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บทที่  5 

 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดในการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวน ในการผลิตงานหัตถกรรม    
ทอผาพื้นเมืองบานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวน ที่มีตอการดําเนินธุรกิจการผลิต 
งานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 3. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวนที่มีตอการพัฒนากระบวนการ

ผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางในหมูบานปาแดง จํานวน 90 ครัวเรือน ซ่ึงมีอาชีพทอผา  
พื้นเมืองจากจํานวนทั้งหมด  658  ครัวเรือน 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณโดยแยกเปน 
 1.  แบบสอบถามที่มีเคาโครง  3  ตอน  34  หัวขอ  
 2. แบบสัมภาษณที่มีเคาโครงซึ่งเปนการสัมภาษณโดยตรง โดยแยกรายละเอียด         
จากแบบสอบถามที่มีเคาโครง  
 ซ่ึงในแบบสอบถามไมสามารถถามไดครบถวน เนื่องจากผูตอบไมสามารถกรอก     
แบบสอบถามไดจํานวนหนึ่ง ผูวิจัยจึงไดสอบถามโดยออมดวยวิธีสัมภาษณ และศึกษาสังเกตโดยมี     
จุดประสงคที่จะไดรับคําตอบทางใดทางหนึ่งจากกลุมตัวอยาง  
 การเก็บรวบรวมขอมูล        ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการมีสวนรวม      
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เนื่องจากมีคนที่รูจักคุนเคยกันเปนผูนําไปพบกํานันตําบลหนองพยอม และผูใหญบานหมูที ่1 หมูที ่6 
หมูที่ 7 เพื่อแจงวัตถุประสงคใหทราบและขอใหอํานวยความสะดวก ใหความปลอดภัยแกผูวจิยัดวย 
ชวยทําใหการเก็บขอมูลเปนไปดวยความเรียบรอย ไดรับความรวมมือจากประชากรกลุมตัวอยาง 
เปนอยางดียิ่ง 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหในรูปตาราง โดยใชวิธีพรรณนา 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการวิเคราะหขอมูลดานตาง ๆ ซ่ึงผูวิจัยไดวิเคราะหจากแบบสอบถามและจาก      
การสัมภาษณผูรูในหมูบานโดยตรง  จึงขอสรุปผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาการรวมกลุมสตรีไทพวน   
บานปาแดงในตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ดังนี้ 
  
 จากวัตถุประสงคขอท่ี 1 
 เพื่อศึกษาแนวคิดในการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวน ในการผลิตงานหัตถกรรมทอผา
พื้นเมืองบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 
 บานปาแดงเปนหมูบานที่อยูในเขตการปกครองของตําบลหนองพยอม ซ่ึงตําบล        
หนองพยอม มีทั้งหมด 9 หมูบาน บานปาแดงประกอบไปดวย หมูที่ 1 (บานปาแดงเหนือ)  หมูที่ 6 
(บานปาแดงใต) และหมูที่ 7 (บานปาแดง)  มีประชากรทั้งหมด  2,839  คน  658  ครัวเรือน หมูบาน
ปาแดงนี้เกือบทั้งหมดเปนชาวไทยเชื้อสาย “พวน” หรือเรียกกันทั่วไปในจังหวัดวา “ลาวพวน” ใน         
หมูบานนี้อยูกันดวยความสงบสุข มีวัฒนธรรมเปนของตนเองประชาชนในหมูบานอพยพมาจาก
ประเทศลาวเมื่อประมาณรอยกวาปมาแลว จึงตั้งหลักฐานอยู ณ หมูบานแหงนี้หลายชั่วอายุคน ซ่ึง
เมื่ออดีตตามคําบอกเลาคนพวนชุดแรกที่อพยพเขามาตั้งรกรากอยูที่บานปาแดงนั้น เลาใหฟงวา   
การที่หมูบานนี้ช่ือหมูบานปาแดง เพราะในชวงประมาณหนึ่งรอยปที่ผานมา บริเวณเหลานี้มี        
ตนไมแดงเปนจํานวนมากชาวบานจึงตั้งชื่อหมูบานวาบานปาแดง แตในปจจุบันไมแดงในหมูบาน    
แทบจะไมมีหลงเหลือใหเราเห็นเลย  

