อผา
เครื่องนุงหมนอกจากจะแสดงถึงความคิดสรางสรคแลว ยังเปนหลักฐานแสดงถึงความเจริญรุงเรือง
ของ        วัฒนธรรมประจําชาติดวย  
 ในประเทศไทยไดพบหลักฐานที่แสดงถึงวัฒนธรรมและอารยธรรมเกาแก    และพบวา  
คนในยุคกอนประวัติศาสตรรูจักการทอผาใชแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3,000 ป คือ ตั้งแตยุคหินใหม
ถึงยุคโลหะ ดังเชน ที่ไดคนพบแนวดินเผาที่ใชสําหรับปนเสนดาย เข็มเย็บผาทําดวยกระดูกสัตว   
พบที ่บ านเก า  อํา เภอเม ือง  จ ังหว ัดกาญจนบ ุร ี หินท ุบผ า เปล ือกไม พบที ่จ ังหว ัดช ุมพร
ประจวบคีรีขันธ และไดพบรองรอยของเศษผาฝายและผาไหมติดอยูกับกําไลและขวานสําริด           
ที่บานเชียง  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  
 การทําผามัดหมี่เปนศิลปะการทอผาพื้นเมืองชนิดหนึ่ง ที่นิยมทํากันมานานแลวใน     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชาวบานจะใชเวลาวางหลังจากเก็บเกี่ยวมาทอผาไวใช
ในครอบครัว หรือทําไวสําหรับถวายพระในเทศกาลตาง ๆ ลวดลายที่ใชสวนใหญเปนอิทธิพลที่
ไดรับจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชน ลายตนสน ลายปราสาท ลายใบไม ลายดอกแกว ลายโคม             
ลายนกแกว ลายชาง ลายงู ลายขาวหลามตัด ฯลฯ วัสดุที่ใชทอนิยมใชทั้งไหมและฝาย ผามัดหมี่ฝาย
ใชสําหรับชีวิตประจําวัน   
 ผาพื้นเมืองเปนศิลปะที่กําเนิดมานานและมีอยูทั่วไปในภาคอีสาน จะแตกตางก็แต    
แบบอยางทางศิลปะ ความละเอียดปราณีตตามความนิยมของแตละทองถ่ิน แตละกลุมวัฒนธรรม
ตามความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของแตละกลุมที่อาศัย
และพัฒนาไปสูการผลิตออกเปนศิลปหัตถกรรมที่มีคุณคา การที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมาตั้งแต     
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สมัยโบราณจุดมุงหมาย เพื่อทําใหรางกายอบอุน ปองกันความหนาวเย็น ซ่ึงเปนความตองการ        
ในขั้นพื้นฐาน   
 ชาวอีสานจะปลูกฝายในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ฝายที่ปลูกเรียกวาฝายนอย เริ่มตั้งแต 
เดือนพฤศจิกายน เมื่อฝกฝายแกพอที่จะเก็บได ชาวบานจะเก็บปุยฝายมีเมล็ดติดมา สวนฝกฝายนั้น
ทิ้งใหแหงคาตน ฝายที่เก็บมานั้นเอามาผึ่งแดด 4 - 5 วัน แลวจึงเอาปุยฝายนั้นมาอิ้ว เรียกวา หีบฝาย 
เสร็จแลวเอาฝายไปใสไวในกระดง เอาสายดีดมาดีดฝายใหแบนใชไมกลม ๆ อันหนึ่งใสตรงกลาง
ฝาย แลวมวนฝายใหกลมคลายมวนบุหร่ี เสร็จแลวก็ชักไมอออกแลวจึงเอาไปเข็นใหเปนเสนการเข็น
ฝายหรือปนฝายนั้นตองเอาฝายวางไวที่ไนอีกมือหนึ่งจับกงไนหมุน มือที่ถือฝายก็ดึงฝายออกไป 
ฝายนั้นจะเปนเสนติดอยูกับเหล็กไน เมื่อจะเอาดายออกจากเหล็กไนจะตองเอามาเปย (เปยเปนไม
อันหนึ่งยาวประมาณศอกเศษ ๆ มีไมปะหัวปะทาย)  เอาดายนั้นหมุนเปยไปรอบ ๆ เมื่อปลดออก
จากเปยแลวจึงเอาฝายไปยอม เมื่อยอมเสร็จแลวก็เอาเขากงเพื่อกวัก กวักนั้นมีรูปรางคลายตะกรอ
ยาวประมาณหนึ่งฟุต  เมื่อกวักเสร็จก็เอาไปตม แลวจึงนําฝายไปทอเปนผืนผาตอไป   
 การเตรียมการทอผาแตเดิมชาวอีสานจะใชส่ิงที่ทําขึ้นเอง  คือ ปลูกตนฝายสําหรับทอผา
