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แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้ านสิ่งทอเพื่อส่ งเสริ มการท่ องเที่ยว
ของชุมชนทุ่งฟ้ าฮ่ าม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
Textile Wisdom Development Guideline for Tourism Promotion of
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การวิ จั ยนี เ้ ป็ นงานวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพมี วัต ถุ ประสงค์ เ พื่ อรวบรวมองค์ ค วามรู้
ภูมิปัญญาสิง่ ทอของชุมชนทุง่ ฟ้าฮ่าม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และหาแนวทาง
พัฒนาภูมิปัญญาสิ่งทอของชุมชน เพื่อส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยว รวบรวมข้ อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือ ผู้ร้ ู ด้ านภูมิปัญญา คนทอ จานวน 6 คน ด้ วยวิธีสนทนา
กลุ่มย่ อย (Focus Group Discussion) การสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม (Participant
Observation) อบรมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม โดยใช้ เทคนิคการวางแผนแบบมีสว่ น
ร่ วม (Appreciation Influence Control: AIC) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื ้อหา
ผลวิจยั พบว่า สมาชิกกลุ่มทอผ้ าที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายมีจานวน 6 คน ทุกคนทอ
ลวดลายดังเดิ
้ มอีสานได้ เทคนิคที่ใช้ คือ ขิดลาย ทอยกดอก มัดหมี่ ส่วนความหมาย
ลวดลาย สมาชิกไม่มีใครทราบ บอกเพียงว่าสืบทอดจากคนเฒ่า คนแก่ กลุม่ ได้ พฒ
ั นา
องค์ความรู้จากการอบรมและเรี ยนรู้ ด้วยตัวเอง ได้ แก่ การจกแบบล้ านนา อบรมย้ อมสี
ธรรมชาติ ทอยกดอก มีการค้ นหาลวดลายอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยเชื่อมโยงจาก
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เรื่ องเล่าตานาน ส่วนแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาสิ่งทอควรมีการปรับปรุ งเรื่ องสีเป็ น
สี ย้ อมธรรมชาติ แ ละรู ป แบบของผลิ ต ภัณ ฑ์ ค วรมี ค วามหลากหลาย สอดแทรก
สัญลักษณ์ เหมาะเป็ นของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว งานวิจยั ยังพบว่ากลุม่ มีจุดแข็ง
คื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม แต่ ด้ านทั ก ษะการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ การน าเสนอสิ น ค้ า
การประชาสัมพันธ์ ควรได้ รับการปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวของ
ชุมชน
คาสาคัญ: ภูมิปัญญาสิง่ ทอ / ส่งเสริ มการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวของชุมชน
Abstract
This qualitative research aims at examining the textile wisdom of people in
Thung Fha Ham Community, Chiang Sean, Chiang Rai Province and
discovering how the textile wisdom could be extensively developed among
community members in order to enhance tourism. The data was collected from
the most targeted subjects, namely six textile wisdom experts and textile
producers by means of focus group discussion, participant observation,
workshops, Appreciation Influence Control technique, in-depth interviews and
content analysis.
The results showed that all of the six subjects were able to weave
traditional northeastern cloth using general weaving techniques called
combined patterned weaving flowered-weaving and Mud Mee. It was found
that nobody knew the underlying meaning of such a completed textile pattern
being weaved as the wisdom was merely transferred from the old generation.
They developed their textile weaving techniques such as northern Thai dipping
technique, natural cloth-dyeing technique, and flowered-weaving technique
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through workshops and self-study. In terms of the identity of the textile patterns,
the traditional pattern was related to the myth. With regard to the textile wisdom
development to promote Thung Fha Ham’s tourism, it was recommended that
the colors used for cloth-dyeing should come from nature, and the products
themselves should be of a variety. The community logo should be placed which
would make them worth souvenirs bought by tourists. Last but not least, it was
found that the subjects fully participated in the product development but lacked
creative product design and promotion. These skills should be improved in
order to promote the community’s tourism.