 การประกอบอาชีพของชาวบานปาแดง ไดแก การทํานาเปนสวนใหญเวลาวางก็ใช         
วิชาความรูที่บรรพบุรุษไดส่ังสอนมาทอผาไวใชในครัวเรือน  แตการทํานานั้นมักประสบปญหา
เรื่องราคาผลผลิตที่ตกต่ําตรงกันขามกับตนทุนในการผลิตที่สูงขึ้นในทุก ๆ ป    ทั้งยังมีโรคและ           
แมลงศัตรูคอยรบกวน  จึงอาจกลาวไดวารายไดจากการทํานาในปจจุบันของชาวบานไมเพียงพอ
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ตอการยังชีพ เมื่อประสบกับปญหาเชนนี้ชาวบานจึงตองหาวิธีในการหาอาชีพเสริมเพื่อสรางรายได
ใหกับตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย  
 การทอผา เปนอีกอาชีพหนึ่งซ่ึงไดรับความสนใจจากชาวบานอยางมาก เนื่องจากโดย
ธรรมชาติของผูหญิงชาวบานปาแดงที่เกือบทุกคนทอผาเปนกันอยูแลว จึงมีสวนในการตัดสินใจ       
ที่จะยึดอาชีพนี้เพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว โดยสมัยกอนการทอผาเพื่อจําหนายในหมูบานนั้น    
ตางคนตางทอตางคนตางขายจึงทําใหเกิดผลเสีย ไดแก การตัดราคากันเอง ไมมีมาตรฐานที่แนนอน 
และมักจะมีการขัดแยงกันบอยครั้ง ดังนั้น ในป พ.ศ. 2523 ชาวบานจึงรวมกันคิดที่จัดตั้งกลุมทอผา
ขึ้นและไดขอการสนับสนุนจากสํานักพัฒนาชุมชน จากนั้นปถัดมาคือป พ.ศ. 2524  จึงไดมีจัดตั้ง
ศูนยทอผาอยางเปนทางการมีสมาชิก 30 คน และไดสรางศูนยฝกอาชีพการทอผาพื้นเมืองบานปาแดง
ขึ้นในปเดียวกัน ซ่ึงตอมาในป พ.ศ. 2538 สํานักงานสหกรณอําเภอตะพานหิน รวมกับสหกรณ    
การเกษตรตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไดสนับสนุนเงินงบประมาณ จํานวน 4,000 บาท ใหเปนทุน
ดําเนินงานแกกลุม และไดจัดตั้งกลุมสตรีสหกรณบานปาแดงมีสมาชิกแรกตั้ง จํานวน  60 ราย 
 ปจจุบันสมาชิกในกลุมสตรีสหกรณทอผาบานปาแดงมีสมาชิกอยู 338 ราย ซ่ึงสวนใหญ
จะมีถิ่นกําเนิดที่บานปาแดง ประกอบอาชีพทํานาและทอผาควบคูกันไปดวย คือ สามีและภรรยา    
ทํานาเมื่อวางจากการทํานาภรรยาจะทอผาอยูกับบาน โดยที่สามีจะชวยในดานงานมัดหมี่และยอมสี 
ในปจจุบันการทอผาภายในหมูบานจะทอผาเพื่อจําหนายเปนสวนใหญ ตามกลาวมาโดยมากผูทอผา
ในหมูบานจะเปนผูหญิงอายุตั้ง  26  ปขึ้นไป ระดับการศึกษาอยูที่ช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ประสบการณ
ในการทอผานั้นตั้งแต 2 - 7 ป  ความรูเร่ืองการทอผาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและมีหนวยงานทาง
ราชการมาสอนให  
 การรวมกลุมของสตรีทอผาพื้นเมืองบานปาแดง เพื่ออนุรักษกรรมวิธีและเทคนิคใน
การทอผาดวยมือที่ใกลจะสูญส้ินไปใหคงอยูคูกับทองถ่ิน   ซ่ึงการทอผานี้ถือเปนอาชีพที่ตั้งอยู     
บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ดวยวัสดุที่มีในทองถ่ินควรใหอนุชนรุนตอ ๆ ไป   ไดศึกษาและ         
สืบทอดเพื่อเปนแหลงเผยแพรภูมิปญญาในการทอผาของชาวไทพวนบานปาแดง ใหเปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลาย ซ่ึงแนวคิดในการรวมกลุมที่กลาวมาขางตนแลวนั้น ยังมีแนวคิดในทําธุรกิจรวมกนั
เพื่อทําใหทางกลุมมีอํานาจในการตอรองกับผูบริโภค เพราะกอนป พ.ศ. 2524  การจําหนายผาทอ
ในหมูบานนั้นมักจะมีการขายตัดราคากันเองของผูทอ  และชาวบานยังเผชิญกับการตัดราคาของ
พอคาคนกลางที่เขามาซื้อผาทอในหมูบาน ทําใหชาวบานไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากผาทอมี
ราคาที่ต่ํากวาความเปนจริง และในสวนของการซื้อวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการทอผา เชน ดายเปน
ตน จะเปนการที่ตางคนตางซื้อทําใหไมมีอํานาจตอรองกับผูผลิตหรือผูจําหนายวัตถุดิบ และ
บอยคร้ังมักจะมีความขัดแยงกันเกิดขึ้น ในการจําหนายผาทอของแตละคนภายในหมูบานเพราะ
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ตางคนตางขาย ตอมาไดมีการจัดตั้งกลุมสําเร็จจึงมีผลทําใหสมาชิกมีแนวปฏิบัติที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงทําใหทางกลุมมีอํานาจตอรองกับผูบริโภค พอคาคนกลาง รวมไปถึงผูผลิตวัตถุดิบและ
ยังสามารถสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูบานอีกดวย  
 