ฝาย มีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพื่อทําผาไหม การเตรียมเสนฝายหรือเสนไหมสําหรับทอผา
สวนมาก   จะเตรียมไวแตพอใชเพื่อการทําผานุง ผาหม สําหรับมวนหนึ่งเทานั้น ทําไวใชกันเองใน
ครัวเรือนกระทั่งปจจุบันนี้ก็ตาม  การเตรียมเสนฝายหรือเสนไหมก็จะเตรียมไวตามปริมาณเทาเดิม 
คือ เพื่อ  การทอผานุง ผาหม ไวใชเอง บางบานอาจจะมีการทอเพื่อไวขายบาง แตก็ยังคงเปน
อุตสาหกรรมเล็ก ๆ ในครัวเรือน นอกเสียจากวาจะมีนักลงทุนเพียงไมกี่รายที่ไดไปลงทุนวาจาง
เหมาใหทํา                เปนจํานวนมาก (รุงจรัส   หุตะเจริญ และคณะ, 2532 : 67)  
 
 การทอผา  
 การทอผาจะทําหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว ประมาณเดือน 3 ถึงเดือน 5 รวมเปนเวลา
ประมาณ 3 เดือน ภายในระยะเวลานี้ ผูที่วางจากงานโดยเฉพาะผูหญิงก็จะหางานทําในยามวาง  เชน 
การทําสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ไวใชกันในกาลขางหนา โดยเฉพาะปจจัยส่ีอันไดแก ผาหมหมอน 
เสื้อผา เปนตน การทําผานุง ผาหม แตเดิมไดชาวบานใชส่ิงของที่ทําขึ้นเอง โดยเฉพาะฝายซ่ึงได
ปลูกกันไวแตพอใชในการทําผานุง ผาหม (ต่ําหูก) สําหรับมวนหนึ่งเทานั้น หาไดปลูกไวสําหรับ
ขายไป (ทรงพันธ  วรรณมาศ, 2534 : 1)  
 การทอผาพื้นเมืองของไทยมีลักษณะเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน (Cottage Industry) 
คือ เปนแบบ ปลูกฝาย ปนดายเองและทอเปนผาเพื่อประโยชนใชสอยในครัวเรือน (Home Spun)   
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 พื้นฐานของการทอผาพื้นเมืองก็คือ ทอเพื่อใชในชีวิตประจําวัน อาทิเชน ที่นอน หมอน 
มุง ผาหม ฯลฯ และสําหรับเครื่องนุงหมนั้นคนสมัยกอนจะแยกประเภทชัดเจน โดยจะทอเนื้อผาให
ตางกัน และเขาจะไมใชปะปนกันระหวางผาสําหรับนุงและผาหม คือจะไมนําผานุงไปหม หรือนํา
ผาหมไปนุงเปนอันขาด นอกจากนี้ก็จะมีผาที่ใชในงานพิธีอีกประเภทหนึ่ง ผาประเภทนี้จะทอ     
ตางไปจากผาที่ใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมุงจะใหมีความแข็งแรง ทนทาน จึงนิยมใชผาฝายและไมนิยม 
ทําลวดลายประดับมากนัก   สวนผาที่ใชในงานพิธีตาง ๆ   จะตองทําดวยความปราณีต  มีลวดลาย     
ตกแตงประดับประดางดงามเปนพิเศษ  
 หลักในการทอเบื้องตน การทอผาเปนงานหัตถกรรมที่เกาแกมากที่สุดในโลกงานหนึ่ง 
ถึงแมวาจุดกําเนิดของการทอจะไมมีการกลาวถึงก็ตาม ก็สามารถบอกและคนพบไดอยางงาย ๆ ที่
เปนหลักฐาน เชน การนําไมมาขัดกั้นทําร้ัว หรือทําฝาผนังใชสําหรับเปนที่อยูอาศัย เปนตน ใน
เมืองไทยเราจะเห็นวาใชไมไผสาน  นอกจากจะทําร้ัวสรางที่อยูอาศัยแลว ยังใชสานภาชนะและของ
ใชตาง ๆ มากมาย หลักฐานตาง ๆ เหลานี้คือที่มาของการทอนั่นเอง หลักการทอ คือ การทําให
เสนดายสองพวกขัดกันโดยทั้งสองพวกตั้งฉากกัน เสนดายพวกหนึ่งเรียกวา ดายยืนและอีกพวก
หนึ่งเรียกวา   ดายพุง ทํานองเดียวกับการสานดวยไมไผ หรือการสานดวยกระดาษ ลักษณะการ
ขัดกันของดายพุงและการสานดวยไมไผ หรือการสานดวยกระดาษ     ลักษณะการขัดกันของดาย
พุงและดายยืนจะ 
