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บทที่  4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 

 ในการวิเคราะหกระบวนการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรม 
ทอผาพื้นเมือง : กรณีศึกษาการจัดตั้งศูนยทอผาบานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตรครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงการดําเนินการวิเคราะหขอมูลออกเปน 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1. แนวคิดการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมือง

บานปาแดง 
 2. บทบาทและหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวน ในการดําเนินธุรกิจการผลิตงาน
หัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง 
 3. บทบาทและหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวน ในการพัฒนากระบวนการผลิตงาน
หัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง 
 4.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกเชิงธุรกิจของกลุมสตรีทอผาบาน
ปาแดง 
 
แนวคิดการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง  
  

 1.  ประวัติความเปนมา 
 ถ่ินฐานเดิมของชาวไทพวนบานปาแดงนี้ เดิมอยูเมืองเชียงขวาง เมืองมอก เมืองสุย  
และเมืองหนองแฮก ใน สปป.ลาว เรียกตนเองวา  ลาวพวน  เมื่ออพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในจังหวัด
พิจิตร คนไทยในจังหวัดพิจิตร จึงเรียกชนกลุมนี้วา “ลาวพวน” ปจจุบันนี้ประชาชนในหมูบาน        
ปาแดงไดรับสัญชาติ ไทยหมดทุกคนแลว ถือวาทุกคนเปนคนไทย  
 ประวัติของชนกลุมนี้แตโบราณ  อาศัยอยูที่เมืองเชียงขวางหรือเมืองพวนมีพระเจา
แผนดิน 
ปกครองมีฐานะเปนประเทศ พระเจาแผนดินชาวไทพวน     เรียกวา “เจาหลวง”    หรือ   “เจาฟา”            
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ปกครองประเทศกันสืบมาถึงสมัยพระเจาชมภู ไดเกิดสงครามรบกับเมืองหลวงพระบางรบจนได  
ชัยชนะตอมาเจานนทเจาผูครองเมืองเวียงจันทน ไดบีบบังคับใหเจาชมภูยกเมืองพวนใหเปน
เมืองขึ้นของเมืองเวียงจันทนแตเจาชมภูไมยอม  เพราะถือวาตนเองรบชนะเมืองหลวงพระบางไม
สมควรเปนเมืองขึ้นของใครถือเปนประเทศเอกราชเจานนทมีความแคนเคืองมาก จึงรวมมือกับเจา
เจียง       ผูเปนนองชาย ยกกองทัพไปรบกับเจาชมภู ปรากฏวาเจาชมภูสูไมไดถูกจับตัวได เจานนท
นําตัว          เจาชมภูไปเมืองเวียงจันทนถูกพิพากษาใหประหารชีวิตโดยใชหอกท่ิมแทง ตามตํานาน
ลาวพวน กลาววาขณะที่เพชฌฆาตกําลังจะประหารชีวิตเจาชมภูนั้นเกิด  ฟาคะนองและฟาไดผาลง
มาถูกหอกที่จะใชประหารหักสะบั้น การประหารชีวิตเจาชมภูจึงตองยุติไมสามารถประหารชีวิตได
ถือเปนเหตุอัศจรรย  เจานนทจึงตองสงตัวเจาชมภูกลับเมืองพวนดังเดิม  ชาวไทพวนจึงนับถือฟาวา
เปนเทพเจาแหงความปรานี        มีความยุติธรรมจึงมีคํากลาวของชาวไทพวนสืบมาจนถึงทุก
วันนี้วา  “ฟายอมปรานีผูประพฤติไมผิด”  
 ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน บานเมืองยังมีศึกสงครามกันอยูทั่วไป การสงครามผูใด
รบชนะก็จะกวาดตอนผูคนมาเปนขาขอบขันธสีมาถือวาเปนบุญญาธิการมาก ชาวไทพวนบาน       
ปาแดง  ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจ ิตร ก็ไดถ ูกกวาดตอนมาในสมัย              
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว แหงกรุงรัตนโกสินทร พวกไทพวนไดอพยพกระจัดกระจาย
อยูทั่วไปตามจังหวัดตาง ๆ  ดังนี้ 
 

 1.  จังหวัดแพร อยูที่อําเภอเมืองแพร 
 2. จังหวัดสุโขทัย อยูที่อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอสวรรคโลก บานดานลานหอย 
 3.  จังหวัดอุตรดิตถ อยูที่อําเภอเมืองอุตรดิตถ 
 4.  จังหวัดพิษณุโลก อยูอําเภอวังทอง 
 5.  จังหวัดสุพรรณบุรี อยูอําเภอบางปลามา 
 6.  จังหวัดสระบุรี อยูที่อําเภอหนองโดน 
 7.  จังหวัดนครนายก อยูที่อําเภอปากพลี 
 8.  จังหวัดประจีนบุรี อยูที่อําเภอโคกบีบ 
 9.  จังหวัดฉะเชิงเทรา  อยูที่อําเภอพนมสารคาม อําเภอสนามชัยเขต 
 10.  จังหวัดสิงหบุรี อยูที่อําเภอเมืองพรหมบุรี 
 11.  จังหวัดลพบุรี อยูที่อําเภอเมือง อําเภอบานหมี่ 
 12.  จังหวัดพิจิตร อยูที่อําเภอตะพานหิน (บานปาแดง บานทุงโพธ์ิ บานทับคลอ      
   บานวังหลุม บานวังแดง บานหาดแตงโม บานวังหวา) 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 62 

 ชาวไทพวน ไดกระจัดกระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ มากมาย การรวมกลุมของชาวไทพวน
จึงเปนไปอยางลําบากยิ่ง และปจจุบันการคมนาคม เทคโนโลยีเจริญขึ้นมาก การติดตอการแตงงาน
จึงผสมกลมกลืนกับชาวไทย ชาวจีนเกือบหมด ในจังหวัดพิจิตรชาวไทพวนบานปาแดงประชาชน  
ของที่นี่เปนคนมีบุคลิกดี หนาตาดี ผิวขาวนวลละเอียด แตงกายสะอาดสะอาน มีภาษาพูดเปนของ 
ตนเองรักเชื้อสายชาวพวนดวยกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวกันโอบออมอารี รักสงบ ผูหญิงชาวพวน
รักนวลสงวนตัวเชื่อฟงพอแมคนเฒาคนแก ไมประพฤตินอกรีตนอกรอย  ถือวัฒนธรรมของตนเอง 
ทั้งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองไวอยางเหนียวแนน วัฒนธรรมดั้งเดิมยังคงยึดถือ
ปฏิบัติอยู เชน ประเพณีกําฟา  การทอผาพื้นเมืองโดยใชเครื่องมือพื้นบานคือ “กี่กระตุก” แตเดิม
ชาวบานปาแดงเคยปลูกหมอนเล้ียงไหม สาวไหมทอผาไหม ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของหมูบานตอมา 
ทนการรบกวนของศัตรูพืชและการขาดแคลนน้ําไมไหว จึงเลิกปลูกหมอนเล้ียงไหมไปอยางสิ้นเชิง  
 หมูบานปาแดงในปจจุบัน เปนหมูบานที่มีชุมชนหนาแนนอยูในเขตการปกครองของ
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 ชาวบานปาแดงหมูที่ 1 หมูที่ 6 และหมูที่ 7 ตําบลหนองพยอม 
อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีทั้งหมด  658  ครัวเรือน ประชากรประมาณ  2,839  คน    
 ลักษณะภูมิประเทศของหมูบานปาแดง เปนที่ราบลุมและที่ดอนไมมีน้ําไหลผาน
ประชาชนอาศัยน้ําจากธรรมชาติ บานปาแดงหมูที่ 1 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 7,428 ไร แบงเปน
เนื้อที่      เพาะปลูกประมาณ  7,170  ไร หมูที่  6  มีเนื้อท่ีประมาณ  3,149 ไร   เปนเนื้อที่เพาะปลูก 
2,700 ไร และหมูที่ 7   มีเนื้อที่ประมาณ  5,487  ไร  เปนเนื้อที่เพาะปลูก ประมาณ  4,979  ไร    
 จากขอมูลขอองคการบริหารสวนตําบลเมื่อส้ินปพ.ศ.  2546  พบวาประชากรบานปาแดง
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยจากการประกอบอาชีพตอปอยูที่ระดับ  50,000 - 100,000  บาท ประชากร         
สวนใหญหมูที่  1 ประกอบอาชีพทํานา ทําไร  123  ครัวเรือน  ทอผาจํานวน  71 ครัวเรือน และคาขาย  
20  ครัวเรือน  หมูที่  6  ประกอบอาชีพทํานา   120  ครัวเรือน  ทอผาจํานวน  22   ครัวเรือนและคาขาย  
25  ครัวเรือน  หมูที่  7  ประกอบอาชีพทํานา   183  ครัวเรือน  ทอผาและคาขาย  20  ครัวเรือน  ฉะนั้น
พอจะสรุปไดวาประชากรที่บานปาแดงสวนใหญประกอบอาชีพทํานาและทอผาเปนหลัก  ซ่ึงโดย
เฉล่ียแลวอัตราคาจางแรงงานตอคนตอวันของคนในบานปาแดงนั้นเทากับ  100 - 120  บาท  ผลผลิต
ขาวเจานาปตอหนึ่งไรของชาวบานปาแดงนั้นเทากับ  434  กิโลกรัม  และขาวนาปรัง (เปนสวนนอย
ของเนื้อเพาะปลูกทั้งหมดของหมูบานเพราะอยูใกลกับแหลงน้ํา) ตอหนึ่งปของชาวบานปาแดง
ประมาณ  1,100  กิโลกรัม  สัตวเศรษฐกิจที่ชาวบานปาแดงนิยมเลี้ยงนั้น  คือ  ไกและเปด  จํานวน          
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290  ครัวเรือน จํานวน 5,814  ตัว ปญหาที่ผูวิจัยคนพบในระหวางที่คนหาขอมูลนั้นปรากฏวา        
ความเดือนรอนของประชาชนมีทั้งดานภูมิอากาศที่แลงจัด  เกิดโรคระบาดในสัตวปก ผลผลิตขาวนา
ปและนาปรังตกต่ําโดยที่ปุยและยาฆาแมลงมีราคาแพงขึ้น  (ขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล  พ.ศ.  2547  ภาคเหนือ  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร) 
 บานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อยูหางจากตัวจังหวัด
พิจิตร 33  กิโลเมตร และหางจากที่วาการอําเภอตะพานหิน ประมาณ  5 กิโลเมตร มีอาณาเขตตดิตอ
กับหมูบานใกลเคียง คือ ทางทิศเหนือติดตอกับหมูที่ 5 บานหนองนกยาง ตําบลหนองพยอม ทิศใต
ติดตอกับหมูที่ 2 บานหนองแก ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลวังหลุม และทิศตะวันตกติดตอกับ
ตําบลงิ ้วราย  อําเภอตะพานหิน (หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดพิจิตร          
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม, 2541 : 26 - 27) 
 การประกอบอาชีพของชาวไทพวนที่บานปาแดงนั้นอาชีพหลักคือการทํานา แตดวย
สภาพภูมิประเทศของเขตอําเภอตะพานหินฝงตะวันออกนั้นจะเปนพื้นที่ดอน ประกอบกับไมมี