  จากวัตถุประสงคขอท่ี 2 
 เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวน ในการดําเนินธุรกิจการผลิตงาน
หัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง  ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 บทบาทหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวน ในการดําเนินธุรกิจการผลิตงานหัตถกรรม    
ทอผาพื้นเมืองบานปาแดง ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร คือ 
 1. บทบาทหนาที่ในการวางระบบการทอผาของกลุมไวใหเปนแนวปฏิบัติ โดยให
สมาชิกเครือขายสังกัดในหมูบานทอผาตามใบสั่งซ้ือ หรือตามลวดลายที่ตนเองมีความชํานาญ   
เสร็จแลวนํามาขายที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑของกลุมตามที่ตกลงราคากันไว กลาวคือ ทุกวันอังคาร
ของทุกสัปดาห บรรดาสมาชิกจะนําผาที่ตนเองทอเสร็จมาสงใหทางศูนยตรวจคุณภาพ โดย         
คณะกรรมการของกลุม  9  คน คือนางราตรี  ศรีนันทกุล  นางสังวร  เหลืองสนิท นางยุพิน สมาการ      
นางเบญจมาศ   ผิวเพชร  นางทองเฟอง   ปุระปญญา  นางบุญธรรม   กระเปาทอง  นางทองสุข 
ทับทิมแดง  นางกองแกว  ขุมทองและนางบุญรอด   ขุมทอง ทั้งหมดที่กลาวมานี้มีหนาที่ ดังนี้ 
 นางราตรี ศรีนันทกุล เปนประธานกลุม มีหนาที่ดูแลการผลิต การจําหนายและกิจกรรม
ตาง ๆ  ของสมาชิกภายในศูนยทอผา  
 นางสังวร  เหลืองสนิท เปนรองประธาน มีหนาที่ปฏิบัติงานตาง ๆ ของประธานใน
กรณีที่ประธานไมอยู เคยดูแลเรื่องการนําสินคาไปโชวตามงานตาง ๆ และมีหนาที่เปนวิทยากรใน       
การใหความรูแกบุคคลภายนอกอีกดวย 
 นางยุพิน   สมการ เปนเลขานุการ มีหนาที่หลักคือดําเนินงานในการติดตอประสานงาน
กับองคกรภายนอกศูนยในเรื่องตาง ๆ และเปนวิทยากรผูใหความรูดวย 
 นางเบญจมาศ   ผิวเพชร เปนเหรัญญิก มีหนาที่หลักคือดูแลการเงินของกลุม เปนผูดูแล
จัดการรานจําหนายผาทอภายในหมูบานปาแดง และเปนวิทยากรผูใหความรูในเรื่องการทอผากับ
บุคคลภายนอกดวย 
 นางทองเฟอง  ปุระปญญา  นางบุญธรรม  กระเปาทอง  นางทองสุข  ทับทิมแดง                  
นางกองแกว   ขุมทองและนางบุญรอด  ขุมทอง มีหนาที่ดูแลศูนยฝกอาชีพในดานความสะอาดและ
การจัดการภายในตาง ๆ  
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 ดังที่กลาวมา  การตรวจคุณภาพของผาทอถาผานก็จะมีการจายเงินสดตามราคาของผา 
ชนิดนั้น ๆ  ไดแก  ผามัดหมี่ธรรมดา  1  ชุดราคา  310  บาท   ผามัดหมี่สอดดิ้น  1  ชุดราคา  410 บาท 
ผามัดหมี่  4  ตะกอธรรมดา 1 ชุด ราคา 400 บาท และผามัดหมี่ 4 ตะกอสอดดิ้น 1 ชุดราคา 500 บาท 
แตถาไมผานทางคณะกรรมการจะทําการสงกลับคืนผูทอทันที โดยมาตรฐานในการตรวจคุณภาพ
ของผาทอจะอยูที่ฝมือและลวดลายเปนสวนใหญ ในกรณีที่กลุมแมบานนั้นมีความคิดริเริ่มใน      
การสรางลวดลายใหม ๆ ทางคณะกรรมการจะตรวจและใหราคาโดยดูจากความประณีต และ    