Keywords: Textile wisdom / Tourism promotion / community’s tourism
ความเป็ นมาของปั ญหา
ประวัติศาสตร์ การอพยพเคลื่อนย้ ายของมนุษยชาติ (Human Migration) เกิดขึ ้น
และเป็ นมาในอดี ตถึ งปั จจุบันจากทุกๆ ส่วนของโลก การเคลื่อนย้ ายที่ เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ จากดินแดนแห้ งแล้ งไปสู่ดิ นแดนอุดมสมบูรณ์ นัน้ ไม่ ค่อยจะเป็ นปั ญหา
แต่ถ้าเป็ นการอพยพที่ถกู ผลักดัน ขับไล่ (Force Migration) ในพื ้นที่สงคราม หรื อมีการ
สู้รบระหว่างความขัดแย้ งที่เขาไม่ได้ เป็ นผู้ก่อ ย่อมเป็ นปั ญหา สร้ างความเดือดร้ อนแก่
ผู้อพยพ ต้ องเสี่ ยงภัยย้ ายถิ่ นฐานที่ ค้ ุนเคยไปสู่ความแปลกแยก สิ่งแวดล้ อมใหม่
วัฒนธรรมใหม่ และ ชีวิตใหม่ ที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของชีวิตและสมาชิกของ
ชุมชน การอพยพย้ ายถิ่น มองได้ ทงทางบวกและทางลบ
ั้
ในทางบวกนันอาจเป็
้
นเรื่ อง
ของโอกาส มากกว่าปั ญหาหรื อความเดือดร้ อน การปรับตัวย่อมนาไปสูก่ ารแก้ ปัญหา
ของชีวิตและสังคม ถ้ าดินฟ้าอากาศและวัฒนธรรมใกล้ เคียงกัน การปรับตัวก็จะง่ายขึ ้น
หมู่บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ตาบลโยนก อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็ นชุมชนที่ มี
ประชากรอพยพมาจากจังหวัดทางภาคอีสาน เช่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรี สะเกษ
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จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นต้ น เนื่องจากการเวนคืนพื ้นที่เพาะปลูกเพื่อ
สร้ างเขื่อน และ เหตุผลทางเศรษฐกิจ และการย้ ายตามญาติพี่น้องที่อพยพมาอยู่ก่อน
ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2504-2528 ประชากรสตรี กลุ่มหนึ่งของหมู่บ้านได้ รวมตัวกัน
เป็ นกลุม่ ทอผ้ าเรี ยกว่า ”กลุม่ ทอผ้ าทุ่งฟ้าฮ่าม” สตรี กลุม่ นี ้ได้ นาความรู้ ที่ติดตัวมาจาก
อีสาน เป็ นความรู้ เรื่ องการทอผ้ าอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การปลูกฝ้าย การเก็ บและ
การปั่ นฝ้าย ผูกลายมัดย้ อม (มัดหมี่) นามาทอเป็ นผืน ทังผ้
้ าพืน้ และผ้ าลายยกดอก
กล่าวได้ ว่าสตรี เหล่านี ้แม้ จะต้ องพลัดพรากจากถิ่นฐานบ้ านเรื อน ทรัพย์สิน ไร่ นาที่นา
ติดตัวมาไม่ได้ แต่ประสบการณ์ความรู้ ยงั คงอยู่กบั ตัวเขาไม่สญ
ู หายไปไหน การฟื น้ ฟู
ขึ ้นใหม่ โดยการปลูกสร้ างโรงเรื อน สร้ างหูก ทอผ้ าอุปกรณ์ต่างๆ ขึ ้น ด้ วยความร่ วมมือ
ของฝ่ ายชายในหมูบ่ ้ าน เป็ นอาคารทางานและเป็ นที่พบปะสันทนาการในบางโอกาส มี
สมาชิกบริ หารจัดการกันเอง กลายเป็ นศูนย์กลางส่งเสริ มอาชีพ และแหล่งเรี ยนรู้ ของ
หมูบ่ ้ านอีกจุดหนึง่