คลองสงน้ําชลประทานผาน จึงทําใหพื้นนาบริเวณดังกลาวทํานาไดเพียงปละ 1 คร้ัง ถาปไหน       
ฝนแลงผลผลิตก็จะลดลงทันที แตในทางกลับกันถาปไหนน้ําทวมก็จะทําใหพื้นนาลมเก็บเกี่ยว     
ผลผลิตไมได ประกอบกับในปจจุบันยาฆาแมลง ปุยเคมี และฮอรโมนบํารุงขาวก็มีราคาสูงขึ้นทุกป 
แตราคาขาวกลับไมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นเกือบทุกป 
 ดังนั้น เมื่อรายไดจากการทํานาอยางเดียวไมเพียงพอกับความตองการคนในครอบครัว 
จึงตองหาอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดใหพอเพียงกับสมาชิกในครอบครัว โดยประมาณใน               
ป พ.ศ. 2535 - 2541 ภายในหมูบานปาแดงไดมีการประกอบอาชีพเจียรไนพลอยหลังการเกี่ยวขาว
เสร็จ สรางรายไดประมาณเดือนละ 8,000 - 12,000 บาทตอคน โดยนายทุนที่เขามาจางนั้นมาจาก
จังหวัดจันทบุรี แตเมื่อป พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจตกต่ําสงผลกระทบตอธุรกิจการสงออกพลอยของ
ไทยบรรดานายทุนจึงหยุดจางแรงงานในหมูบานปาแดง สงผลใหประชาชนขาดรายไดไปอยาง
มาก  ซ่ึงในปจจุบันผูชายในหมูบานเมื่อวางจากการทํานาแลวนั้นก็มักจะเขาไปหางานรับจาง
ช่ัวคราวใน     ตัวอําเภอตะพานหิน  เพราะอยูหางจากหมูบานไมมากนักคือไปเชาเย็นกลับ แตก็มี
บางสวนเขาไป   หางานทําในกรุงเทพฯ และบางสวนก็อยูชวยภรรยาทอผามัดหมี่หรือยอมดายที่
บานของตน ในสวนของผูหญิงเกือบทุกหลังคาเรือนจะประกอบอาชีพการทอผาอยูกับบาน  
 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การทอผาเพื่อใชใน 
ครัวเรือนเปลี่ยนไปวีถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลง ชุมชนกําลังจะเปลี่ยนเปนชุมชนชานเมือง เพราะอยู
ใกลชุมชนใหญเพียง 5 กิโลเมตรเทานั้น  หนุมสาวนิยมซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูปมาสวมใสที่ยังคงสวมใส
เส้ือผาพื้นเมืองอยูบางก็จะมีเพียงผูสูงอายุหรือเด็ก การทอผาพื้นเมืองในหมูบานปาแดง จึงกลับมา
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ทําในเชิงพาณิชยเปนสวนใหญ   ชาวบานปาแดงบางครอบครัวยึดการทอผาเปนอาชีพหลัก   โดย
ทอผาตามลูกคาส่ัง บางครอบครัวทําเปนอาชีพเสริมใชเวลาวางจากการทํางานเกษตรมาทอผา 
 2.   สาเหตุหลักของการจัดตั้งกลุมทอผา 
 ชาวไทพวนบานปาแดงทุกครอบครัวจะรูจักการทอผา ซ่ึงเปนอาชีพที่มีติดตัวมาจาก
ลพบุรีเพราะประชากรทุกหลังคาเรือนนั้นไดอพยพมาจากที่จังหวัดลพบุรี โดยอดีตนั้นชาวบานทอ
ไวใชเองในครอบครัว ในเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นที่ดินที่เคยมีจํานวนเพียงพอกับประชาชนใน
ชุมชนและเคยอุดมสมบูรณก็เปลี่ยนสภาพไป เพราะขาดการดูแลรักษาน้ําในลําคลองหวยเกตก็แหง
ในฤดูแลงการทํานาก็ไดผลนอยลงการทํานาปละครั้งก็ไมไดผล จึงทราบวารายไดของเฉลี่ยตอป
ของบานปาแดงทั้ง 3 หมูนั้น  สวนใหญจะอยูที่ระดับ 50,000 -  99,999 บาท ตอครัวเรือนตอป และ
คุณหทัยยังใหขอมูลตอวาที่จริงแลวรายไดทั้งหมดในหมูบานไมไดต่ํา แตเพราะบรรดาแรงงาน     
หนุมสาวในหมูบานไดออกไปหางานทําที่กรุงเทพฯ  หรือตามหัวเมืองใหญ ๆ  ของประเทศ สวนที่
ยังคงอาศัยอยูในหมูบานก็คือเด็กและคนชรา ซ่ึงไมสามารถที่จะสรางรายไดใหกับครอบครัวของ
ตนได สวนประชากรในวัยกลางคนหรือวัยทํางานที่ประกอบอาชีพอยูในหมูบานสวนใหญก็จะทํา
นา ทอผาและเลี้ยงสัตว (หทัย  รัตนเศรณี, สัมภาษณ, 11 ต.ค 46) 
 เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา  การทําการนานั้นไมเพียงพอตอการดํารงชีพจึงสงผลให
ประชากรวัยรุนในชุมชนบานปาแดงก็เร่ิมทยอยกันเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในเมือง 
สวนคนในวัยกลางคน คนวัยชราและวัยเด็กจะอยูบาน  เมื่อเสร็จสิ้นฤดูเกี่ยวขาว ผูหญิงในหมูบาน
ไดก็เริ่มนําภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่เคยสั่งสมมาตั้งแตอยูอําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรีมาใช        
นั่นคือการทอผาพื้นเมืองโดยใชเครื่องมือพื้นบาน คือ “กี่กระตุก” แตเดิมชาวบานปาแดงเคย         
ปลูกหมอนเล้ียงไหม สาวไหม ทอผาไหม ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของหมูบานและเมื่ออพยพเขามาอยู
ใหม ๆ ก็ทอผาเพื่อเอาไวใชเองเทานั้น   ที่เหลือจากการใชในครอบครัวก็มีการนําไปฝากญาติพีน่อง
ที่ตางจังหวัดซ่ึงในขณะนั้นยังไมมีการซื้อขาย ตอมาเมื่อญาติไดนําผาปาแดงใหเปนที่รูจักของ       
ชุมชนทั่วไปทั้งตางจังหวัดและตางประเทศเพราะใชแลวถูกใจในคุณภาพ  จึงมีพอคาเขามานําผา
บานปาแดงออกไปจําหนายยังตลาดภายนอกอยางแพรหลาย ชาวบานปาแดงจึงเริ่มทอผาเพื่อ
จําหนายอยางจริงจัง เกิดเปนอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดใหกับชาวบานอีกทางนอกจากการทํานา
เพียงอยางเดียว  การที่ผาทอของบานปาแดงไดรับความนิยมอยางรวดเร็วเพราะมีคุณภาพดี   ลายผา
ที่ทอถูกใจผูบริโภค  ราคาไมแพง  
 การจําหนายผาทอของชาวปาแดงในอดีตนั้น ตางคนตางทอตางคนตางขายไมมีระบบ    
ที่แนนอนปญหาที่ตามมาก็คือมีการตัดราคากันเอง ผาที่ทอออกมามีคุณภาพบางไมมีคุณภาพบาง 
และมักเกิดการขัดแยงกันภายในหมูบานบอยครั้ง 
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 ตอมาในป พ.ศ. 2523 ชาวปาแดงไดมีการหารือกันเพื่อท่ีจะจัดใหมีการจัดตั้งกลุมสตรี
ทอผาขึ้นภายในหมูบาน และไดไปขอความสนับสนุนจากสํานักพัฒนาชุมชน อําเภอตะพานหิน 
โดยในปถัดมา คือ ป พ.ศ. 2524 ไดจัดตั้งกลุมสตรีทอผาพื้นเมืองขึ้น สมาชิกแรกเขาจํานวน 30 ราย 
และเมื่อ ป พ.ศ. 2538 สํานักงานสหกรณอําเภอตะพานหิน รวมกับสหกรณการเกษตรตะพานหินจํากัด 
ไดสนับสนุนใหจัดตั้งกลุมสตรีสหกรณบานปาแดง มีสมาชิกแรกตั้งจํานวน 60 ราย โดยมีทุน
ดําเนินงาน  4,000 บาท  
         สมาชิกที่ริเร่ิมตั้งกลุมทอผายุคแรกในระหวางป พ.ศ.  2523 - 2524 ประมาณ 15  คน  
ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 