ความยากงายของการทอประกอบเพิ่มเติมไปดวย  
 2. บทบาทหนาที่ในการดําเนินการดานการตลาด ของกลุมสตรีสหกรณบานปาแดง     
การดําเนินงานดานการตลาดของกลุมสตรีสหกรณบานปาแดง เนนการดําเนินธุรกิจไปในเชิงรับ
มากกวาเชิงรุก เพราะจะสังเกตไดจากในปจจุบันผาทอของบานปาแดงนั้น มีช่ือเสียงโดงดังเปนที่รูจัก
ของคนสวนใหญทั้งในดานคุณภาพที่ดีเยี่ยม ลวดลายสวยงามและราคาไมแพง ดังนั้น การดําเนินการ
การตลาดของกลุม จึงมีกลุมองคกรภายนอกเขามาสั่งซ้ือผลิตภัณฑจากภายในกลุมเองเปนสวนใหญ 
โดยขอมูลทางการตลาดภายในปที่ผานมาคือ ป พ.ศ. 2546  นั้นมี ดังนี้ 
  2.1 การจําหนายภายในศูนยทอผา โดยทางกลุมไดจัดใหมีรานแสดงผลิตภัณฑ   
ผาทอขึ้น ณ  อาคารเลขที่ 274  หมูที่ 1 ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผูสนใจ
จะมาซื้อส่ังหรือซ้ือสินคาดวยตนเองที่นี่ โดยยอดการจําหนายผลิตภัณฑในป พ.ศ. 2545 - 2546 นั้น
เปนจํานวนเงินถึง   510,402  บาท  หรือคิดเปนรอยละ 60  ของยอดขายทั้งหมด 
  2.2  ตลาดตางจังหวัดคือการนําผลิตภัณฑไปแสดงตามที่ตาง ๆ  ตามคําเชิญจาก         
องคกรเอกชนและของภาครัฐนั้นเปนการหาตลาดอีกอยางหนึ่งของทางกลุม เมื่อผูที่มาเที่ยวชมงาน
ไดมาเห็นสินคาและมีความสนใจ จึงไดติดตอส่ังซื้อจากเจาหนาที่ที่คอยดูแลที่อยูในรานนั้นตอไป 
โดยสวนใหญการออกรานของทางกลุมจะเปนงานเทศกาลของจังหวัดตาง ๆ ทั้งยังเคยไดรับคําเชิญ
จากทางภาครัฐใหนําผลิตภัณฑของทางกลุม  ไปแสดงที่ศูนยแสดงสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ         
ไบเทคบางนาอีกดวย โดยในป พ.ศ. 2545 - 2546  มียอดที่จําหนายได ประมาณ 297,735 บาท หรือ       
คิดเปนรอยละ 35  ของยอดขายทั้งหมด  
  2.3  ตลาดภายนอกประเทศ     เป นตลาดที ่ม ีใบสั ่งซื ้อผ าทอตามแบบที่                        
ชาวตางประเทศกําหนดประเทศที่สงสินคาไปจําหนายมากที่สุด คือประเทศญี่ปุน ยอดที่จําหนายได
ของ ป พ.ศ. 2545 - 2546  ประมาณ  42,533  บาท คิดเปนรอยละ 5  ของยอดขายทั้งหมด 
 3. บทบาทหนาที่ในการกําหนดชนิดและประเภทของผาทอพื้นเมือง ในปจจุบัน         
การกําหนดลวดลายของผาทอนั้น สวนใหญคณะกรรมการนําโดยนางราตรี   ศรีนันทกุล ซ่ึงเปน
ประธานกลุมจะเปนผูพิจารณาวาในเดือนนี้กลุมแมบานควรจะทอผาชนิดใด และลวดลายอะไร
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แลวจึงสั่งการไปยังสมาชิกใหทอมาสงศูนย  ซึ่งจากการวิจัยพบวาหลักในการพิจารณาของ        
คณะกรรมการในการเลือกที่ผลิตผาชนิดตาง ๆ นั้นคือความตองการของตลาดในระยะเวลานั้น ๆ 
เปนสําคัญ โดยผาทอที่ลูกคานิยมสั่งจากศูนยผาทอพื้นเมืองบานปาแดงในปจจุบัน คือผามัดหมี่
ธรรมดา ผามัดหมี่สอดดิ้น ผามัดหมี่  4  ตะกอธรรมดา และผามัดหมี่  4  ตะกอสอดดิ้น มีราคา ดังนี้ 
 