บ้ านทุ่งฟ้าฮ่าม เป็ นชุมชนหมู่ที่ 5 ในจานวน 8 หมู่บ้าน อยู่ในการปกครองของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลโยนก ปั จจุบนั ยกสถานะเป็ นเทศบาล ตาบลโยนกอดีตแต่เดิม
อยู่ในเขตการปกครองของตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ.2528
ได้ แยกการปกครองออกมาเป็ นตาบลโยนกมีพื ้นที่โดยรวมทังสิ
้ ้น 12,000 ไร่ มีขอบเขต
การติดต่อกับพื ้นที่ใกล้ เคียงคือ ทิศเหนือติดกับตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน ทิศใต้ ติด
กับต าบลท่ าข้ าวเปลื อก อ าเภอแม่ จัน ทิ ศตะวันออกติ ด แม่น า้ โขงกับสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับตาบลป่ าสัก อาเภอแม่จนั
ผู้วิจัยได้ เลือกหมู่บ้านดังกล่าวนีเ้ ป็ นพืน้ ที่งานวิจัย เนื่องด้ วยชุมชนทุ่งฟ้าฮ่าม
มีบริ บททางวัฒนธรรมและประวัติการอพยพ ย้ ายถิ่นฐานที่สอดคล้ องกับสิ่งที่กล่าวไว้
ข้ างต้ นอย่างเป็ นรู ปธรรมนอกจากนี ย้ ังเป็ นชุ มชนที่ มี แหล่งทรั พยากรที่ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวของอาเภอเชียงแสน มีหนองน ้าที่อดุ มสมบูรณ์ และเป็ นเส้ นทางการท่องเที่ยว
ของจังหวัดเชียงราย ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาการผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะองค์
ความรู้ ภูมิปั ญญาด้ านการทอผ้ าที่ ชาวบ้ านน าติ ดตัวมานัน้ ได้ มี การผสมผสานกับ
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ภูมิปัญญาของล้ านนาอย่างไร และสามารถนาไปสู่การส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยวได้
หรื อไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสิ่งทอของชุมชนทุ่งฟ้าฮ่าม และเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาภูมิปัญญาสิง่ ทอของชุมชนทุง่ ฟ้าฮ่ามเพื่อส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยว
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ านเนื อ้ หา การศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาสิ่งทอของชุมชน
ทุง่ ฟ้าฮ่ามเพื่อส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยว เป็ นการศึกษาเพื่อรวบรวมข้ อมูล องค์ความรู้
ภูมิปัญญาสิ่งทอของชุมชนทุ่งฟ้าฮ่าม ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั ตลอดจนกระบวนการ
หาอัตลักษณ์ และหาแนวทางการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์
ขอบเขตประชากรและกลุ่ มตั วอย่ าง การศึกษาครั ง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ เก็ บรวบรวม
ข้ อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นสมาชิกของกลุ่มทอผ้ าทุ่งฟ้าฮ่ามที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก
(Key Informants) ที่มีองค์ความรู้ ด้ านการทอผ้ าและเป็ นผู้ทอผ้ าจานวน 6 คน จาก
สมาชิกทังหมด
้