 1)   นางทองแปน ชัยศิลา  อายุ 68     ป 
 2)   นายสังขทอง  แสงเรือง อายุ 77     ป 
 3)    นางสมจิตร  แจงจันทร อายุ 58     ป 
 4)    นายหวล  เปลี่ยนสนิท อายุ 52     ป 
 5)    นางสาวทองคํา  นันทวงศ อายุ 50     ป 
 6)    นางทองเฟอ ปุระปญญา อายุ 46     ป 
 7)    นางทองคูณ ปญญายงค อายุ 49    ป 
 8)    นางวันดี  สมาการ  อายุ 74     ป 
 9)   นางทองมาก ชัยศิลา  อายุ 78     ป 
 10)  นางสมจิตร มวนกอง  อายุ 78     ป 
 11)  นางวันเพ็ญ พรมมี  อายุ 50     ป 
 12)  นายบรรจง แสงเรือง  อายุ 73     ป 
 13)  นางอนงค บุระตะ  อายุ 62     ป 
 14)  นางไสว  หงษาวดี อายุ 70     ป 
 15)  นางคําพันธ หมื่นภักดี อายุ 52     ป 
 
 3. หลักการในการจัดตั้งกลุมทอผา 
 เราสามารถนํารูปแบบของการจัดการธุรกิจชุมชนมาอธิบาย  การรวมกลุมของสตรีชาว       
ไทพวนบานปาแดงได โดยผูวิจัยมองภาพของธุรกิจชุมชนวาเปนการผนึกกําลังของทุกฝายทุกระดับ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนในทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหเกิดกระบวนการการมีสวน
รวมตั้งแตการรวมกันคิด รวมกันทํางาน รวมกันกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธวิธี แนวทาง
และการนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายที่วางไว คือ ความเขมแข็งของเศรษฐกิจของชุมชน
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บาน         ปาแดง การรวมกลุมของชาวบานปาแดง  ซ่ึงไดดําเนินการตามหลักการของธุรกิจชุมชน
เกือบ        ทุกขั้นตอนจึงทําใหประสบผลสําเร็จ เกิดความมั่นคงในการดําเนินงานและความกินดีอยู
ดีของสมาชิกของกลุมเองดวย 
 กลุมทอผาบานปาแดง ถือไดวาเปนธุรกิจการผลิตซึ่งธุรกิจการผลิตนี้เปนสวนหนึ่งของ
ประเภทของธุรกิจชุมชน มีความหมายวาการผลิตสินคา โดยการนําเอาวัสดุหรือสินคาบางชนิดมา
แปรสภาพใหเปนสินคาใหม โดยการนําไหมประดิษฐมายอมสีมัดหมี่และนํามาทอใหเปนสินคา
ใหมคือผาทอตามแบบของชาวบานปาแดงนั่นเอง   
 วัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุมทอผา เพื่ออนุรักษกรรมวิธีและเทคนิคในการทอผามือ
ใหคงอยูคูกับทองถ่ินตลอดไป   โดยท่ียังคงตั้งอยูบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและเปนแหลง
เผยแพรภูมิปญญาในการทอผาดวยมือของชาวบานปาแดงใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย และเปน
แหลงรวมผาทอมือของหมูบานปาแดงใหเปนเอกลักษณเดียวกันดวย  ในเชิงธุรกิจยังใหทางกลุมมี
อํานาจตอรองราคากับผูจําหนายวัตถุดิบและผูบริโภค  รวมทั้งชวยลดปญหาความขัดแยงภายใน
กลุมกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะขึ้นอีกดวย 
 
 4. การรวมกลุมของสตรีทอผาบานปาแดงมีท้ังขอดีและขอเสีย  ดังนี้ 
  
 ขอดี คือ 
 1) มีอํานาจตอรองราคากับผูบริโภค คือ การกําหนดราคาสินคาของทางกลุมถือ         
แนวปฏิบัติแนวเดียวกัน ราคาผาชนิดเดียวกันแตละผืนจะเทากัน  
 2) มีอํานาจตอรองราคากับผูจําหนายวัตถุดิบ คือ การซื้อวัตถุดิบคราวละมาก ๆ จะทํา
ใหมีโอกาสในการซื้อสินคากับผูจําหนายรายใหญโดยตรง และยังทําใหมีอํานาจในการตอรองราคา
ใหถูกลงอีกดวย 
 3) ชวยลดปญหาความขัดแยงในระหวางผูผลิตผาทอดวยกัน คือเมื่อมีการกําหนด      
แนวทางในการดําเนินงานไวแลวมีผลทําใหชวยจํากัดความคิดเห็นที่ขัดแยงกันของบรรดาสมาชิก

ไดในทุก ๆ  เร่ือง 
 4) ชวยกันนําภูมิปญญามาแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะการคิดลวดลายแปลก ๆ  ใหม ๆ 
คือ  เมื่อเกิดการรวมกลุมกันขึ้นทําใหมีการแลกเปลี่ยนความรูความถนัดกัน  และยังทําใหเกิด       
การแขงขันกันในดานของมาตรฐานที่สูงขึ้นและความวิจิตรของลวดลายที่สมาชิกทอออกมา 
 5) ชวยใหเกิดความสามัคคีมากขึ้นในหมูคณะ 
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 ขอเสีย คือ 
 1) มีการถกเถียงกันบอยครั้งในแงความคิดเห็นที่ไมตรงกัน 
 2) การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเปนไปดวยความลาชา         เพราะตองรอสิทธิขาดจาก          
ประธานกลุมหรือคณะกรรมการ 
 
ผลการวิเคราะหแนวคิดการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมือง
บานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพาน จังหวัดพิจิตร 
 
 ชาวไทพวนบานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เดิมมีถ่ินฐาน
อยูที่อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไดอพยพเขามาที่บานปาแดงเมื่อประมาณ 100 ป การที่เรียก     
ชุมชนแหงนี้วา “บานปาแดง” นั้นเพราะเมื่อสมัยกอนบริเวณนี้มีปาที่เต็มไปดวยไมแดง แตใน
ปจจุบันมีเหลือเพียงเล็กนอยเทานั้น บานปาแดงอยูในการปกครองของตําบลหนองพยอม หมูที่ 1, 
6, 7 จากทั้งหมด  9 หมูบาน ประชาชนในจังหวัดจะเรียก หมูที่ 1 วาบานปาแดงเหนือ เรียกหมูที่ 6 
วาบานปาแดงใต และหมูที่ 7 วาบานปาแดง  ประชากรชาวบานปาแดงทั้งหมด เมื่อป พ.ศ. 2547 มี 
658  ครัวเรือน จํานวน  2,839  คน ประชากรสวนใหญมีอาชีพทํานาและทอผา 
 โดยที่สมัยกอนการทอผาของที่นี่นั้นไมใชเพื่อการจําหนาย แตดวยการทํานามีตนทุน    
ที่สูงขึ้นประกอบกับศัตรูพืชก็มีมากขึ้นดวย มีผลทําใหรายไดของชาวบานลดนอยลงไมเพียงพอกับ
ความตองการ ดังนั้น จึงตองหาอาชีพเสริมคือการทอผา แตในอดีตเปนการทอแบบตางคนตางขาย 
ทําใหเกิดปญหาการตัดราคากันเองและปญหาเรื่องราคาดายที่สูง ดังนั้น ชาวบานจึงรวมกันคิดที่จะ
จัดใหมีการรวมกลุมกันในป พ.ศ. 2523 จนสําเร็จเปนรูปธรรมในปถัดมา โดยการจัดตั้งกลุมทอผา
ขึ้นนี้จะสงผลใหสมาชิกมีอํานาจตอรองกับผูซ้ือสินคาคือผาทอและผูขายคือผูผลิตดาย และยัง        
สงผลทําใหลดความขัดแยงระหวางกลุมสมาชิกเองเหมือนเมื่อคร้ังอดีต รวมไปถึงการชวยกัน
อนุรักษภูมิปญญาของชาวไทพวนในการทอผาใหคงอยูตอไป 
 การรวมกลุมธุรกิจของชาวปาแดงในการทอผานั้นประสบผลสําเร็จไดเพราะชาวไทพวน

ที่บานปาแดงมีความรักและความสามัคคีกันในชุมชนเปนอยางมาก เห็นไดจากประเพณีกําฟาและ
การทอดกฐินชาวพวนในสวนนี้อาจเปนคําอธิบายเหตุผลอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงสงผลใหการรวมกลุมกัน
ของชาวพวนที่บานปาแดงหรือที่อ่ืน ๆ เปนไปอยางมั่นคงและยืนยาว  เพราะโดยธรรมชาติแลว     
ชาวพวนมีนิสัยรักพวกรักพองเปนเอกลักษณ  ฉะนั้น เมื่อมีการจัดตั้งกลุมกันทํากิจกรรมรวมกันจึง      
ทําใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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 อาชีพการทอผาของชาวบานปาแดง ไดปรับปรุงพัฒนาลวดลายใหกาวหนาทันสมัยอยู
เสมอ แตยังคงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมแตเดิมไว อาชีพการทอผาของชาวบานปาแดงไดรับความ
สนใจ  จากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเขามาเยี่ยมชมอยูเปนประจํา แลวนําไปขยายผล
จึงทําใหผาทอบานปาแดงไดรับความนิยมจากทองตลาด ปจจุบันผาทอบานปาแดงไมเพียงพอกับ             
การจําหนายตองสรางกี่ทอผาเพิ่มขึ้นอีกมากเพื่อใหพอกับความตองการ ปจจุบันบานปาแดงมีกี่ทอผา
ประมาณ 400 กวาหลัง บานปาแดงไดรับการยกยองใหเปนหมูบานมีกี่ทอผาเสริมการทอผาและ     
ไดรับรางวัลระดับจังหวัด  ระดับชาติมาแลว 
 
บทบาทและหนาท่ีของกลุมสตรีชาวไทพวนในการดาํเนนิธุรกิจการผลิตงานหัตถกรรมทอผา       
พื้นเมืองบานปาแดง 
  