 ผามัดหมี่ทอมือ   1 ชุด  ธรรมดา   ราคาขาย   450  บาท 
 ผามัดหมี่ทอมือ   1  ชุด  สอดดิ้น   ราคาขาย   550  บาท 
 ผามัดหมี่ทอมือ   4  ตะกอ  1  ชุด  ธรรมดา  ราคาขาย   600  บาท 
 ผามัดหมี่ทอมือ   4   ตะกอ  1  ชุด  สอดดิ้น  ราคาขาย   700  บาท 
โดยลวดลายที่ลูกคานิยมส่ังคือผาลายนกกระจิบ ผาลายโบราณ ผาลายขาวหลามตัด เปนตน   
 
 จากวัตถุประสงคขอท่ี 3 
 เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวน ในการพัฒนากระบวนการผลิต      
งานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร        
บทบาทหนาที่ของกลุมสตรีชาวไทพวน ในการพัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมือง
บานปาแดง  ตําบลหนองพยอม  อําเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร สามารถจําแนกได ดังนี้ 
 1. การพัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง   ตําบล
หนองพยอม  อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ดานประเภทของลวดลายผา 
 จากการวิเคราะหขอมูล พบวากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบาน         
ปาแดงตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นิยมที่จะทอผาดวยลวดลายพื้น ๆ เปน             
รูปเรขาคณิต เชน ลายขาวหลามตัด ลายพ้ืนไทย ลายสามกษัตริย ลายพญานาค ลายกระจิบ และลายอื่น 
ๆ ลวดลายตาง ๆ ที่นํามาทอลงบนผืนผา สวนใหญมีผูสอนใหและถูกคาออกแบบใหและทําตามกัน
เปนเอกลักษณของตนเองก็มี จากการสัมภาษณคณะกรรมการกลุมสหกรณทอผาจึงทราบวา       
เร่ืองลวดลายนั้นไมมีการตายตัว เมื่อสมาชิกคนใดทอผามาโดยคิดประดิษฐลายใหมก็จะมี             
การตรวจสภาพผา พิจารณาจากความละเอียดซับซอนของลวดลายบนผาผืนนั้น โดยจะรวมกัน
ปรึกษาระหวางกลุมของคณะกรรมการวาผาผืนดังกลาวควรจะตีราคาเทาใด 
 2.  การพัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบานปาแดง ตําบล              
หนองพยอม  อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ดานประเภทของวัตถุดิบที่นํามาผลิตผาทอ 
 จากการวิเคราะหขอมูล พบวาประเภทของวัตถุดิบที่นํามาผลิตผาทอพื้นเมืองบานปาแดง 
ตําบลลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แทบไมมีผูปนฝายมาทอผาเองแลว ซ่ึงสวน
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ใหญจะซื้อเสนใยสําเร็จรูปมาทอผากัน ซ่ึงจะทอเปนผืนผาแลวนําไปจําหนาย   โดยการทอเพื่อใช
เองนั้น   
มีจํานวนที่นอยมาก  
 สําหรับการยอมสีเสนใย สีที่ยอมสวนมากจะซื้อแลวนํามาผสมเองตามความพอใจและ
ตามที่ลูกคาส่ังเครื่องมือทอผาที่นํามาใชในหมูบานมีราคาแพงแตกตางกันออกไปหลายแบบ โดย        
มีราคาต่ําสุด 2,000 บาท  และสูงสุด 10,000 บาท ที่นิยมใชมากที่สุด  ไดแก  เครื่องมือที่มีราคา          
4,000 - 5,000 บาท  สวนเสนใยที่ใชทอนั้นใชแตกตางกัน ถาคุณภาพดีราคาจะสูง ถาคุณภาพ        
ปานกลางราคาจะต่ํา  มีราคาตั้งแต 12 บาท  ถึง 30 บาทตอหลอด  สวนราคาสีที่นํามายอมเสนใยมี      
สีสําเร็จรูปจําหนาย โดยเฉพาะมีราคาลดหลั่นลงไป แพงสุดราคาหอละ 10 บาท และต่ําสุดราคา 5 
บาท สําหรับราคาไหมประดิษฐที่หมูบานใชกันอยางแพรหลาย ในปจจุบันคือไหมประดิษฐที่ซ้ือมา
จากรานขายสงในอําเภอตะพานหินในราคาไจละ 15 บาท คือหนึ่งถุงมี 76 ไจ ขายในราคา 1,510 
บาท มาใชทอกัน  และผูวิจัยยังพบวาการพัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมืองบาน       
ปาแดงนั้น  สวนใหญจะอยูในขั้นตอนของการเลือกซื้อไหมประดิษฐ  โดยพิจารณาจากคุณภาพ         
ของเสนใยเปนหลัก ถัดมาคือการรวมกันสรางองคความรูใหมดานการมัดหมี่และยอมสี กลาวคือมี           
การแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันจนเกิดเปนความรูใหม ๆ ขึ้นมา จะเห็นไดจากชาวบานที่นี่      
ทําการมัดหมี่ ยอมสี โดยใชสีที่มีคุณภาพผสมผสานกับเทคนิคการผสมสีและกรรมวิธีที่พิถีพิถัน 
กอใหเกิดความสวยงามวิจิตรและความคงทน ซ่ึงผาที่ทอออกมาจะมีคุณภาพเปนที่ตองการของ
ตลาดตอไป  
 การทอผาพื้นเมืองของชาวบานปาแดงนั้นนิยมทอผา โดยไมเลือกประเภทวาจะ
นําไปใชอะไรแลวผูส่ังทอจะนําไปตัดเสื้อบาง ตัดชุดทํางาน ชุดงานพิธีการตาง ๆ ในหมูบานจะทอ
ผา  สําหรับใชในครอบครัวเพียงเล็กนอย เพราะผาสําเร็จรูปเริ่มเขามามีบทบาทในกลุมวัยรุนและ             
กลุมวัยรุนนี้จะไมยอมใชเสื้อผาที่ทอมาใชในหมูบาน  สวนใหญจะทอเพื่อนําไปขายเองมากกวา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรมทอผาพื้นเมือง : 
กรณีศึกษาการจัดตั้งศูนยทอผาบานปาแดง ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร        
ไดขออภิปราย ดังนี้ 
 1. สภาพทั่วไปของบานปาแดง ประชากรของบานปาแดงสวนใหญสืบเชื้อสายมาจาก
บรรพบุรุษในสปป.ลาว โดยเรียกกันวา “ลาวพวน” แตปจจุบันทุกคนมีสัญชาติไทยและมี         
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บัตรประชาชนกันทุกคน  สมาชิกของกลุมทอผาสวนใหญมีการศึกษาระดับปานกลางจบหลักสูตร
ภาคบังคับในโรงเรียนประจําตําบล ในปจจุบันหมูบานปาแดงมีวัฒนธรรมความเชื่อเฉพาะในหมู
ตนเองคงเหลือใหเห็นอยูนอยมาก มีประเพณีเกาแกที่ยังถือปฏิบัติกันอยูจนถึงปจจุบัน คือ ประเพณี
กําฟา ซ่ึงถือไดวาเปนประเพณีของชาวไทพวนโดยเฉพาะ จะทําพิธีปละหนึ่งครั้งในเดือน 3 ซ่ึง