50 คน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ภูมิปัญญาสิ่งทอ หมายถึง องค์ความรู้ เกี่ยวกับผ้ าทอดังเดิ
้ ม ตานาน ความเชื่อ
ความหมาย ระบบการถ่ายทอด กระบวนการผลิตจนถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การผลิตผ้ าทอลวดลายดัง้ เดิมและการผลิตใหม่
การผสมผสานทังแบบอี
้
สานและแบบล้ านนา รวมทังการย้
้
อม การคิดลวดลายขึ ้นใหม่
การผสมผสานและดัดแปลงประยุกต์เป็ นแบบใหม่
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดวัฒนธรรมท้ องถิ่นกับภูมิปัญญาสิ่งทอ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นเสมือน
เครื่ องจรรโลงสังคมให้ ด ารงอยู่และก้ าวหน้ าต่อมาได้ อย่ างมี ดุล ยภาพ ก่ อให้ เกิ ด
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เอกลักษณ์อย่างมีศกั ดิ์ศรี เสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของกลุม่
คนและกลายเป็ นต้ นทุนเกือ้ กูลให้ เกิดการสร้ างขึ ้นมาใหม่ ผลิตใหม่ และซ ้าทวนจาก
ชิ น้ งานเดิ ม จนกลายเป็ น รากเหง้ าแห่ งวิ ถี ชี วิ ตที่ บ รรพบุรุ ษได้ ถ่ า ยทอดมาให้ ใ น
รูปลักษณ์ขององค์ความรู้ ผ้ าทอพื ้นบ้ านที่มีกระบวนการผลิตตามวิถีวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น
ที่เป็ นองค์รวมของวิธีคิด คุณค่า และอุดมการณ์ของชุมชนที่สร้ างสรรค์และสะสมขึ ้นมา
ในความพยายามที่จะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเป็ นชุมชน หรื อความเป็ น
มนุษย์ที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม และธรรมชาติภายใต้ เงื่อนไขและบริ บทที่แตกต่างกัน
ในลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู้ การถ่ายทอด การสร้ างสรรค์ การผลิตใหม่ ตลอดจน
การใช้ ทรัพยากรที่มีในท้ องถิ่น ดังนันผ้
้ าที่มีการสืบทอดกันมาช้ านานได้ มีการผลิตใหม่
โดยการน าวัฒนธรรมจากภายนอก หรื อดัดแปลงจากที่ มี อยู่ในชุมชน หรื อการน า
ลวดลายจากชุมชนอื่ นมาผสมสานกับลวดลายเดิม แต่อย่างไรก็ ตามชุมชนเองก็ ได้
พยายามรักษาเอกลักษณ์ ของท้ องถิ่นดังเดิ
้ มไว้ ไม่ให้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก
หรื อการนาผ้ าลวดลายดังเดิ
้ มมาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับประโยชน์
การใช้ งานได้ กว้ างขวางขึ ้น (Sarobol, 2006)
Wontong (2007) ได้ กล่าวถึงลวดลายของผ้ าทอมือที่มี เอกลักษณ์ ในแต่ละ
ภูมิภาคคือ ภาคเหนือแถบล้ านนา ได้ แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลาพูน ลาปาง แพร่
น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะกลุม่ ชนโยนกหรื อไทยยวน ที่เป็ นกลุม่ ส่วนใหญ่
ในภาคเหนือ นิยมการทอแบบจก วัสดุที่ใช้ คือ ฝ้าย ส่วนการทอผ้ าไหมยกดอกและ
ซิ่นไหมต่อตีนจก ใส่ดิ ้นทอง รู้จกั กันในหมูเ่ จ้ านายชันสู
้ งในภาคเหนือ ซึ่งขายในหมู่บ้าน