 กลุมสตรีสหกรณบานปาแดง 
 การจัดตั้งกลุมสตรีทอผาบานปาแดงจัดตั้งมาตั้งแตปพ.ศ.  2524  เปนตนมาโดยไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอตะพานหิน  และในปพ.ศ. 2538 สํานักงานสหกรณ
อําเภอตะพานหิน รวมกับสหกรณการเกษตรตะพานหิน จํากัดไดสนับสนุนใหจัดตั้งกลุมสตรี    
สหกรณบานปาแดง  มีสมาชิกแรกตั้งจํานวน  60  ราย  ทุนดําเนินงาน  4,000  บาท   
 โดยคณะกรรมการดําเนินงานชุดแรกของทางกลุมมีทั้งหมด  8  คน  ดังนี้ 
 

 1)  นางทองแปน ชัยศิลา   ประธาน 
 2)  นายหวล  เปลี่ยนสนิท  รองประธาน 
 3)  นางวันเพ็ญ พรมมี   เหรัญญิก 
 4)   นางทองคูณ ปญญายงค  ประชาสัมพันธ 
 5)   นางคําพัน หมื่นภักดี  กรรมการ 
 6)   นางสมจิตร แจงจันทร  กรรมการ 
 7)   นางทองคํา นันทวงศ  กรรมการ 
 8)   นางสไว  หงษาวดี  กรรมการ 
 ตั้งแตเร่ิมจัดตั้งสหกรณกลุมทอผา ปพ.ศ.  2538  เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  ทางกลุมไดมี
การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการมาแลว  3  ชุด  โดยในคณะกรรมการชุดปจจุบันเปนชุดที่  3 ทําการ
แตงตั้ง เมื่อปพ.ศ. 2544  จนถึงปจจุบัน 
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 โครงสรางองคกรของกลุมสตรีในปจจุบัน 
 ศูนยทอผาบานปาแดงตั้งอยูที่ หมูที่ 1 ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
การดําเนินธุรกิจอยูในรูปของสหกรณ แบงได 2 กลุม คือ กลุมทอผาและกลุมออมทรัพย ปจจุบันมี
สมาชิกอยู  338 ราย  ซ่ึงการดําเนินงานภายในศูนยทอผาบานปาแดงมี ดังนี้ 
 
 คณะกรรมการชุดปจจุบัน ถูกคัดเลือกตั้งแต วันท่ี  24  กันยายน  พ.ศ. 2544 
 1)  นางราตรี  ศรีนันทกุล  ประธาน 
 2)  นางสังวร  เหลืองสนิท  รองประธาน 
 3)  นางยุพิน   สมาการ   เลขานุการ 
 4)  นางเบญจมาศ ผิวเพชร   เหรัญญิก 
 5)  นางทองเฟอง ปุระปญญา  กรรมการ 
 6)  นางบุญธรรม กระเปาทอง  กรรมการ 
 7)  นางทองสุข ทับทิมแดง  กรรมการ 
 8)  นางกองแกว ขุมทอง   กรรมการ 
 9)  นางบุญรอด ขุมทอง   กรรมการ 
  
 ผูมีอํานาจในการเบิกจายเงิน ประกอบดวย 
 1)  นางราตรี  ศรีนันทกุล   
 2)  นางสังวร เหลืองสนิท 
 3)  นางยุพิน  สมการ 
 4)  นางเบญจมาศ ผิวเพชร 
 ซ่ึงมีหนาที่เปดบัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย และมีหนาที่เบิกจายเงินภายใน         
การดําเนินงานของทางศูนยทอผา 
  
 หนาท่ีอ่ืนของคณะกรรมการมีดังนี้ 
 ประธานคือนางราตรี   ศรีนันทกุล มีหนาที่ดูแล การผลิต การขายและกิจกรรมตาง ๆ 
ของสมาชิกภายในศูนยทอผา 
 นางสังวร  เหลืองสนิท นางยุพิน  สมการ และนางเบญจมาศ  ผิวเพชร มีหนาที่เปน
วิทยากรผูใหความรูในเรื่องการทอผากับบุคคลภายนอก 
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 นางทองเฟอง   ปุระปญญา  นางบุญธรรม   กระเปาทอง นางทองสุข   ทับทิมแดง    
นางกองแกว   ขุมทอง และนางบุญรอด   ขุมทอง มีหนาที่ดูแลศูนยฝกอาชีพในดานความสะอาด
และการจัดการภายในตาง ๆ  
 นอกจากนั้นนางเบญจมาศ  ผิวเพชร ยังมีหนาที่หลักนอกจากการเปนเหรัญญิกแลวคือ   
ดูแลรานจําหนายผลิตภัณฑของกลุมที่ศูนยทอผาบานปาแดงอีกดวย   
  
 การถือครองหุนสหกรณทอผา 
 -  ราคาหุนละ 100 บาท 
 -  ซ้ือหุนไดคร้ังละไมเกิน 2  หุนตอหนึ่งคน 
 -  ถือครองไดคนละไมเกิน  10 หุน 
 -  จะปนผลทุก ๆ  1 ป ในระหวางเดือน กันยาน – ตุลาคมของทุกป 
 -  สมาชิกจะมีหุนถือหรือไมก็ได 
 นางเบญมาศ ผิวเพชร ตําแหนงเปนเหรัญญิก ใหขอมูลวา ปจจุบันจํานวนหุนภายใน 
สหกรณมีอยู 311 หุนจากจํานวนสมาชิก 338 คน เงินที่ไดจากการขายหุนและเงินทุนของกลุม    
สวนใหญจะนําไปซื้อดายไหมประดิษฐที่รานวรจิตในตัวอําเภอตะพานหิน ซ่ึงเปนดายที่ผลิตจาก 
โรงงานสิทธิพันธ เพื่อนํามาขายใหกับกลุมแมบานและกลุมสมาชิก กลาวคือ ถึงแมจะไมไดเปน
สมาชิกก็สามารถมาซื้อดายที่ศูนยไดในราคาทุนแตจะไมสามารถซื้อไดดวยเงินเชื่อ ตองจายเงินสด
เทานั้น เงินทุนของสหกรณอีกสวนหนึ่งจะนําไปซื้อสียอมดาย ดิ้นสีและวัสดุที่เกี่ยวกับการทอผาอ่ืน 
ๆ  
 ทางศูนยรับซื้อผาทอจากสมาชิกในทุก ๆ วันอังคาร โดยการรับซื้อ คณะกรรมการ 
สหกรณที่กลาวมาขางตน จํานวน 9 คน จะเปนผูตรวจมาตรฐานของผาทอ ถาผานก็จะทําการจาย 
เงินสดใหกับสมาชิกทันที แตถาไมผานก็จะสงคืนใหกับเจาของโดยที่ผูทอจะนําไปจําหนายหรือ   
ใชเองก็แลวแตความประสงคของบุคคลนั้น (เบญจมาศ  ผิวเพชร, สัมภาษณ, 26 ธ.ค. 46)  
 ในกรณีที่ในวันอังคารนั้น ๆ เงินสดที่คณะกรรมการไดเตรียมมาไมพอจายใหกับ

สมาชิกก็จะทําการชําระใหกับสมาชิกในวันอังคารถัดไป  
 การซื้อดาย สีหรือวัสดุอ่ืน ๆ  เปนเงินเชื่อทางศูนยมีกฎเกณฑใหสมาชิกปฏิบัติคือ

จะตอง         
นําเงินมาชําระภายใน 3 เดือน โดยปลอดดอกเบี้ย  ถาเกิน 3 เดือนจะคิดดอกเบี้ยประมาณรอยละ 6.5 
ของเงินที่คางชําระอยู ถาภายใน 5 เดือน ไมนํามาชําระจะไมมีสิทธิ์ในการซื้อวัตถุดิบเปนเงินเชื่ออีก
ตอไป 
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 ราคากลางในการซื้อคืนจากกลุมแมบานและราคาขายหนารานในปจจุบัน 
                    ผามัดหมี่ทอมือ 1 ชุด ธรรมดา ตนทุนผลิต  220 บาท ราคาซื้อคืน 310 บาท ราคาขาย   
450 บาท  
 ผามัดหมี่ทอมือ 1 ชุด สอดดิ้น ตนทุนผลิต 280 บาท ราคาซื้อคืน 410 บาท ราคาขาย       
550 บาท 
 ผามัดหมี่ทอมือ 4  ตะกอ 1 ชุด ธรรมดาตนทุนผลิต 290 บาท ราคาซื้อคืน 400 บาท
ราคาขาย  600 บาท 
 ผามัดหมี่ทอมือ 4 ตะกอ 1 ชุด สอดดิ้น ตนทุนผลิต 360 บาท ราคาซื้อคืน 500 บาท    
ราคาขาย 700 บาท 
 ราคา ดายไหมประดิษฐที่ทางศูนยขายใหกับสมาชิกคือ ไจละ 15 บาท 1 ถุงมี 76 ไจ     
ขายในราคา 1,150 บาท 
 
 วัตถุดิบและอุปกรณการผลิต 
 เนื่องจากสภาพพื้นที่บานปาแดง เปนพื้นที่ลุม ทํานาน้ําทวมตลอด จึงไมเหมาะสมกับ
การปลูกฝาย ดังนั้น วัตถุดิบ คือ ไหมประดิษฐ จึงตองสั่งซื้อจากรานคาในอําเภอตะพานหิน ปละ
หลายแสนบาท 
 อุปกรณการผลิต 
 -  เฝอ  ทําหนาที่  ขึ้นดายยืนเพื่อเรียงเสนดาย เพื่อใหไดขนาดหนาผาที่ตองการ 
 -  ฟนหวี  ทําหนาที่  รอยเสนดายใหเรียงกัน 
 -  กังหัน   ทําหนาที่  หมุนดายยืนที่สะดวกในการทอ 
 -  ไมกามปู  ทําหนาที่  บังคับความกวางของการเก็บตะกอ 
 -  ไมทะนัดและไมแซ  ทําหนาที่  รองรับเสนดายยายจากการเก็บตะกอ 
 -  กรง  ทําหนาที่  สําหรับมัดหมี่ 
 -  กี่กระตุก  ทําหนาที่  ทอผา 
 