ขัดกันแบบธรรมดาหรือกําหนดใหเปนลายอื่น ๆ ก็ได (ยุพินศรี  สายทอง, 2544 : 1 - 3)  
 การทอผาเปนอุตสาหกรรมภายในบาน อันเปนหนาที่ของผูหญิงชาวพื้นเมืองที่มกัจะใช
เวลาวางหลังจากการเก็บเกี่ยวทอผาหม สําหรับไวใชในครอบครัวหรือทอไวสําหรับถวายพระใน 
เทศกาลตาง ๆ ไดอยางงดงามผาที่ทอสวนใหญมักจะนําไปทําเปนหมอน มุงและผาหม ซ่ึงลวนเปน
เครื่องใชสําคัญในครัวเรือนทั้งส้ิน การทอผาชี้ใหเห็นวาอาชีพทอผาดวยมือของไทยเรานั้นยังเปนที่
นิยมของประชาชนอยูมาก ถึงแมวาราคาจะสูงบางก็ตามทั้งนี้ เพราะคุณสมบัติหลายอยางที่         
การทอผาดวยมือมีความเหนือกวาผาโรงงาน การทอผาจะแยกวัสดุตามประโยชนใชสอย เชน ผาที่
ใชในชีวิตประจําวันจะใชดายที่ทําจากฝาย      มาทอเพราะมีความทนทานไมมีลวดลายตกแตงมาก 
ความงดงามอยูที่การสอดดายสีทําลวดลาย การทอแตละผืนไมอาจเสร็จไดในเวลาอันรวดเร็ว          
ตองใชเวลานาน เพราะเปนงานประณีตและตองใชเวลาวางหลังจากทํางานอื่นแลว วิชาทอผาเปน
วิชาที่อาศัยความชํานาญถายทอดกันตอ ๆ มาใหกับลูกหลานในครัวเรือน (ศิริ  ผาสุก, 2544 : 66) 
 การทอผา เปนศิลปวัฒนธรรมพื้นบานของไทยอยางหนึ่งที่มีแพรหลายอยูทั่วทุกภาค
ของประเทศ และในแตละภาคก็มีวิธีการและลักษณะเฉพาะของถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแตโบราณ
ผิดแผกแตกตางกันไป ภาคอีสานเปนภาคหนึ่งที ่มีการผลิตผาชนิดตาง ๆ ดวยการทอดวยมือ     
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อยางกวาง ๆ  และวิธีการตาง ๆ  ที่ทํากันอยูในปจจุบันเปนการสืบทอดและพัฒนามาจากโบราณเปน
เวลานับรอยพันปก็ได สําหรับการทอผาในภาคอีสานในปจจุบันมีเอกลักษณ และลักษณะเฉพาะถิ่น 
มาเปนเวลานาน        และลักษณะดังกลาวนี้อาจเกิดขึ้นจากแรงผลักดันที่อยูบนพื้นฐานของ              
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ินเปนสําคัญ  
 ในชนบทมีการทอผาเกือบทุกแหงมากบางนอยบางตามฤดูกาล   โดยทั่วไปทอผามาก
หลังจากเสร็จงานนา  ผูทอมีทั้งหญิงสาวและผูมีอายุ  จากหลักฐานโบราณคดียุคบานเชียงทําใหทราบ
วาบริเวณที่เปนชุมชนอีสานปจจุบันมีการทอผาพิมพผามาชานาน  โดยผาในยุคนั้นเปนผาพื้นขาว      
ยอมสีเขม  เชน   สีน้ําเงิน   สีดํา  สีแดง และจากหลักฐานที่ปรากฏบนลูกกลิ้งดินเผาทําใหเราทราบ
วา ลวดลายจะเปนเกี่ยวกับลายเสน  ลายน้ํา  ตอมาพัฒนาเปนลายขดและลายเครือเถาวัลยตามลําดับ          
ลายผาอีสานที่เห็นกันทั่วไป มีทั้งลายเรขาคณิต  ลายที่มาจากธรรมชาติ  และลายที่จินตนาการจาก         
แรงบันดาลใจทางศาสนา คติความเชื่อ  (วิบูลย  ล้ีสุวรรณ, 2527 : 19 - 23) 

 
 การทอผาสรุปไดมี  2  วิธี ดังนี้ 
 1. ทอกี่กระตุกเอาฟมเขาเครื่องทอซึ่งมีวิธีคือ ใชเทาเหยียบไมที่มีสายโยงทําใหแยก
เปนชอง มือขวาดึงสายกระตุกจะทําใหกระสวยรอนไปตามชองนั้น แลวเอามือซายจับฟมกระแทก
เขามาเพื่อทําใหเสนฝายที่ติดกับกระสวยแนน      ถากระแทกไมแรงเนื้อผาฝายก็จะไมแนน 
การทอกี่กระตุกนี้ มือซายขวาและเทาจะตองสัมพันธกันเปนจังหวะ ถาไมเชนนั้นฝายที่ติดกับ
กระสวยจะขาดทําใหเนื้อผาฝายไมเรียบเทาที่ควร 