บางแห่งของจังหวัดเชี ยงใหม่ ลาพูน ในขณะที่ไทยลาว ซึ่งมีหลายเผ่าพันธุ์ เช่ น
พวน โซ่งหรื อภูไท ครั่ง ลาวเวียง ลาวแง้ ว ลาวที่อพยพมาตังถิ
้ ่นฐานในช่วงต่างๆ ของ
ประวั ติ ศาสตร์ ซึ่ งนิ ยมทอด้ วยเทคนิ ค แบบตี นจกและขิ ด ส าหรั บภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็ นคนไทยเชื ้อสายลาวมีวฒ
ั นธรรมการทอผ้ าสืบทอด
กันมาช้ านานลักษณะลวดลายการทอผ้ าที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของตนเองในการทอผ้ า
มัดหมี่ ขิด และแพรวา
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ผ้ าทออีสาน
Boonsener (2005) ได้ กล่าวถึงผ้ าทอไทยอีสานและเทคนิคการทอผ้ าของชาวไทย
อีสานแบ่งออกเป็ น 6 ประเภท ดังนี ้
1. ผ้ าพื ้น เป็ นผ้ าที่ทอเป็ นสีเดียวกันตลอดทังผื
้ น บางครัง้ ผ้ าทออาจจะทอเป็ น
เส้ นตารางต่างสีลายเส้ นเป็ นริ ว้ หรื อตารางหมากรุกก็ได้
2. ผ้ ามัดหมี่ เป็ นผ้ าที่ได้ มาจากการย้ อมสีโดยการมัดย้ อม คือจะมัดเส้ นไหมใน
ส่วนที่ไม่ต้องการให้ ติดสีด้วยเชือกฟาง ซึง่ การมัดหมี่สามารถทาได้ ในลักษณะทังที
้ ่เป็ น
มัดหมี่เส้ นพุง่ หรื อมัดหมี่เส้ นยืนหรื อมัดหมี่ทงเส้
ั ้ นพุ่งหรื อเส้ นยืน ผ้ ามัดหมี่จึงเป็ นผ้ าที่
ทอด้ วยทักษะความสามารถสูงตลอดกระบวนการผลิต ซึ่งนิยมกันมากที่สดุ ในชุมชน
ชาวไทลาว
3. ผ้ าขิด เป็ นผ้ าทอแบบเก็บขิดซึ่งเป็ นเทคนิคการทอที่จะใช้ การเก็บยกเส้ นยืน
โดยการนับเส้ นยืนแล้ วเก็บยกตามลักษณะลวดลายที่ต้องการในแต่ละแถว
4. ผ้ าจก เป็ นผ้ าที่ใช้ วิธีการแบบเดียวกับผ้ าขิดแต่มีความยุ่งยากซับซ้ อนกว่า
เป็ นผ้ าที่เน้ นให้ เกิดความสวยงามทังสี
้ สนั และสวยงามมากกว่าผ้ าขิด โดยผ้ าจกนันจะมี
้
สีของแต่ละลายในแถวเดียวกันแตกต่างกัน และสามารถสอดสีภายในแต่ละลายได้ ตาม
ความต้ องการ ซึง่ ในผ้ าขิดจะเป็ นสีเดียวกันและภายในแต่ละลายก็เป็ นสีเดียวกัน
5. ผ้ ามุก หรื อซิ่ นมุก บางครั ง้ เรี ยกว่า ผ้ ายกมุก เป็ นผ้ าที่ใช้ วิ ธี การทอแบบ
ผ้ าขิดและผ้ าจกผสมกันบางครัง้ อาจจะมีมดั หมี่ผสมในผืนเดียวกัน
6. ผ้ าไหมควบ หรื อ ผ้ ามับมาย เป็ นผ้ าที่ทอด้ วยการนาใยไหม 2 เส้ นมาควบ
กัน
ผ้ าทอล้ านนา
Buraphajatana (2010) ได้ เขียนไว้ ว่า ผ้ าทอไทล้ านนา มีทงผ้
ั ้ าที่ทาขึ ้นเป็ นเครื่ อง
แต่งกาย และเครื่ องใช้ ต่างๆ ในส่วนของผ้ าทอที่เป็ นเครื่ องแต่งกายที่เป็ นเอกลักษณ์
ล้ านนา ได้ แก่ ผ้ าทอที่เป็ นซิ่น โดยมีผลงานผ้ าทอที่เป็ นที่ร้ ู จักกันมากคือ ผ้ าซิ่นตีนจก
ของอาเภอแม่แจ่ม และจากการศึกษาของ Sarobol and Sukuntamala (2015) พบว่า
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คนไทยวนสมัยอพยพจากเมืองเชียงแสนและกระจายเข้ าไปอยู่ตามตัวเมืองต่างๆ เช่น
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ , อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ , อาเภอลอง จังหวัด