 ขั้นตอนและวิธีการผลิต 
 1)   นําเสนใยฝาย หรือดายฝายที่ซ้ือมาเขา เฝอ เพื่อเดินความยาวของดายยืน 
 2)   นําดายยืนที่เดินความยาวเสร็จแลวมาใส ฟนหวี เพื่อกําหนดความกวางของหนาผา 
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 3) นําดายยืนตามขอ  2 มาใส กังหัน เพื่อเก็บดายยืนเตรียมพรอมสําหรับการทอ 
 4) การเก็บตะกอ ทําหนาที่สลับเสนดายฝายเพื่อใหเกิดเนื้อผา 
 5)   นําดายฝายสีขาวมาใส กรง เพื่อมัดลายหมี่ตาง ๆ  ตามที่ตองการ 
 6)   นําหมี่ที่มัดลายเสร็จแลวไป ยอมสีเคมี ตามที่ตองการ  
 7) นําหมี่ที่ยอมและแหงแลว  กรอใสหลอดเล็ก มาใสในกระสวยเพื่อเตรียมการทอผา 
 8) ทอผาโดยใชกี่กระตุก 
 
 หลักการจัดการดานธุรกิจของกลุม  
 1) กลุมสตรีสหกรณ ซ่ึงกระจายอยูใน 3 หมูบานหลัก จะซื้อวัตถุดิบในการทอผาจาก
ศูนยและผลิตผามัดหมี่ทอมือตามแบบที่ตัวเองชํานาญและตามแบบที่ลูกคาส่ังซ้ือ 
 2) สมาชิกนําผาทอที่สําเร็จแลวมาสงใหที่ศูนยจําหนายและแสดงสินคาของกลุม โดย
วิธีการซื้อขาดตามราคาและคุณภาพที่ตกลงกัน  
 3) ศูนยจําหนายและแสดงสินคา จะเปนผูกําหนดราคาขายของผลิตภัณฑตามคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ โดยมีการแบงเกรดของผลิตภัณฑหลายราคา 
 4) ศูนยจําหนายและแสดงสินคา จะจําหนายสินคาใหแกลูกคาโดยตรงตามใบสั่งสินคา 
และนําไปจําหนายในตางจังหวัดตามงานเทศกาลตาง ๆ 
 5) กรมสงเสริมสหกรณ จัดสงเจาหนาที่และนักออกแบบ มาใหคําแนะนําและให
ความรูดานเทคนิคตาง ๆ ในการออกแบบลายผา การยอมและการทอ เพื่อขยายชองทางการตลาด
ไปสูตลาดบนและตางประเทศ 
 กลุมสตรีสหกรณบานปาแดง ไดวางระบบการทอผาของกลุมไวโดยใหสมาชิกเครือขาย
สังกัดในหมูบาน ทอผาตามใบสั่งซ้ือ หรือตามลวดลายที่ตนเองมีความชํานาญ เสร็จแลวนํามาขายที่
ศูนยจําหนายผลิตภัณฑของกลุมตามที่ตกลงราคากันไว 
 
 การดําเนินธุรกิจของกลุมสตรีทอผา 
 การดําเนินธุรกิจของกลุมสตรีทอผาพื้นเมืองบานปาแดง แมจะเปนอาชีพเสริมหลังจาก
การทํานาก็ตามแตยังมีความมั่นคงสูงพอสมควร สังเกตจากอัตรารายไดที่กลุมแมบานไดรับตอปซ่ึง
สรางความมั่นคงทั้งตนเองและชุมชนอยูอยางไมเดือดรอน  ความมั่นคงในสวนของการดําเนินงาน
แบงได คือ 
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 ความมั่นในสวนของการผลิต 
 1) สามารถใชภูมิปญญาของชุมชนและแรงงานในทองถ่ิน 
 2) สามารถผลิตและสรางผลิตภัณฑไดตลอดทั้งป 
 3) ผลิตภัณฑที่ผลิตได มีคุณสมบัติเดนกวาที่อ่ืน 3 ประการ คือ 
  3.1) มีสีที่สดใสสวยงาม 
  3.2) เมื่อตัดเปนชุดหรือเส้ือ จะไมยับงายเพราะใชฝายเกรด A 
  3.3) ผาที่ผลิตไดจะมีการอบเพื่อใหไดเนื้อผาที่เปนมาตรฐาน 
 4) มีการพัฒนาการยอม การฟอก และการออกแบบลายผาใหม ๆ อยางสม่ําเสมอ 
 
 ความมั่นคงในสวนของการตลาด 
 1) ผลิตภัณฑเปนที่ตองการของผูบริโภค เพราะสินคามีการปรับปรุงและพัฒนา       
รูปแบบอยางสม่ําเสมอ ไมซํ้าแบบใคร 
 2) เปนที่รูจักของผูบริโภค ในดานคุณภาพที่เปนมาตรฐาน 
 3) ผลิตภัณฑมีคุณภาพสูงกวาคูแขงในพื้นที่เดียวกันและเปนสากล 
 4) ผลิตภัณฑไดรับรางวัลระดับตาง ๆ จากหนวยงานที่ เขามาสงเสริมเกือบทุก
หนวยงาน ทําใหมีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันทั้งประเทศ 
 
 ความมั่นคงในดานโอกาส 
 1) สามารถออกแบบผลิตภัณฑ และพัฒนารูปแบบที่ทันสมัยอยางตอเนื่องชวยให       
ผูบริโภคมีโอกาสไดเลือกผลผลิตไดมากมาย  
 2) สามารถพัฒนาการขยายตลาดไปสูตลาดบนไดโดยงาย 
 3) เปนผลิตภัณฑที่ชวยสรางโอกาสการมีงานทําใหแกบุตรหลานในทองถ่ินได         
 4) ชวยกระตุนเศรษฐกิจในระดับรากหญา ใหมีความมั่นคงไดยาวนานชวยให         
บุตรหลานในทองถ่ิน ไมตองไปแสวงหางานที่อ่ืนอีกตอไป 

 
 ตลาดการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมสตรีสหกรณบานปาแดง  
 ตลาดภายในจังหวัด 
 เปนตลาดหลักของกลุมสตรีสหกรณ โดยไดจัดสรางอาคารเพื่อใชเปนศูนยจําหนาย
และแสดงสินคา ขนาด 10  x 25 เมตร ผูที่สนใจจะมาซื้อสินคา หรือรับไปจําหนาย จะมาซื้อดวย      
ตนเอง ยอดที่จําหนายได ประมาณรอยละ  60    
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 ตลาดตางจังหวัด 
 เปนตลาดที่มีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธ และนําสินคาไป         
ออกรานจําหนายในงานเทศกาลของจังหวัดตาง ๆ  หรือนําไปแสดงเผยแพรตามที่ไดรับเชิญ ยอดที่
จําหนายได  ประมาณรอยละ 35 
  
 ตลาดตางประเทศ 
 เปนตลาดที่มีใบสั่งซ้ือผาทอตามแบบที่ชาวตางประเทศกําหนด ประเทศที่สงสินคาไป
จําหนายมากที่สุดคือ ประเทศญี่ปุน ยอดที่จําหนายได ประมาณรอยละ  5  
 โดยในปที่ผานมากลุมสตรีมีการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุน ดังนี้ 
 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 

 ยอดขายทั้งหมด ตนทุนขาย คาใชจายทั้งหมด  กําไรทั้งหมด 
 850,670  608,495  98,273   143,902 
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แผนผังการตลาด 

 

 
 
 
 

                  จายเงินสดหรือเครดิต 
 
 
 

ผูผลิตในกลุมตาง ๆ ผูผลิตในกลุมตาง ๆ ผูผลิตในกลุมตาง ๆ 

                                    ศูนยจําหนายและแสดงสินคา 
 
 
 
 

           ตลาดภายในจังหวดั  ตลาดตางจังหวัด           ตลาดตางประเทศ 
       60 %             35 %      5% 

 
 

ภาพที่  4.1    การจัดการตลาดของกลุมทอผาบานปาแดง 
ท่ีมา :            สํานักงานสหกรณจังหวดัพจิิตร, (2545 : 17) 

 
 