 2. ทอมือ มีวิธีการเหมือนกับกี่กระตุกเกือบทุกอยาง ตางกันตรงที่วา กี่มือตองใชมือ
พุงกระสวยฝายสลับไปมาซายขวา คือ ถามือซายพุงกระสวย มือขวาก็ตองจับฟมกระแทกกลับ 
สลับไปมาอยางนี้เร่ือยไป (สมหวัง  คงประยูร, 2522 : 230) 
  
 การยอมสี 
 การยอมสีไมปรากฏหลักฐานบันทึกไวแนชัด แตก็ปรากฏหลักฐานที่พอจะสืบคนไดบาง
วา มนุษยชาติรูจักตกแตงเสื้อผาเครื่องแตงกายดวยสี ไมวาจะเปนการยอม การเขียนหรือการทําให
เกิดลวดลายดวยวิธีอ่ืนเปนเวลามากกวา 5,000 ป ศิลปะนี้ไดเจริญพัฒนายิ่งขึ้นทุกที จากการใชสีซ่ึง     
ไดจากพืช สัตว และโลหะมาเปนสีสังเคราะห จากการยอมและเขียนลายดวยมือ เปนการพิมพดวย  
แมพิมพไมแลวเปนพิมพดวยเครื่องจักรผลิตไดหลายพันหลา (อัจฉราพร  ไคละสูตร, 2525 : 1)      
การยอมสีเสนดายจะยอมจากสีที่ไดจากธรรมชาติหรือสีทางวิทยาศาสตรก็ได การยอมสีที่ไดจาก
ธรรมชาติจะมีการคงทนไมซีดจางเมื่อใชไปนาน ๆ  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 53 

 สีที่ไดจากธรรมชาติสวนมากจะไดจากสวนตาง ๆ ของตนไม เชน เปลือก แกน ราก 
และผล เปนตน สีที่ไดจากสวนตาง ๆ ของตนไมมีดังนี้ คือ สีแดง ไดจากรากยอ สีเหลือง ไดจาก
ขมิ้น แกนตนแข สีทองออน ไดจากแถลง (มะพูด) สีเขียว ไดจากใบหูกวาง เปลือกสมอ  การยอม        
สีธรรมชาติสรุปไดวา  สีธรรมชาติดั้งเดิมที่ผูหญิงอีสานใชสืบทอดกันมามีสีหลัก ๆ คือ สีดําจาก         
ผลมะเกลือ   สีน้ําเงินจากตนคราม  สีเหลืองจากตนแขและแกนขนุน   สีแดงจากครั่ง  นอกจากนี้         
สีธรรมชาติที่ผูหญิงอีสานในปจจุบันใชมีหลากหลายออกไปจากเดิม เชน สีน้ําตาลจากเปลือกตน
ประดู เปลือกตนแดง เปลือกตนมะขามเทศ สีเหลืองอมเขียวจากใบหูกวาง เปลือกตนมะมวงนอย 
เปลือกตนเพกา หรือสีเทาจากยูคาลิปตัสเปลือกตนกะบก เปนตน ผาหมเหยียบเปนผาที่ทอดวยฝาย
เนื้อหนา เรียกวาผาเหยียบหรือผาสี่เขา หกเขา ทําเปนลายดอก อาทิ ลายสอง สายดอก (ดอกแกว) 
ในสมัยโบราณการทอผาจะใชเพียงสองสีคือ สีฝายจากธรรมชาติ (สีขาวนวล) กับสีครามทุก
ครัวเรือน  
 การยอมดายสําหรับผาทอมือ  ใหไดสีแดงจากรากของตนยอ  โดยนําเอารากของตนยอ
ที่แหง เลือกเอารากที่แกเพื่อจะไดใหมีสีที่เขมนํามาหั่นเปนแวน ๆ หรือสับเปนชิ้นเล็ก ๆ หลังจาก
นั้นนําเอาไปตมใหเดือดกับน้ําสะอาด ประมาณดูวาสีที่รากของตนยอจะออกมาผสมกับน้ําเปนสีแดง
คลํ้า จึงยกลงกรองเอาแตน้ําสีเทานั้น จากนั้นนําดายที่เตรียมไวไปชุบน้ําใหเปยก บิดใหหมาด
เสียกอน แลวจึงนําลงไปแชในน้ําสีแดงจากรากยอประมาณ 30 นาที หรือมากกวานั้นแลวกวนดวย             
ไมพายไป ๆ มา ๆ เพื่อใหสีแดงจากรากยอไดซึมเขาไปในเสนดายอยางทั่วถึง แลวจึงนําดายที่ยอม
ขึ้นบิดใหหมาด ๆ แลวนําไปลางในน้ําสะอาด  จากนั้นจึงนําเอาดายที่ลางสะอาดไปตากใหแหง     
ดายที่ยอมก็จะเปนสีแดงตามตองการ (ทรงพันธ  วรรณมาศ, 2534 : 12) 
 การยอมดายสําหรับผาทอมือใหไดสีเขียวจากเปลือกตนมะริดไม (เพกา) นําเปลือก    
เพกาที่สับเปนชิ้นเล็ก ๆ แลว มาตมประมาณ 20 นาที ตักเอาเปลือกตนมะริดไมออก เติมน้ําที่ได
จากการคั้นเถาถั่วแปบใสน้ํามะเกลือ ใสปูนขาวและใบสมปอยลงไปดวย ตักเอาใบสมปอยออกจาก