แทบจะทุกคนในหมูบานหรือแมจะอยูตางถ่ินก็จะกลับมาบานเพื่อรวมพิธีนี้   
 อาชีพหลักของชาวบานปาแดง คือการทํานา  การทอผาพื้นเมืองเปนอาชีพและรับจาง
ทั่วไป จากการไดผูวิจัยไดเขาไปศึกษาในพื้นที่เปนเวลานาน  สังเกตไดวาแทบทุกครัวเรือนจะมี
เครื่องทอผาอยางนอย 1 เครื่อง ตั้งอยูใตถุนบานและมีผูหญิงวัยกลางคนกําลังนั่งทอผาอยูเกือบจะ
ทุกบาน สวนผูที่เปนสามีจะชวยภรรยายอมและมัดหมี่ในยามวางจากการทํานา   
 สาเหตุและแรงจูงใจหลัก ที่ทําใหเกิดการรวมกลุมทอผาพื้นเมืองบานปาแดงขึ้นนั้น คือ  
การขาดแคลนรายไดเพื่อการดํารงชีพของครอบครัว  เพราะการทํานาเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ        
ตอการยังชีพ ในดานการจําหนายผาทอเกิดการแขงขันระหวางสมาชิกภายในหมูบานปาแดงเอง และ
ทางหมูบานปาแดงเอง  ตองการใหทางรัฐบาลไดเขามาสงเสริมในสวนของความรูดานการทอผา   
เพิ่มเติมอีกดวย ส่ิงเหลานี้คือปจจัยหลักที่ทําใหเกิดการรวมกลุมกันขึ้น 
 ในปจจุบัน ผาทอบานปาแดงกําลังเปนที่นิยมของคนทั่วไปทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด 
ในอดีตการทอผาที่บานปาแดงไมมีความประณีต  ความสวยงาม คํานึงถึงแตการนําไปใชงานเพียง
อยางเดียว แตปจจุบันมีการสงเสริมใหทอผาสําหรับจําหนายเปนสินคาประจําหมูบานและรวมไปถึง
เปนสินคาประจําจังหวัดดวย  ซ่ึงไดสรางรายไดใหกับตนเองและจังหวัดเปนจํานวนมากพอสมควร
ในแตละป 
 2. การรวมกลุมของสตรีชาวไทพวนบานปาแดง ในการทอผานั้นสาเหตุหลักมาจาก 
ความตองการที่จะหารายไดเสริมใหกับครอบครัวของตนเอง เพราะการทํานาเพียงอยางเดียว         
ไมเพียงพอตอความตองการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน ยิ่งถาครอบครัวใดมีบุตรหลานที่อยูใน    
วัยเรียนแลวจะทําใหตองมีภาระในการใชจายสูงขึ้น ดังนั้น การทํานาและทอผาควบคูกันไปจะมี    
ผลทําใหเกิดการสรางรายไดเสริมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในหมูบาน  จากปจจัยเบื้องตน     
ทําใหทราบถึงสาเหตุในการยึดอาชีพทอผาของบรรดาแมบานในหมูบาน แตการประกอบอาชีพ 
ทอผาของชาวบานยังไดเกิดปญหาขึ้นอีกกลาวคือ เมื่อจําหนายจะถูกพอคาคนกลางกดราคาทําให
ผาทอมีราคาต่ําลงกวาความเปนจริง ดังนั้น ชาวบานตองลดตนทุนการผลิตลงตามเพื่อความอยูรอด 
สงผลใหผาทอที่ไดมีคุณภาพต่ําลงดวย ชาวบานจึงเกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งกลุมทอผาขึ้น เพื่อแกไข
ปญหาเหลานี้จนกระทั่งในป พ.ศ. 2524 ไดมีการรวมกันจัดตั้งกลุมทอผาโดยทางสํานักพัฒนา

อําเภอตะพานหิน ไดเขามาสนับสนุนทั้งดานความรูและสถานที่ประกอบการฝกอบรมคือไดสราง
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อาคารศูนยทอผาและรานจําหนายสินคาใหกับทางกลุม ในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของกลุม
จะกระทําผานศูนยทอผา   กลาวคือใหบรรดาสมาชิกใชศูนยทอผาเปนศูนยกลางในการดําเนินงาน
นั่นเอง  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดสรางประโยชนอยางใหญหลวงใหกับชาวบานปาแดง เมื่อเราสังเกตใหดี 
จะพบวาการรวมกลุมกันกระทํากิจกรรมของชาวบานนั้น  จะประสบผลสําเร็จไมไดถาปราศจาก
ความสามัคคีซ่ึงส่ิงนี้ถือเปนคุณลักษณะเฉพาะของชาวพวนทั้งหลาย  และสงผลใหการดําเนินงาน
ของกลุมทอผายังคงดําเนินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยท่ีรายไดจากการทอผาของบรรดาสมาชิกนั้น
ถือไดวาเพียงพอตอความตองการในระดับหนึ่ง ซ่ึงจากการใหขอมูลของชาวบานปาแดงนั้นแตละ
คนยังคงตองการใหภาครัฐเขามาสนับสนุน ในดานการหาตลาดใหกับทางกลุมมากกวาที่เปนอยู
ดวย  เพราะสภาพที่เปนอยูในปจจุบันยอดขายผาทอของทางกลุม  สวนใหญจะเปนจําหนายดวย
ตัวเองภายในศูนยทอผาที่ตําบลหนองพยอม  การจําหนายไมมีความแนนอนกําหนดเองไมไดซ่ึงใน
จุดนี้ถาภาครัฐเขามาสงเสริมอยางจริงแลว คาดวาจะทําใหเกิดผลดีกับชาวบานปาแดงจากเดิมที่