ผลการวิเคราะหบทบาทและหนาท่ีของกลุมสตรีชาวไทพวนในการดําเนินธุรกิจ การผลิตงาน
หัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพาน จังหวัดพิจิตร 
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 สถานภาพปจจุบันของศูนยทอผา การดําเนินงานของศูนยทอผานั้นเปนการดําเนินงาน
ในรูปแบบของกลุมสหกรณการเกษตร  โดยแยกเปนสองสวนคือกลุมสหกรณทอผาและ              
กลุมออมทรัพย ปจจุบันมีสมาชิกอยู  338  ราย  กลุมสหกรณทอผามีหนาที่หลักคือการนําเงินจาก          
การลงหุนมาหมุนซ้ือวัตถุดิบในการทอผาภายในศูนย ซ่ึงสมาชิกจะสามารถซื้อดายและสียอมดวย
เงินเชื่อไดและเมื่อสมาชิกทอผาเสร็จก็จะนํากลับมาขายใหทางศูนยทอผาอีกทีหนึ่งดวย การตรวจ
คุณภาพผานั้นจะมีคณะกรรมการที่บรรดาสมาชิกไดรวมกันตั้งขึ้น โดยในปจจุบันคณะกรรมการ    
ผูตรวจสอบ  ดูแลคุณภาพของศูนยทอผาบานปาแดง ประกอบดวยนางราตรี  ศรีนันทกุล นางสังวร  
เหลืองสนิท  นางยุพิน  สมาการ  นางเบญจมาศ  ผิวเพชร  นางทองเฟอง  ปุระปญญา  นางบุญธรรม  
กระเปาทอง นางทองสุข  ทับทิมแดง  นางกองแกว  ขุมทองและนางบุญรอด ขุมทอง  ซ่ึงมาตรฐาน
การตรวจคุณภาพของทางกลุมจะพิจารณาที่ฝมือความปราณีตและลวดลายผาเปนสําคัญ กรณีถาผา
ของสมาชิกคนใดไมผานเกณฑที่กําหนดไวจะทําการสงคืนทันที โดยไมไดรับคาตอบแทนใดเลย 
 หุนสหกรณมีราคาหุนละ 100 บาท   การถือครองหุนสหกรณทอผาสมาชิกจะถือได
คนละไมเกิน 10 หุน โดยซ้ือไดคราวละไมเกิน  2 หุน และจะมีการปนผลทุก ๆ ป ในระหวาง เดือน 
กันยายน – ตุลาคม  
 การจัดการตลาดของทางศูนยเปนไปในเชิงรับมากกวาเชิงรุก โดยจะเห็นไดจากจะมี
กลุมองคกรตาง ๆ ที่สนใจในตัวผลิตภัณฑของทางศูนยทอผาเขามาติดตอขอซ้ือเอง โดยจาก         
การสัมภาษณเหรัญญิกประจํากลุมไดขอมูลวา เพราะผาทอของทางศูนยมีช่ือเสียงติดตลาดภายนอก
มานานแลว  และการขายที่รานจําหนายผาทอที่บานปาแดงนั้นคิดเปนรอยละ 60 ของยอดขาย          
ทั้งหมดดวย  แตการนําสินคาไปโชวตามที่จัดแสดงตาง ๆ ก็มี โดยสวนราชการและกลุมองคกรใด
ที่ตองการนําผลิตภัณฑของบานปาแดงไปจัดแสดงนั้นจะทําการติดตอผานทางประธานกลุม คือ 
นางราตรี  ศรีนันกุล  ซ่ึงในสวนการจัดแสดงนอกสถานที่นั้นในแตละปจะมียอดส่ังผาเขามาถึง   
รอยละ 35  ของยอดขายทั้งหมดและที่เหลืออีกรอยละ 5 นั้นคือมีพอคาคนกลางมาสั่งสินคากับ       
ทางศูนยเพื่อที่จะสงออกไปยังตางประเทศซึ่งในปที่ผานมา มีการสงออกไปที่ประเทศ ญี่ปุนเปน      
ผามัดหมี่และผาทอลุยลายจะสงออกไปประเทศลาวดวย 
 รายไดที่กลุมแมบานไดหลังหักคาใชจายแลวนั้นประมาณ 15,000 – 30,000 ตอปตอคน 
ซ่ึงเมื่อรวมกับรายไดที่ไดจากการทํานาแลว ทําใหคุณภาพชีวิตของชาวปาแดงดีขึ้นสงผลใหอาชีพ
ทอผาของชาวพวนมีความยั่งยืน แตในการรวมกลุมยังเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ
กลาวคือในดานการผลิต การควบคุมคุณภาพของเสนไหมประดิษฐจากโรงงานเปนไปไดยาก         
อีกทั้งราคา วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นแทบทุกป  ทั้งนี้เพราะชาวบานไมสามารถปลูกหมอนเลี้ยงไหม
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เหมือนสมัยโบราณไดดวยขีดจํากัดในหลาย ๆ  ดาน  และที่สําคัญแรงงานหนุมสาวในหมูบาน ถา
ไมไดเรียนหนังสือก็นิยมเขาไปหางานทําในกรุงเทพ ฯ  แทบทุกบาน  
 โดยในปจจุบันปญหาขาดแคลนแรงงานนั้นมีผลกระทบตอการดําเนินงานในธุรกิจ     
ผาทอของทางกลุมอยางมากเพราะในชวงป พ.ศ.2545 - ปจจุบัน เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ไทยนั้นดีขึ้นมากในสวนของภาคอุตสาหกรรมไมวาจะเปนอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมสิ่งทอ          
อุตสาหกรรมอาหารกระปองและอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน มีผลทําใหอัตราคาจางแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ พุงสูงขึ้นตามไปดวยเพราะโรงงานเหลานั้นตองการแรงงานจํานวนมาก  
สงผลกระทบโดยตรงกับการขาดแคลนแรงงานของทางกลุม เพราะคนในวัยรุนและวัยกลางคน
นิยมที่จะเขาไปเสี่ยงโชคในเมืองใหญ  ซ่ึงถาเปนอยางนี้ตอไปในอนาคตภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
ที่ส่ังสมมามีโอกาสจะหายสาบสูญลงไปไดอยางรวดเร็ว 
  
บทบาทและหนาท่ีของกลุมสตรีชาวไทพวน ในการพัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรม 
ทอผาพื้นเมืองบานปาแดง  
   
 ผามัดหมี่ทอมือที่บานปาแดง ถือไดวาเปนศิลปะเฉพาะตัวเองเปนเอกลักษณที่             
ไมเหมือนใครแมในปจจุบันผาทอพื้นบานจะยังมีการทออยูในหลายพื้นที่ ซ่ึงโดยสวนมากมักจะ      
มีความคลายคลึงกันไมวาจะเปนวิธีทอ วิธีการยอมและลวดลายของผา แตในดานคุณภาพและ  
ลวดลายที่เปนเอกลักษณของบานปาแดงนั้น ทําใหผาทอพื้นเมืองบานปาแดงมีช่ือเสียงทั้งในและ
นอกประเทศไมแพผาทอมือจากแหลงอื่น ๆ โดยที่วัฒนธรรมของชาวไทพวนในปจจุบันจะมี      
การเปลี่ยนแปลงไปมากคือพูดไดวาเกือบจะเหมือนกับคนไทยในพื้นที่จนหมดแลวก็ตาม ซ่ึงใน

สวนของประเพณีวัฒนธรรมที่แสดงใหคนภายนอกเห็นถึงความสามัคคีคือ การจัดประเพณีกําฟา 
เปนตน  และเมื่อมองถึงวิถีชีวิตประจําวันของพวกเขาวัฒนธรรมก็มีสวนกําหนดลวดลายของผา 
เชนกัน โดยลวดลายที่จะกลาวตอไปนี้คือผาลายโบราณและลายนกกระจิบ 
 ผาลายโบราณ คือ ผาลายดั้งเดิมของชาวไทพวนจากการสัมภาษณสมาชิกกลุมทอผา     
พอสรุปไดวา เปนผาลายดังเดิมหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาผาลายกระจิบ 3 ลํา ที่ไดรับการถายทอดมา
จากบรรพบุรุษชาวพวนมีลักษณะที่ไมเหมือนใคร   โดยลายผาจะเปนรูปนกกระจิบตัวเล็ก ๆ ซ่ึง          
นางเบญจมาศ   ผิวเพชร ไดใหขอมูลตอวาทอใหดูแลวเหมือนนกกระจิบตัวเล็กบินมาเปนแถว ๆ    
ซ่ึงลายนี้จะไมเหมือนกับนกกระจิบธรรมดาตรงที่ตัวนกจะเล็กกวา และการบินของนกกระจิบจะ   
ไมเหมือนกัน คือ บินในลักษณะเปนพวงหรือเปนกระจุกซึ่งไดรับความนิยมอยางมากในหมูของ         
ผูบริโภค   
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 อีกประเด็นหนึ ่งที ่นาสนใจ   คืออิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาวไทพวนมีผลตอ            
การกําหนดลวดลายของผาทอบานปาแดงนั้นนอยมาก ในปจจุบันเพราะการทอผาที่บานปาแดงนั้น
จะทอลวดลายอะไรก็จะขึ้นอยูกับตลาดและการจําหนายเปนหลัก แตที่พอจะสังเกตุเห็นเปน

รูปธรรมก็คือการทอผาลายโบราณ ชาวปาแดงมีความภูมิใจในเอกลักษณของตนเองมาก ซ่ึงจาก
การสอบถามชาวบานพบวาผาทอลายนี้จะไมทอกันในกลุมชาติพันธุอ่ืน แตจะมีการทอเฉพาะของ
ชาวไทพวนเทานั้น ซ่ึงผาทอที่ลูกคานิยมสั่งจากกลุมทอผาบานปาแดงในปจจุบันคือผามัดหมี่
ธรรมดา  ผามัดหมี่สอดดิ้น  ผามัดหมี่ 4  ตะกอธรรมดาและผามัดหมี่ 4  ตะกอสอดดิ้น   ลวดลายที่
ลูกคานิยมสั่งในปจจุบันคือ ลายดอกพิกุล  ลายส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด  ลายนกระจิบ ลายโบราณ 
ลายตะวันลับฟา  ลายเชิงเทียน  ลายขาเปยและลายจีนหรือลายเปาปุนจิ้น  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ลายดอกพิกุล 
 ลายดอกพิกุล เคยเปนลวดลายที่มัดหมี่ในแถบจังหวัดพิจิตรมากอน ตอมาคนรุนหลัง   
ไมไดสืบทอดลวดลายเอาไวจึงสูญหายไประยะหนึ่งในสงครามโลกครั้งที่สอง    ตอมากรมสงเสริม 
อุตสาหกรรมไดเขามารื้อฟนใหการอบรม ในเรื่องของกรรมวิธีการผลิตและการแกะดอกผูกลาย    
ในการมัดหมี่จึงจัดเปนลวดลายที่ไดรับการสืบทอดจากของเดิม 
 
 ลายสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด 
 ลายส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด เปนลวดลายยอดนิยมที่ติดอันดับของการทอผาทุกชนิด  
เพราะความงดงามของตัวลาย ประกอบกับฝมือการมัดยอมและความใสใจในสวนของการทอผา    
จึงทําใหลายส่ีเหล่ียมขาวหลามตัดสวยงามยิ่งขึ้น 
 
 ลายตะวันลับฟา 
 ลักษณะของลายตะวันลับฟา ไดนําเอารูปแบบของการมัดหมี่แบบโฮลของจังหวัดสุรินทร 
แตมีการเปลี่ยนลวดลายในบางสวน ไปเปนลวดลายที่สุภาพบุรุษสามารถพัฒนาใชเปนผาตัดเสื้อได
ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับลวดลายที่ผูกเอาไวดวย 
  