ถังจะไดน้ํายอมที่ตองการ ตมเข็ดดายในน้ํายอมที่เตรียมไวขางตนเปนเวลา 20 นาที  จึงนําออกมา
ซัก 
และตากใหแหงจะไดดายสีเขียวตามที่ตองการ (สุพัตรา  จิรนันทนาภรณ, 2537 : 178) 
 การยอมดายสําหรับผาทอมือ ใหไดสีเขียวตองออนจากรากของแถลง (มะพูด) โดย

นําเอารากแถลงมาผาใหเปนชิ้นเล็ก ๆ ตากแดดใหแหงนํามาตมเคี่ยวไวประมาณสัก 3 - 4 วัน จึงเอา
น้ําที่ตมเคี่ยวแลวมากรองเอาแตน้ําสี  นําเอาดายที่เตรียมไวลงไปยอม หลังจากนั้นลางดวยน้ํา
สะอาด           อีกหนหนึ่ง เมื่อไดสีตามตองการจึงเอาขึ้นราวตากแดดใหแหง (ทรงพันธ  วรรณมาศ, 
2534  : 13) 
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 การยอมดายสําหรับผาทอมือ ใหไดสีดําจากลูกมะเกลือ  โดยนําลูกมะเกลือที่ไดสด ๆ 
มาแชน้ําไวเพื่อใหเก็บไดเปนเวลานาน ในการเตรียมน้ํายอม นําลูกมะเกลือที่ไดแชน้ําทิ้งไวนั้นใน
ปริมาณที่ตองการมาโขลกในครกใหละเอียดพรอมกับใบหญาฮอมเกี่ยว จากนั้นนําไปแชในน้ําดาง
กรองเอากากออก จะไดน้ํายอมตามที่ตองการ ในการยอมนําเข็ดดายที่จะยอมมาจุมลงในน้ํายอม   
แลวบีบชวยดวยมือ เพื่อใหสีเขาไปโดยทั่วถึงจนไดสีที่ตองการ จึงบิดพอหมาด ๆ แลวนําไปทุบ
แลวตากใหแหง (สุพัตรา  จิรนันทนาภรณ, 2537 : 178) 
 การยอมดายสําหรับผาทอมือ ใหไดสีดําจากลูกกระจาย นําเอาผลของกระจายที่แกมา
ปนใหละเอียด เอาไปแชน้ําทิ้งไวประมาณ 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง จนกวาจะไดน้ําสีดํา นํามากรอง
เอาแตสี แลวนําฝายลงยอมโดยทิ้งไวสักพักหนึ่งในหมอสี คะเนดูวาสีติดฝายดีแลวจึงยกเอาฝาย
ขึ้นมาลาง  เขาราวตากแดดจนแหง (ทรงพันธ  วรรณมาศ, 2534  : 14) 
 การยอมดายสําหรับผาทอมือ ใหไดสีชมพูจากตนมหากาฬและตนฝางนําเปลือกตน
มหากาฬที่สับละเอียด แลวมาตมในน้ําเดือดเปนเวลา 1 ช่ัวโมง ตักเอาเปลือกมหากาฬออกเติมไม
ฝางซึ่งผาเปนชิ้นเล็ก ๆ แลว ลงไปและตมใหเดือดเปนเวลา 1 ช่ัวโมง เติมใบสมปอยลงไป 1 กํามือ      
ตมตอไปอีกเล็กนอยจึงตักเอากากออก เติมน้ําดางลงไป ก็จะไดน้ํายอมสีชมพูที่ตองการนําเข็ดดาย
ที่จะยอมมาตมในน้ํายอมที่เตรียมไวขางตนเปนเวลา 20 - 30 นาที จนไดสีที่ตองการจึงนําออกมาซัก 
สลัดใหเสนดายกระจายตัว แลวตากใหแหงจะไดเสนดายสีชมพูที่ตองการ (สุพัตรา  จิรนันทนาภรณ, 
2537 : 179) 
 การยอมดายสําหรับผาทอมือ ใหไดสีเหลืองจากแกนตนแข โดยการนําเอาแกนตนแข  
มาตากใหแหง นํามาผาใหเปนชิ้นเล็ก ๆ ใสหมอตมกับน้ําสะอาดจนเดือด ถาปรากฏเปนสีเหลือง
เขม จึงยกลง แลวนําเอาน้ําสีมากรองใหช้ินแขออกจากน้ําสีหมอแรก เอาแขที่กรองหมอแรก                   
ไปใสหมอน้ํา  ตมตอไปจนไดน้ําสีจากแขซึ่งสีออนกวาน้ําสีหมอแรก  ทําแบบเดียวกันจนครบ 3 คร้ัง          
ก็จะไดน้ําสีเหลืองเปน 3 หมอ ตั้งแตสีออนที่สุดจนถึงสีแกที่สุด นําดายที่เตรียมไวแลวตมลงในน้ํา          
สีเหลืองออนที่สุดในหมอสาม แลวกวนไปกวนมาเพื่อใหน้ําสีซึมเขาในเสนดายไดทั่วถึงไมใหดาย
ดางแลวยกขึ้น จากหมอที ่สามบิดพอหมาดนําไปจุ มลงในหมอที ่สอง  และหมอแรกทําแบบ