เปนอยู 
 3. การดําเนินงานภายในกลุมจะในรูปของสหกรณการเกษตรและสหกรณออมทรัพย

ในปจจุบันทางกลุมมีสมาชิกอยู  338  คน  มีหุนอยู  311  หุน  คณะกรรมการชุดปจจุบันแตตั้งขึ้น
เมื่อป พ.ศ.  2544  มีกรรมการทั้งหมด  9  คน  โดยที่แตละคนนั้นมีหนาที่ในบริหารงานภายในกลุม
แตกตางกันไป   โดยมีนางราตรี   ศรีนันทกุล เปนประธาน ทําหนาที่ดูแล การผลิต การขายและ        
กิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกภายในกลุม นางสังวร  เหลืองสนิทรองประธาน และนางยุพิน  สมการ 
มีหนาที่เปนวิทยากรผูใหความรูในเรื่องการทอผากับบุคคลภายนอก  นางเบญจมาศ  ผิวเพชร เปน
เหรัญญิกมีหนาที่ดูแลในดานการขายและการเงินของกลุม    สวนนางทองเฟอง   ปุระปญญา        
นางบุญธรรม  กระเปาทอง นางทองสุข  ทับทิมแดง  นางกองแกว ขุมทอง และนางบุญรอด ขุมทอง 
มีหนาที่ดูแลศูนยฝกอาชีพในดานความสะอาดและการจัดการภายในตาง ๆ  
 4.  ลวดลายของผาบานปาแดงนั้น ลวดลายผาจะคลายคลึงกับผาพื้นเมืองในทองที่อ่ืน ๆ 
ของประเทศไทย ไดแก ลายดอกไม ลายเรขาคณิตและลายสัตวตาง ๆ แตลายผาทอที่เปนเอกลักษณ
ของปาแดงที่แถบทุกหลังคาเรือนสามารถที่จะทอไดและมีความสวยงามคือ ผาทอลายโบราณและ  
ลายนกกระจิบพวง   ซ่ึงผาทอสองลายนี้ทางจังหวัดไดยกยองและชมเชยใหเปนผาทอพื้นเมือง       
ลายประจําจังหวัดพิจิตรเลยทีเดียว ซ่ึงผาทอลายดังกลาวเปนลายที่บรรพบุรุษชาวพวนไดถายทอด
ลูกหลานมายาวนานหลายชั่วอายุคนแลว สวนผาลวดลายแปลกใหม ๆ ที่ตลาดภายนอกกําลังเปนที่
นิยมในขณะนี้คือผาลุยลายคิดคนโดยกลุมชาวปาแดงเมื่อป พ.ศ. 2546  การสรางสรรคลวดลาย           
ผาทอลายใหมกําลังพัฒนาไปเรื่อย ๆ แตในทางกลับกันชาวบานปาแดงก็ยังชวยกันอนุรักษส่ิงลํ้าคา 
ที่คนในอดีตส่ังสมและพยายามที่จะสืบทอดใหกับคนรุนลูกรุนหลานตอไป 
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 5.  ในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน คือ ป พ.ศ. 2547  เศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต
การบริหารงานของทาน พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร นั้นถือไดวาสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจนั้นดี
ขึ้นมากกวา ป พ.ศ.  2540 - 2541 มาก  มีผลทําใหเกิดการจางแรงงานในทุกพื้นที่ของประเทศ อาจ
กลาวไดวาประเทศไทยในขณะนี้ขาดแคลนแรงงานเลยก็วาได  ส่ิงเหลานี้มีผลกระทบโดยตรงตอ
การสานตอภูมิปญญาการทอผาของชุมชนบานปาแดง เพราะแรงงานในหมูบานทั้งหญิงชายวัยรุน
ตางมุงที่จะเขาไปหางานทําในเมืองกันหมด อันจะเห็นไดจากเมื่อผูวิจัยไดเขาไปศึกษาหาขอมูล 
ภายในหมูบานจะมีเพียงเด็กเล็ก เด็กในวัยเรียนและคนมีอายุที่อยูทอผาเทานั้น ส่ิงเหลานี้อาจจะเปน
อีกหนึ่งปจจัยที่ทําใหภูมิปญญาของชาวบานปาแดงคอย ๆ  หายสาบสูญไปก็เปนได 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 1. ในดานการผลิตควรสงเสริมใหผูทอผาลดขั้นตอนการผลิตบางสวนลง เชน คิด
คนหาวิธีการผลิตเครื่องมือทอผาใหผูทอผาใชกําลังนอยลง ลดความเหนื่อยลาของรางกาย จะทําให       
การผลิตในแตละวันไดปริมาณผาทอมากขึ้น 
 2. ความรวมมือกับทางราชการ หนวยราชการตาง ๆ เชน แรงงานจังหวัด สํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน พัฒนาชุมชนอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด องคกรเอกชน ควรเขามาให
การสนับสนุนสงเสริมเพื่ออนุรักษการทอผาพื้นเมืองในหมูบานนี้ และประการสําคัญควรยกเวน   
การเก็บภาษี 
 3. การสืบทอดภูมิปญญาทางดานการทอผา กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนและ   
สงเสริมใหโรงเรียนในหมูบานนี้ซ่ึงมีแหงเดียวคือโรงเรียนบานปาแดง จัดหลักสูตรการทอผา       
ใหเปนหลักสูตรทองถ่ินอยางแทจริง สนับสนุนดานงบประมาณให เนื่องจากโรงเรียนบานปาแดง
เปนโรงเรียนที่เปดสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) นักเรียน