แพร่ ซึง่ จะเรี ยกตนเองว่าคนเมือง มีการดาเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ ชาวไทยวนมีความ
เชื่ อเรื่ องผี บรรพบุรุษ เชื่ อเรื่ องเทวดา เทพทังหลาย
้
ผ้ าไทยวนมีกรรมวิธีการผลิตที่มี
ความละเอียดอ่อน โดยใช้ เทคนิค การจก การยกมุก ปั นไก เกาะล้ วง และการมัดถ่าน
อีกทังยั
้ งมีบนั ทึกของ Curtis (1903) ที่ได้ เดินทางเข้ าภาคเหนือของประเทศไทยระหว่าง
ปี พ.ศ.2438-2442 ได้ เขียนหนังสือชื่อ “The Laos of North Siam” (Curtis เรี ยกสตรี
ไตยวนว่าลาว) ได้ กล่าวถึงการแต่งกายด้ วยผ้ าซิ่นของชาวไตยวนในล้ านนาด้ วยความ
ชื่นชมว่าสวยและสง่างาม
แนวคิดการมีส่วนร่ วม
Gatesuwan (2010) ได้ สรุ ปความหมายของการมี ส่วนร่ วมว่าเป็ นลักษณะที่
ประชาชนหรื อพลเมืองเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมของรัฐบาล
โดยมีจิตอาสาเพื่อแสวงหาความหมายของชีวิตในชุมชน ผลักดันนโยบายและแก้ ไข
ปั ญหาร่วมกันในชุมชน ซึง่ เป็ นการมีสว่ นร่ วมที่มากกว่าการเลือกตังทั
้ ว่ ไป ตัวอย่างเช่น
การจัดการน ้า ป่ าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ขยะ สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แก้ ไข
ปั ญหาภัยพิบตั ิ สุขภาพ หรื อปั ญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชน ซึ่งอาจแบ่งได้
หลายระดับและหลายประเภทตังแต่
้ บอกกล่าว รับฟั ง เข้ าร่ วมแก้ ปัญหา และพัฒนา
ข้ อตกลง ตามลาดับ
แนวคิดว่ าด้ วยความเป็ นอัตลักษณ์
Fuengfuusakul (2003) ได้ กล่าวถึงอัตลักษณ์ว่าเป็ นผลของปฏิสมั พันธ์ ของสังคม
โดยที่คนหรื อกลุม่ คนมีการสร้ างพื ้นที่ของตัวเองให้ สามารถยืนอยู่ได้ ภายใต้ ความแปลก
แยก และความรู้สกึ นี ้มิได้ จากัดขอบเขต ขึ ้นอยูก่ บั ตัวแปรทางสังคมต่างๆ เช่น กลุม่ อายุ
เพศ อาชี พ ชนชัน้ ทางสังคม กลุ่มชาติ พันธุ์ ตั วแปรเหล่านี ค้ ื อมิ ติ ต่ างๆ ที่ ปั จเจก
นิยามอัตลักษณ์ ของตนในกระบวนการปฏิสมั พันธ์ กับผู้อื่น และจากการศึกษาของ
Santasombat (2000) ได้ กล่าวไว้ ถึงสิ่งที่เป็ นจุดเด่น หรื อเป็ นอัตลักษณ์ของคนไท เช่น
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ไทลื ้อ ไทพวน เป็ นต้ น ในปั จจุบนั คือการแต่งกายของผู้หญิงไท ถึงแม้ ว่าสาววัยรุ่ นชาว
ไทจะนิยมสวมเสื ้อยืด กางเกงยีนส์และรองเท้ าส้ นสูงตามอย่างแฟชั่นชาวจีน แต่เมื่อ
แต่งงานสาวไททุกคนจะหันมานุง่ ซิ่นดา สวมเสื ้ออกแตก เกล้ าผมมวย มีผ้าสีสดคาดผม
เป็ นสัญลักษณ์ของสตรี ที่แต่งงานแล้ ว
แนวคิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ แนวคิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์กาลังจะกลายเป็ น
รู ปแบบเศรษฐกิจครอบงาของศตวรรษที่ 21 คาว่า เศรษฐกิจ (Economy) ถูกนิยามใน