 ลายเชิงเทียน 
 ลายเชิงเทียน เปนลวดลายที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาทางดานการมัดหมี่ พัฒนาลวดลาย
จากผามัดหมี่พื้นเมืองของจังหวัดขอนแกน โดยวิทยากรจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เริ่มมัดหมี่
คร้ังแรกจํานวน 10  ผืน เพื่อเปนแมแบบในการมัดหมี่ 
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 ลายขาเปย 
 ลายขอเปนแมลายสําหรับการมัดหมี่ทั่ว ๆ ไป แตลายขาเปยไดดัดแปลงบางสวนของ   
ลายขอ เพื่อความสะดวกในการมัดหมี่ยอม 
 ลายนกกระจิบ 
 เปนลวดลายที่เกิดจากการมัดหมี่ในขั้นแรก ขั้นที่สองอาศัยชวงการทอผา ดึงเสนพุงให
ยักเยื้องเล็กนอย ประกอบลายสานขัดในเนื้อผาชวยเสริมเขาไปอีก ดูแลวคลายฝูงนกกําลังเกาะกลุม
บินเปนฝูงใหญ ลายนกกระจิบสีตาง ๆ ความสวยงามของผามัดหมี่ลายนกกระจิบและสีสันที่นิยมกัน
มาก ไดแก  สีเขียวหยกและสีดํา ซ่ึงเปนสีที่ตลาดนิยมกันมาก 
 
 ลายจีนหรือลายเปาบุนจิ้น 
 ลายเปาบุนจิ้น เปนลวดลายที่ไดอิทธิพลทางศิลปะของจีน เปนลวดลายที่พัฒนามาจาก
ลายประแจจีนซึ่งเปนลวดลายดั้งเดิม นิยมมัดหมี่ยอมดวยสีธรรมชาติจากขมิ้นและคราม เมื่อเปน
พื้นจะมีความสวยงามเปนอยางมาก   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกรรมวิธีการยอมฝายใหไดสีตามตองการ              
สีเหลืองจากขมิ้นตามรูปแบบของศิลปจีน ที่ถือวาสีเหลืองเปนสีประจําตัวของพระองคจักรพรรดิ์ 
ดังนั้น ความยากงายของการทอผาลายเปาบุนจิ้นอยูตรงที่ยอมสีนั้นเอง 
 จากการศึกษาหัวขอนี้ ผูวิจัย  พบวาบทบาทหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวนใน                
การพัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง จะเห็นเปนรูปธรรมในสวน
ของการคิดสรางสรรค การมัดยอมสีหมี่ใหมีความวิจิตรขึ้นและทางสมาชิกไดมีการรวมกันคิดและ
เผยแพรองคความรูใหมโดยไมสงวนลิขสิทธิ์  แตในสวนของลวดลายนั้นเคยมีสมาชิกบางทานได
คิดประดิษฐลวดลายใหมออกมาโดยดูจากสื่อตาง ๆ  เชน  ลวดลายผาในรายการโทรทัศน  นิตยสาร
แฟชั่นและดูจากเนื้อผาของทองถิ่นอื่นดวย เปนตน แตไมไดรับความนิยมจากตลาดภายนอก            
เทาที่ควร จึงไมคอยมีสมาชิกทานใดคิดประดิษฐผาลายใหม ๆ  ขึ้นมามากและหันไปทอผาลายเดิม
กันตอไปอีก 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกเชิงธุรกิจของกลุมสตรีทอผาบานปาแดง 
  
 กลุมทอผาบานปาแดงจัดตั้งขึ้นมาประมาณยี่สิบกวาป โดยปจจุบันไดมีการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑไปสูตลาดที่ตาง ๆ  ทั้งในและนอกประเทศ  โดยในปที่ผานมามียอดจําหนายประมาณ  
850,670 บาท  มีสินคาหลักคือผามัดหมี่ชนิดตาง ๆ  ซ่ึงในปจจุบันผาทอบานปาแดงกําลังเปนที่นิยม
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ในหมูพอคา     ขาราชการตามหนวยงานของรัฐและเอกชนทั้งในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกลเคียง   
เชน โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอตะพานหิน ไดส่ังซ้ือผาทอบานปาแดงเพื่อนําไปตัดชุดประจําวัน
ใหกับขาราชการครูทุกคนในโรงเรียน เปนตน 
 ความสําเร็จของกลุมสตรีทอผาบานปาแดงนั้น  มาจากกลยุทธที่สําคัญหลายประการที่
ไดเริ่มใชตั้งแตป  พ.ศ. 2524  โดยที่สินคาผามัดหมี่และผาทอชนิดตาง ๆ  ของบานปาแดงนั้น        
มุงเนนที่การหมุนเวียนสินคาที่รวดเร็ว และขายสินคาแทบทุกชนิดภายใตช่ือผลิตภัณฑผาทอมัดหมี่
กลุมสตรีบานปาแดง  โดยเนนไปในดานคุณภาพที่ดีและเสนอขายในราคาปานกลางมากกวาราคา
ที่ต่ําหรือสูงเกินไป  การที่ขายสินคาที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม มีผลทําใหลูกคานิยมที่จะซื้อ
สินคาไปใชอยางสม่ําเสมอและมีการบอกกันปากตอปากกับผูที่คุนเคย  ซ่ึงจากการที่ทางกลุมไดมี
การนําเสนอสิ่งตาง ๆ  เหลานี้นั้นทําใหลูกคามีความเชื่อถือตอสินคาของกลุมและทําใหทางกลุม      
ไมตองมีการโฆษณา ทําใหเปนการลดตนทุนประการหนึ่งดวย 
 จากความสําเร็จของกลุมสตรีทอผาบานปาแดงในการดําเนินธุรกิจนั้น  ทําใหผูวิจัยมี
ความประสงคที่จะนําเอาการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค SWOT (Strengths  
Weaknesses  Opportunities  and  Weaknesses -  Analysis)  ซ่ึง  SWOT  เปนเครื่องมือพ้ืนฐานที่
ทุกคนรูจักใชในการวิเคราะหองคกรหรือหนวยธุรกิจเนื่องจากการวิเคราะห  SWOT  เปนเครื่องมือ
ที่สามารถใชงานไดงาย และรวดเร็วในการวิเคราะหภาพรวมของสถานการณที่เปนอยูขององคกร  
โดยเนนวากลยุทธจะตองกอใหเกิดความเหมาะสม ระหวางความสามารถภายในของกิจการเองคือ
จุดออน  จุดแข็ง และสถานการณภายนอกซึ่งตัวองคกรควบคุมไมได   
 การตรวจสอบสภาพแวดลอมภายในของกลุมทอผาบานปาแดง ทําใหทราบถึงจุดแข็ง
และจุดออนของกลุมซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถใชประโยชนจากโอกาสและหลบหลีกอุปสรรค

ซ่ึงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกได  การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนยังชวยระบุถึงจุดแข็งทีถู่กซอน
อยูและจุดออนที่ถูกละเลยได 
 
 จุดแข็งในการดําเนินธุรกิจของกลุมสตรีคือ
 กลุมสตรีชาวไทพวนบานปาแดงนั้นมีการริเริ่มจัดตั้งกลุมมาตั้งแตป  พ.ศ. 2524  โดย
ทําการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑผามัดหมี่ทอมือเปนหลัก  ซ่ึงสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดพิจิตร
เปนอันมากเพราะผาทอที่นี่นั้นมีคุณภาพที่ดีและราคาไมแพงเกินไปนัก  ซ่ึงเมื่อวิเคราะหเพื่อหา         
จุดแข็งของกลุมจะแบงได คือ 
  
 ความสามัคคีในหมูคณะ 
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 ปฏิเสธไมไดเลยวาเมื่อมีการรวมกลุมกันทํากิจการใด ๆ  ก็ตามจะตองมีความคิดเห็นไม
ตรงกันของบรรดาสมาชิก  เพราะการรวมกลุมนั้นจะตองอาศัยบุคคลจํานวนมาก  ซ่ึงปญหาเหลานี้
จะเปนตัวขัดขวางการดําเนินงานของทางกลุมไมใหประสบความสําเร็จ  แตนาสังเกตวาภายใน
กลุมสตรีชาวไทพวนที่บานปาแดงนั้นมีความสามัคคีกันอยางมาก  โดยตัวผูวิจัยเองจากการที่ไดเขา
ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวปาแดง พอที่จะอธิบายไดวาความสามัคคีที่เกิดขึ้นนั้นมาจากเชื้อสาย         
เผาพันธุของไทพวนเองก็เปนได  ไมเฉพาะชาวพวนที่บานปาแดงเทานั้นแตรวมไปถึงชาวพวนที่
กระจัดกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยก็วาได ดังเชน ประเพณีการกําฟาและประเพณี
การทอดกฐินของชาวพวนในพื้นที่ตาง ๆ  เห็นไดวาจะมีบรรดาญาติพี่นองในตางพื้นที่เดินทาง
มารวมงานเปนจํานวนมาก  โดยที่ตัวผูวิจัยเองพอจะสรุปไดเลยวาจุดแข็งในการรวมกันดําเนิน          
กิจการกลุมทอผาบานปาแดงใหสามารถยืนหยัดมาเปนเวลายี่สิบกวาปนั้น ปจจัยหลักมาจาก             
ความสามัคคีของคนในหมูบานนั่นเอง 
  
 คุณภาพและราคาของสินคา 
 นางสาวดุษฏี  สอนวงศ อายุ  25 ป  อาจารยอัตราจางโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  ผูที่เคยใชผลิตภัณฑของบานปาแดงนั้นกลาววา  “ผาทอบาน        
ปาแดงมีคุณภาพที่ดี เนื้อผานุมซักแลวสีไมตกลวดลายที่เปนเอกลักษณและมีราคาที่ไมแพงเกินไป” 
จากที่กลาวมาแลวนั้นจะเห็นวาผาทอของบานปาแดงนั้นมีคุณภาพดี และเปนที่รูจักของคนใน
จังหวัดและจังหวัดใกลเคียง (ดุษฏี  สอนวงศ, สัมภาษณ , 20 พ.ย. 46) 
 นางเบญจมาศ  ผิวเพชร  ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในสวนของการบรรจุหีบหอนั้นใน
ปจจุบันผลิตภัณฑของบานปาแดง ทําการบรรจุกลองกระดาษพับสีสันสวยงามที่ส่ังทําพิเศษจาก
จังหวัดอยุธยา ราคาตนทุนของกลองกระดาษนั้นอยูที่  15  บาทตอหนึ่งกลอง  ไดจัดทําเพื่อจําหนาย
ใหกับบุคคลภายนอกและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เพราะคําอธิบายขางกลองนั้นมีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (เบญจมาศ  ผิวเพชร, สัมภาษณ, 30 ธ.ค. 46)
  