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 - ป.6) สามารถเรียนวิชาการทอผาได จึงคาดหวังไดวาผูทอผาบาน
ปาแดงรุนใหมจะมีความรูสูงขึ้นในอนาคต การพัฒนาการทอผาดานตาง ๆ นาจะทําใหไดดีกวา
ปจจุบัน 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  

 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาในเรื่องการรวมกลุมของสตรีชาวไทพวนในการทอผา

พื้นเมืองบานปาแดง โดยภาพรวมเทานั้น ผูวิจัยเห็นวานาจะไดมีการศึกษาเพิ่มเติม เชน 
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 1. การศึกษากรรมวิธีการทอผาพื้นเมือง และรวมไปถึงการสรางสรรคลวดลาย            
ผาทอลายตาง ๆ  ดวย 
 2. การศึกษาเปรียบเทียบผาทอพื้นเมืองชาวไทพวนบานปาแดงจังหวัดพิจิตรกับผาทอ 
พื้นเมืองชาวไทพวนของจังหวัดอื่น 
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	 1. บทบาทหน้าที่ในการวางระบบการทอผ้าของกลุ่มไว้ให้เป็นแนวปฏิบัติ โดยให้สมาชิกเครือข่ายสังกัดในหมู่บ้านทอผ้าตามใบสั่งซื้อ หรือตามลวดลายที่ตนเองมีความชำนาญ   เสร็จแล้วนำมาขายที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตามที่ตกลงราคากันไว้ กล่าวคือ ทุกวันอังคารของทุกสัปดาห์ บรรดาสมาชิกจะนำผ้าที่ตนเองทอเสร็จมาส่งให้ทางศูนย์ตรวจคุณภาพ โดย         คณะกรรมการของกลุ่ม  9  คน คือนางราตรี  ศรีนันทกุล  นางสังวร  เหลืองสนิท นางยุพิน สมาการ      นางเบญจมาศ   ผิวเพชร  นางทองเฟื่อง   ปุระปัญญา  นางบุญธรรม   กระเป๋าทอง  นางทองสุข ทับทิมแดง  นางกองแก้ว  ขุมทองและนางบุญรอด   ขุมทอง ทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีหน้าที่ ดังนี้ 
	 ดังที่กล่าวมา  การตรวจคุณภาพของผ้าทอถ้าผ่านก็จะมีการจ่ายเงินสดตามราคาของผ้า 
	ชนิดนั้น ๆ  ได้แก่  ผ้ามัดหมี่ธรรมดา  1  ชุดราคา  310  บาท   ผ้ามัดหมี่สอดดิ้น  1  ชุดราคา  410 บาท ผ้ามัดหมี่  4  ตะกอธรรมดา 1 ชุด ราคา 400 บาท และผ้ามัดหมี่ 4 ตะกอสอดดิ้น 1 ชุดราคา 500 บาท แต่ถ้าไม่ผ่านทางคณะกรรมการจะทำการส่งกลับคืนผู้ทอทันที โดยมาตรฐานในการตรวจคุณภาพของผ้าทอจะอยู่ที่ฝีมือและลวดลายเป็นส่วนใหญ่ ในกรณีที่กลุ่มแม่บ้านนั้นมีความคิดริเริ่มใน      การสร้างลวดลายใหม่ ๆ ทางคณะกรรมการจะตรวจและให้ราคาโดยดูจากความประณีต และ    ความยากง่ายของการทอประกอบเพิ่มเติมไปด้วย  
	 2. บทบาทหน้าที่ในการดำเนินการด้านการตลาด ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านป่าแดง     การดำเนินงานด้านการตลาดของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านป่าแดง เน้นการดำเนินธุรกิจไปในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เพราะจะสังเกตได้จากในปัจจุบันผ้าทอของบ้านป่าแดงนั้น มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่ทั้งในด้านคุณภาพที่ดีเยี่ยม ลวดลายสวยงามและราคาไม่แพง ดังนั้น การดำเนินการการตลาดของกลุ่ม จึงมีกลุ่มองค์กรภายนอกเข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากภายในกลุ่มเองเป็นส่วนใหญ่ โดยข้อมูลทางการตลาดภายในปีที่ผ่านมาคือ ปี พ.ศ. 2546  นั้นมี ดังนี้ 
	 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของกลุ่มสตรีชาวไทพวน ในการพัฒนากระบวนการผลิต      งานหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร        บทบาทหน้าที่ของกลุ่มสตรีชาวไทพวน ในการพัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองบ้านป่าแดง  ตำบลหนองพยอม  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร สามารถจำแนกได้ ดังนี้ 

	อภิปรายผลการวิจัย 
	 จากการศึกษาการรวมกลุ่มของสตรีชาวไทพวนในการผลิตงานหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง : กรณีศึกษาการจัดตั้งศูนย์ทอผ้าบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร        ได้ข้ออภิปราย ดังนี้ 
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