ลักษณะเกี่ ยวกับระบบการผลิต แลกเปลี่ยน บริ โภคสินค้ าและบริ การ ส่วนความ
สร้ างสรรค์ (Creativity) คือ ศักยภาพในการสร้ างสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งหมายถึงการผลิตโดย
คนๆ หนึ่ง หรื อมากกว่าหนึ่งคนที่มี ความคิ ดและการประดิ ษฐ์ คิ ดค้ นที่ เป็ นส่วนตัว
เป็ นต้ นแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และมีความหมายสาคัญ เป็ นความคิด ความถนัด
ที่สร้ างสิ่งใหม่ขึน้ มาจากความว่างเปล่า หรื อการปรั บปรุ งจากสิ่งที่มีอยู่แล้ วจนเกิ ด
ลักษณะใหม่ ดังนัน้ เศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ (Creative Economy) จึงประกอบด้ วย
การซื ้อขายผลิตภัณฑ์สร้ างสรรค์ การซื ้อขายอาจมีมูลค่าสองอย่างที่เสริ มกันและกัน
นัน่ คือ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่จบั ต้ องไม่ได้ กบั มูลค่าทางกายภาพ (Howskins, 2009)
แนวคิดการท่ องเที่ยวโดยชุมชน ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งเป็ นช่วงของ
กระแสท้ องถิ่นนิยม ที่ม่งุ เน้ นให้ มีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและให้ ความสาคัญกับ
สิทธิ ชุมชนท้ องถิ่นในการมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ในขณะเดียวกันก็เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจชุมชนของคนในท้ องถิ่นด้ วย ดังนันชุ
้ มชน
จึงเข้ ามามีบทบาทในการจัดการท่องเที่ยวโดยเน้ นกระบวนการมีสว่ นร่ วมของชุมชนใน
การจัดการหรื อที่เรี ยกว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งในเชิงปฏิบตั ิการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจะเป็ นทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการกาหนด
ทิศทางของการท่องเที่ยวบนฐานคิดที่ว่าชาวบ้ านทุกคนเป็ นเจ้ าของทรัพยากรและเป็ น
ผู้มีสว่ นได้ เสียจากการท่องเที่ยว โดยการนาเอาทรัพยากรที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่นด้ านต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของ
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ชุมชนมาใช้ เป็ นต้ นทุนหรื อปั จจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม (Sarobol,
2015)
กรอบแนวความคิด
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ภมู ิปัญญาสิ่งทอของชุมชน
ทุ่งฟ้ าฮ่ าม และหาแนวทางการพัฒนาภูมิ ปั ญญาสิ่งทอของชุ มชนทุ่งฟ้ าฮ่ ามเพื่ อ
ส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยว โดยผ่านการถ่ายทอดบอกเล่าองค์ความรู้ จากสมาชิกกลุ่ม
ทอผ้ าทุง่ ฟ้าฮ่าม ตาบลโยนก อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่ประกอบด้ วย ประวัติ
การย้ ายถิ่นฐาน การบอกเล่าตานานของลวดลาย การสืบทอดองค์ความรู้ เทคนิควิธี