เดียวกันจนครบทั้ง 3 หมอ นํามาซักน้ําสะอาดจนสีไมตก  จึงนํามากระแทกเพื่อใหดายแตกออก
จากกันแลว 
นําไปตากใหแหง (ทรงพันธ  วรรณมาศ, 2534 : 14) 
 การยอมดายสําหรับผาทอมือใหไดสีครามจากใบตนคราม โดยเด็ดกิ่งครามที่มีใบติดอยู
มาแชในน้ําไว 2 วัน แลวแยกเอาน้ําออกมาทําน้ํายอม ใสปูนขาวลงในน้ํายอมจะเกิดฟอง ทิ้งไวให 
ตกตะกอนและรอจนฟองดับ จึงกรองเอาตะกอนหยาบทิ้ง นําที่เหลือมาหมักเพื่อเก็บไวใชตอไป   
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ตักน้ํายอมที่หมักไวนั้นในปริมาณที่ตองการ มาลงหมอดินที่จะทําการยอม เติมน้ําดางซึ่งไดมาจาก  
ขี้เถาตนมะขาม ลูกมะกรูดที่ผาซีก มะขามเปยก เหลาขาวและน้ําตาลออยตองตมขจัดสิ่งสกปรก 
แลวลงไปยอมดวยการจุมและบิดไปเรื่อย ๆ จนไดสีที่ตองการ เมื่อยอมเสร็จแลวนํามาสลัดให
เสนดายกระจายตัวจากกัน จากนั้นจึงนําไปตากใหแหงสนิทเปนอันเสร็จส้ินการยอม (สุพัตรา            
จิรนันทนาภรณ, 2537 : 179) 
 การยอมดายสําหรับผาทอมือใหไดสีมวงจากผลลูกหวา โดยนําผลลูกหวาที่สุกแลวมา
คั้นเอาน้ํานําเอาน้ําที่คั้นไปตมประมาณ 1 - 2 ครั้ง  เพื่อไมใหสีเปล่ียนแปลงแลวยกลงมากรองให
สะอาด นําเอาฝายลงไปคนคะเนดูวาสีเขากันดีจึงยกขึ้นดู ถาหากวาสีติดทั่วกันทั้งหมดแลวจึงนําไป
ซักน้ําสะอาด บิดเขาใสราวตากแดดใหแหง 
 การยอมดายสําหรับผาทอมือใหไดสีเขียวออนจากใบหูกวาง  โดยใชใบหูกวางที่มี        
สีเขียวมาโขลกใหละเอียด แลวค้ันเอาน้ํามากรองใหสะอาดยกขึ้นตมใหเดือด เอาดายลงยอมจะได   
สีเขียวดายสีเขียวออน จึงนําไปซักน้ําสะอาดบิดเขาใสราวตากแดดใหแหง 
 การยอมดายสําหรับผาทอมือใหไดสีเขียวจากเปลือกสมอ โดยเอาเปลือกสมอมาตม
เคี่ยวใหงวดพอควรแลวรินเอาแตน้ําใสในหมอดิน ขณะที่สียังรอนอยูเอาดายที่ตองการยอมลงมาตม 
แลวนํามาซักน้ําสะอาด บิดเขาใสราวแลวตากแดดใหแหง 
 การยอมดายสําหรับผาทอมือใหไดสีเหลืองจากหัวของขมิ้นชัน โดยเอาหัวขมิ้นชัน    
มาลางน้ําใหสะอาดแลวโขลกใหแตกละเอียด นํามาคั้นเอาน้ําไวแลวกรองใหสะอาด หลังจากนั้น
นําดายที่จะยอมลงชุบน้ําและบิดใหแหง จึงนําลงมายอมในน้ําที่กรองจะไดสีเหลือง แตถาหากวา 
จะใหสีติดดายแนนควรจะใชน้ํามะนาวผสมลงไปในสีที่จะยอมดวย   ก็จะไดสีเหลืองที่ติดแนน      
ตามตองการ (ทรงพันธ  วรรณมาศ, 2534 : 15) 
  

 ลายผา 
 ลายผามีความสัมพันธกับชาวอีสานในดานศาสนา สังคม ประเพณีและสรางลักษณะนิสัย 
ที่ดี รูปแบบของลายประกอบดวย จุด เสนตรง รูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหล่ียมซึ่งลายจะเรียกตาม
สวนประกอบของพืชตามสิ่งที่มีรูปแบบเหมือนกัน และเรียกตามจินตนาการชื่อลาย เชน ลายหนวย 
ลายดอก   ลายขอ   ลายกาบ   ลายผสมและลายธรรมชาติ (มุณี  พันทวี, 2532 : 132 - 137)  จาก         
ความหลากหลายของลวดลายบนผืนผาของชาวบานที่ถูกผสมผสานกันอยางกลมกลืนของลวดลาย

ดั้งเดิม    และลวดลายใหมเขาดวยกัน แตก็ยังคงรากฐานทางลวดลายเกาซึ่งเปนลาย  พื้นฐานของผา
ไมวาจะเปนลายขอตรง ลายหมากจับ ลายกงนอยหา  ลายดอกแกวและลายขอ (ฉัตรชัย  แฝงสาเคน, 
2538 : 156) ลวดลายที่ปรากฏบนผาทอสามารถบอกใหทราบถึงแหลงที่มา  และวิวัฒนาการของ   