 ความชํานาญของสมาชิกภายในกลุม 
 เปนที่รูกันดีอยูแลววาชาวพวนที่บานปาแดงนั้น ทอผาใชเองมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ  
ซ่ึงไดทําการถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่งอยางตอเนื่อง เรียกไดวาทําใหสตรีชาวไทพวน
ที่บานปาแดงนั้นมีความชํานาญติดตัวมาตั้งแตกําเนิด  และเมื่อมีพัฒนากรมาสงเสริมความรูในดาน
การผลิตและเสริมในดานของลวดลายผาใหแลวนั้นยิ่ง ทําใหผลิตภัณฑที่ออกสูตลาดยิ่งมีคุณภาพ
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และความสวยงามมากขึ้นตามไปดวย  มีผลทําใหผาทอที่บานปาแดงไดรับการตอบรับจากตลาด
ภายนอกอยางมากมาย โดยดูจากยอดจําหนายในแตละปที่สูงขึ้นดวย 
  
 
 การดําเนินงานที่เปนระบบแบบแผน 
 การดําเนินงานภายในกลุมทอผาดังที่กลาวแลว  ในปจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด  338  ราย  
และมีคณะกรรมการทั้งหมด  9 คน  โดยแตละคนนั้นมีหนาที่แตกตางกันไป ซ่ึงหนาที่ตาง ๆ ผูวิจัย
ไดกลาวไปแลวในสวนของการดําเนินงานขางตน  ซ่ึงหนาที่ของคณะกรรมการแตละคนนั้นได
ปฏิบัติงานประสานกันเปนอยางดีโดยมีนางราตรี   ศรีนันทกุล เปนประธาน  สงผลใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางานอยางสูง    ซึ่งสงผลดีไปในทุกสวนของการดําเนินงานภายในกลุม  
อาทิ  ในดาน       การคัดคุณภาพ  คือ มีหลักเกณฑในการคัดที่แนนอนและเฉียบขาด  ในดาน
การตลาด คือ นางราตรี  ศรีนันทกุล ไดทําการแบงหนาที่ใหกับคณะกรรมการอยางลงตัวและ
เหมาะสม โดยเมื่อรับการติดตอใหไปแสดงสินคาที่ใดจะจัดใหมีพนักงานขาย  2  คน  และมี
พนักงานใหความรูแกบุคคลภายนอกอีก  1 คนดวย เพื่อชวยสงเสริมยอดขายอีกทางหนึ่ง   
 
 จุดออนในการดําเนินธุรกิจของกลุมสตรีคือ 
 ไมวาจะเปนกิจการใดก็ตาม การดําเนินงานของกิจการนั้นจะประสบผลสําเร็จสูงเพียงใด
ก็ตองมีจุดออนเปนธรรมดา  เพราะภายในกิจการนั้นประกอบขึ้นดวยพนักงานหรือสวนประกอบ    
อ่ืน ๆ  เขาดวยกัน  ในสวนของบานปาแดงก็เปนอีกกิจการหนึ่งที่มีจุดออนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  
 สมาชิกในกลุมขาดวิสัยทัศน 
 โดยสวนใหญสมาชิกทอผาภายในกลุมสตรีบานปาแดง จะทําหนาที่ของตนคือทอผา  
อยูกับบานตลอดไมไดออกไปเปดหูเปดตาสูโลกภายนอกเทาที่ควร ทําใหขาดการริเร่ิมและทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของตลาดผูผลิต และผูบริโภคภายนอกวาพวกเขานั้นเปลี่ยนแปลง
ไปในทิศทางใดบางแลวในปจจุบัน  มีผลทําใหตัวผลิตภัณฑขาดการพัฒนาหรือการพัฒนาที่

เช่ืองชาในทุกดาน  อาทิ  ดานการแปรรูปหรือการมัดหมี่ที่ลาสมัยและเหมือนเดิม  ดานลวดลายที่
ซํ้า ๆ  กับของเกา เปนตน 
  
 สมาชิกใหมขาดประสบการณ 
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 ในทุก ๆ ป ทางกลุมจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึงจะไมมากก็ตามแตสมาชิกใหมเหลานี้จะตอง
พยายามเสริมสรางประสบการณในดานงานฝมือเพิ่มขึ้นใหทันกับสมาชิกที่อยูเดิม เพราะวาจะ          
สงผลทําใหผลิตภัณฑทุกชิ้นของบานปาแดงมีคุณภาพทีด่ทีัดเทียมกันดวย 
  
 
 การปฏิบัติงานขาดความตอเนื่อง 
 ในการทอผาแตละชิ้นนั้นตองใชเวลานานมาก ซ่ึงในความเปนจริงชีวิตประจําวันของ
แมบานชาวปาแดงนั้นจะตองดูแลครอบครัวทั้งสามีและลูก ๆ      จึงทําใหบางทีบางขั้นตอน            
ขาดความตอเนื่องกันมีผลทําใหเกิดตําหนิขึ้นไดในผาบางผืน  สงผลใหคุณภาพที่ลูกคาไดรับนั้น     
ไมไดมาตรฐาน 
  

 แนวทางการทําธุรกิจของกลุมเปนเชิงรับมากเกินไป 
 การวางแนวทางธุรกิจของทางกลุมทอผาบานปาแดงนั้นเนนในเชิงรับมากเกินไปเพราะ

มากกวารอยละ 60 ของยอดขายทั้งหมดของกิจการมาจากการจําหนายที่รานจัดแสดงผลิตภัณฑ        
ผาทอที่ศูนยฝกอาชีพเอง  ส่ิงนี้เองเปนจุดออนของกิจการที่ควรปรับปรุงอยางมากเพราะในปจจุบัน
การทอผาพื้นเมืองเกิดขึ้นมาใหมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ถาทางกลุมยังใหนโยบายนี้อยู   
เกรงวาจะมีกลุมทอผาอ่ืนมาแบงสวนแบงของยอดขายในตลาดรวมไดในอนาคต 
 
 โอกาสในการดําเนินธุรกิจของกลุมสตรี คือ 
 โอกาสของการทําธุรกิจในที่นี้คือส่ิงแวดลอมภายนอกกิจการที่สงผลกระทบทั้งในดาน

บวกและดานลบกับกิจการเปนสิ่งที่ควบคุมไมได ดังนี้ 
  
 หนวยงานของรัฐเขามาสงเสริมมากขึ้น 
 ในปจจุบันรัฐบาลของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร ไดมีการสงเสริมใหทุกทองถ่ินของ
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑเปนของตนเองเพื่อสรางเสริมอาชีพใหกับทองถ่ินนั้น ๆ  โดยทางรัฐไดมี
นโยบายสงเสริมมาอยางตอเนื่อง  จุดนี้เองก็อาจจะเปนโอกาสใหทางกลุมสตรีทอผาบานปาแดง
ไดรับประโยชนจากการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐบาลดานความรูความชํานาญ  ในสวนของ         
การทอผาใหมีลวดลายแปลกใหมจากเดิมที่มีอยูแลว และยังสงผลใหภาครัฐชวยประชาสัมพันธ
ผลิตภัณฑของทางกลุมใหเปนที่รูจักของคนทั้งประเทศและตางประเทศตอไปดวย 
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 รานคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมาติดตอเพิ่มขึ้น 
 รานคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในหลายพื้นที่ เชน  รานคาหนาบึงสีไฟ  รานคาสินคา
พื้นเมืองในหางสรรพสินคาชัยพงศพลาซา และรานคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑประจําจังหวัด
ขอนแกน เปนตน ไดเขามาติดตอขอซื้อสินคาภายในรานแสดงสินคาของกลุมสตรีบานปาแดงไป
วางจําหนายในรานของตน และจะมีคําส่ังซ้ือมาเปนระยะ ๆ ทุก ๆ  เดือนดวย จะมีผลทําใหชวยเพิ่ม
ยอดจําหนายของทางกลุมใหมากกวาเดิมดวย 
  
 อุปสรรคของกลุมสตรี คือ 
 มีคูแขงทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 
 ในปจจุบันไดมีการสงเสริมการสรางงาน และการสรางผลิตภัณฑในแตละทองถ่ิน

เพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย มีผลทําใหมีผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ใน
ประเทศไทย สงผลกระทบถึงยอดจําหนายผาทอของกลุมสตรีบานปาแดง เพราะจะทําใหสวนแบง
ตลาดของทางกลุมลดลง   
  
 ขาดการสานตอจากเยาวชน 
 ในปจจุบันเยาวชนรุนใหม ไมยอมใสใจในภูมิปญญาของบรรพบุรุษเทาที่ควร เพราะ
เด็กสมัยใหมนี้มักนิยมที่จะศึกษาจนถึงระดับปริญญา มีจุดมุงหมายเพื่อทํางานในตําแหนงหนาที่    
ที่มั่นคง และที่สําคัญทั้งตัวของสมาชิกกลุมทอผาเองก็ไมอยากใหลูกกลับมาทอผาที่บานปาแดง
เพราะตองการใหลูกเรียนสูงและไดงานที่มั่นคง    สวนนี้เองทําใหเกิดเปนวิกฤตของการสืบสาน
ภูมิปญญาการทอผาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ 
  
 มีการอางสินคาของกลุม 
 ในปจจุบันในหลายพื้นที่มีรถของพอคาขายผาทอมาเรขายของใหกับผูบริโภค โดย         
อางวาผาทอของตนคือผาทอบานปาแดง  ซ่ึงในความเปนจริงนั้นทั้งความปราณีตสวยงามและ
ความทดทานเทียบกับผาทอบานปาแดงไมไดเลย   สิ่งเหลานี ้อาจเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให           
ผูบริโภคที่ไมเคยใชผาทอบานปาแดงไมกลาที่จะใชผาทอบานปาแดง เพราะแทจริงแลวมันเปน 
สินคาที่ปลอมและแอบอางชื่อเทานั้น   
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