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แนวความคิดในการเลือกใชลวดลาย รวมทั้งหลักฐานอางอิงถึงสภาพความเปนอยู ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบานอีสาน  
  
 การพัฒนาหัตถกรรมในครัวเรือนสูธุรกิจชุมชน 
 ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบทกอใหเกิดรายได กลาวคือไมมีสินคาหัตถกรรม
พื้นบานชนิดใดที่ผลิตแลวไมมีตลาดหรือขายไมออก ในทางตรงกันขามกลับเปนปญหาของ          
การผลิตไมทันกับความตองการของตลาดดวยซํ้า ปญหาหลักที่ผูผลิตหัตถกรรมกําลังประสบอยูใน
ปจจุบัน คือ 
 1. ปญหาของการขาดแคลนผูสนใจที่จะสืบทอดความรู ความชํานาญดานหัตถกรรม 
เนื่องจากคานิยมของชุมชนรุนหลังเปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนอาชีพ และการอพยพแรงงานเขาสูเมือง
มากขึ้นทําใหแรงงานและศักยภาพในการผลิตในชนบทมีนอยลง ซ่ึงเปนขอนาวิตกมากที่สุด          
ถึงกระนั้นหัตถกรรมบางอยางก็ยังเปนจุดสนใจของคนรุนหลังอยูไมนอย เชน หัตถกรรมเครื่องเงิน
ของบานปาอาว จังหวัดอุบลราชธานี หัตถกรรมเครื่องเงินบานโชค บานเขวา จังหวัดสุรินทร 
หัตถกรรมทําฟมบานเขือง  จังหวัดรอยเอ็ด  เปนตน  ซึ ่งหัตถกรรมดังกลาวคอนขางจะให             
ผลตอบแทนสูง มีความตองการของตลาดมากในปจจุบัน  แตในหมูบานหัตถกรรมโดยทั่วไปแลว 
ผูที่ทําการผลิตมักจะมีอายุเกิน 30  ปขึ้นไปและจะเปนผูที่อยูในวัย 40 - 65 ป เปนสวนมาก 
 2.  ปญหาดานวัตถุดิบ นับไดวาเปนปจจัยหลักที่จะทําใหการผลิตไมไดคุณภาพ 
ปริมาณและความสม่ําเสมอตามความตองการของตลาด เชน ไมไผขาดแคลนมากในภาคอีสาน        
ถึงขนาดที่มีการนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน ทําใหมีราคาแพงขึ้นกวา 100 % ภายในชวงเวลาไมถึง 
5  ป   เหล็ก ทองเหลือง เงิน ลวนหายากขึ้น แพงขึ้น ตองมีการสั่งจัดซื้อลวงหนา การขนสงไกลจาก
แหลงผลิต เชน ตองมีการจัดซ้ือจากกรุงเทพฯ เพื่อนําไปใชที่อําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี  
เปนตน  นอกจากนี้ ปจจัยการผลิตอื่น ๆ  เชน ถาน ฟน หาไดยากและมีราคาแพงมาก นุนที่ใช      
ทําหมอนสามเหลี่ยมที่บานศรีฐาน จังหวัดยโสธร ตองส่ังจากกรุงเทพฯ หรือตองไปเรรับซื้อจาก
ตางจังหวัด เปนตน การขาดแคลนวัตถุดิบนี้ ใชจะเกิดจากการขาดแคลนเพราะมีการแขงขันกันซื้อ
ระหวางผูผลิตเทานั้น แตยังเปนปญหาของการผลิตทดแทนอีกดวย 
 3. ในแงของชาวบาน การแพรกระจายของระบบทุน         และการบริหารจัดการแบบ 
ระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงจัดการโดยคนภายนอก เปนการบั่นทอนศักยภาพและทรัพยากรของ       
การพัฒนาชนบทอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะผลประโยชนที่เกิดขึ้นจะถูกนําออกจากหมูบานหมดสิ้น 
หัตถกรรมจะไมเปนพื้นฐานชีวิตสวนหนึ่งของคนชนบทที่มีการสะสมเหมือนครั้งอดีต ชาวบานจะ
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กลายเปนแรงงานรับจางเทานั้น ฉะนั้น แมวาธุรกิจหัตถกรรมหรือธุรกิจชุมชนจะกาวหนาในแงสถิติ
หรือมูลคาของสินคาในการสงออก แตชาวบานซึ่งเปนผูผลิตจะไดรับผลประโยชนเพียงแตนอย 
 4. หัตถกรรม ถาตกอยูในระบบอุตสาหกรรม ความมีคุณคาทางศิลปะและวัฒนธรรม  
จะไดรับการเอาใจใสนอยลง จะมุงผลิตสินคาที่เปนที่นิยมของตลาดมากขึ้น จิตวิญญาณของคําวา 
หัตถกรรมพื้นบานจะไมไดรับการเอาใจใสจากผูผลิตเทาที่ควร     เพราะผูผลิตไมไดเปนเจาของ   
ผลผลิตที่สะทอนวิถีชีวิตของผูผลิตเองแตอยางใด เปรียบเสมือนภาพเขียนโดยจิตรกรกับภาพถาย 
 ชูศักดิ์  เพรสคอทท และคณะ ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบาน
เพื่อการสรางงานและรายไดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  และไดรายงานผลการวิจัยไวในบทคัดยอ 
ดังนี้ 
 1. งานหัตถกรรมที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนและสงเสริมใหเปนอาชีพหลัก    
ตอไปได โดยถือเกณฑทางดานการใชวัตถุดิบในทองถ่ิน ความสามารถของประชาชน เงินทุน     
การสรางรายได และตลาดสินคาหัตถกรรมมี  3  ประเภท ไดแก งานทอผา ทอเสื่อ และจักสาน 
 2. การดําเนินการผลิตสินคาหัตถกรรมสวนใหญจะทําภายในตัวบานใชเครื่องมือและ

อุปกรณอยางงาย ๆ วัตถุดิบก็หาซ้ือหรือผลิตไดในหมูบาน เงินทุนที่ใชหมุนเวียนในการผลิต
ประมาณครัวเรือนละ 200 - 500 บาท  และใชแรงงานประมาณครัวเรือนละ 2 - 3 คน ทําการผลิต
ในชวงหลังฤดูการเกษตร ประมาณ 4 - 6 เดือนตอป  มูลคาการผลิตสําหรับงานจักสานครัวเรือนละ 
3,000 - 15,000 บาทตอป งานทอเสื่อครัวเรือนละ 4,000 - 10,000 บาทตอป และงานทอผา ครัวเรือน
ละ 1,500 - 36,000 บาทตอป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนแรงงานเวลาที่ทํางานและชนิดของสินคาที่ผลิต  
 3. การผลิตสินคาหัตถกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยังประสบปญหาอยูอีก       
หลายประการ ไดแก การขาดแคลนวัตถุดิบ วัตถุดิบยังมีราคาสูง แรงงานมีความรูความสามารถใน
การผลิตต่ํา ขาดแคลนเงินทุนที่จะนํามาใชจายทางดานการผลิต 
 4. ตลาดสินคาหัตถกรรมแคบ ทําใหผูผลิตตองเปนผูรับราคาทั้งทางดานราคาวัตถุดิบ
และราคาผลิตภัณฑ ขาดศูนยพาณิชยเพื่อจําหนายสินคาหัตถกรรมโดยเฉพาะในแตละจังหวัด 
 5.  แนวทาง และมาตรการในการพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบาน เพื่อการสรางงานและ   
รายไดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตองดําเนินการใหครบวงจร และรวมกันระหวางภาครัฐบาลและ
เอกชน   กลาวคือควรสงเสริมการปลูกไมไผ  พัฒนาหนองน้ําเพื่อปลูกกก   สงเสริมการปลูกหมอน 
เพื่อเลี้ยงไหมจะไดมีวัตถุดิบใชตลอดป สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน การนําเครื่องมืออุปกรณ      
ที่ทันสมัยเขามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ    และการจัดตั้งศูนยพาณิชยประจําจังหวัด              
เพื่อขยายตลาดสินคาหัตถกรรมใหกวางขวางขึ้น   ตลอดจนการสงเสริมการวิจัยดานการผลิตและ             
การตลาดเพื่อผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด (ชูศักดิ์  เพรสคอทท และคณะ, 2533 : 3) 
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