กระบวนการทอลวดลาย การพัฒนาองค์ ความรู้ และกระบวนการหาอัตลักษณ์ และ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยวเพื่อให้ กลุ่มนาเป็ นแนว
ทางการพัฒนา
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ และ
เจาะจงเก็บจากกลุ่มเป้าหมายจานวน 6 คน ซึ่งเป็ นสมาชิกของกลุ่มทอผ้ าทุ่งฟ้าฮ่าม
ที่เป็ นทังผู
้ ้ ร้ ู และผู้ทอ ใช้ วิธีการสนทนากลุม่ ย่อย (Focus Group Discussion) การสังเกต
พฤติกรรมอย่างมีส่วนร่ วม (Participant Observation) อบรมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม การวางแผนแบบมีสว่ นร่ วม (Appreciation Influence Control: AIC) การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) และการทบทวนเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้ อง นาข้ อมูลที่
ได้ มาเชื่อมโยงเพื่อวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา
ผลการศึกษา
จากการศึกษา พบว่าชุมชนบ้ านทุ่งฟ้าฮ่ามมีสภาพพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นพื ้นที่ราบมี
หนองนา้ สาคัญหลายแห่งเหมาะสาหรับการทาการเกษตร มีเนื ้อที่ทงั ้ สิ ้น 4,652 ไร่
มีจานวนประชากรทัง้ สิ ้น 136 ครัวเรื อน ประชากรส่วนใหญ่ เป็ นชาวไทยอีสานและ

MFU Connexion, 7(1) || page 128

มีประชากรชาวพื ้นเมืองภาคเหนือมาอาศัยรวมอยู่ด้วย โดยได้ มีการปรับตัวร่ วมกับชาว
พื น้ เมื องภาคเหนื อ ทัง้ นี อ้ ัตลักษณ์ ความเป็ นอี สานได้ ปรั บเปลี่ ยนไปตามยุคสมัย
ประเด็นที่สะท้ อนถึงความเป็ นชาวอีสานจากการสัมภาษณ์ผ้ นู าชุมชนพบว่า คนอีสาน
ที่ไม่วา่ จะโยกย้ ายถิ่นฐานจากภาคอีสานไปอยูแ่ ห่งหนใดก็ตาม เช่นบ้ านทุง่ ฟ้าฮ่าม สิ่งที่
จะยังคงพบเห็นอยูน่ นั่ คือภาษาพูด อาหาร และความเชื่อที่เรี ยกกันว่า “ฮีต 12 คอง 14”
ซึง่ จะติดตัวอยูก่ บั ชาวอีสานไปตลอด แม้ จะไม่พบบ้ านเรื อนและการแต่งกายแบบอีสาน
ที่ชดั เจน แต่ยงั มีกลุม่ ทอผ้ าอีสานที่สบื สานภูมิปัญญาเอาไว้ และมีการจัดกิจกรรมในแต่
ละเดือนของชุมชนบ้ านทุง่ ฟ้าฮ่าม โดยจาแนกผลการศึกษาออกเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
1. ความเป็ นมาของกลุ่มและการจัดการกลุ่ม
จากการสนทนากลุ่มร่ วมกับสมาชิกของกลุ่มทอผ้ าทุ่งฟ้าฮ่าม พบว่า กลุ่มทอผ้ า
ชุมชนบ้ านทุ่งฟ้าฮ่าม เกิดขึ ้นในช่วงปี พ.ศ.2546 เมื่อว่างเว้ นจากการทานาก็จะทอผ้ า
เอาไว้ ใช้ เองในครัวเรื อนและบางส่วนนาไปขายเป็ นรายได้ เสริ ม จึงรวมตัวกันมีผ้ สู นใจ
ร่ วมเป็ นสมาชิกกว่า 50 คน ลงหุ้นกันเริ่ มต้ นคนละ 20 บาท จัดตังเป็
้ นกลุม่ ทอผ้ า และ
เลือกตังคณะกรรมการขึ
้
้นมาบริ หารจานวน 9 คน ซึง่ ในช่วงแรกๆ ชาวบ้ านได้ มีการปลูก
หม่อนเลี ้ยงไหมกันแต่เนื่องจากการกระตุ้นผลผลิตทางการเกษตรจานวนมากในตลาด
ส่งออกทาให้ ชาวบ้ านมีการใช้ สารเคมีมากขึ ้นจึงมีผลต่อการปลูกหม่อน ชาวบ้ านจึงหัน
มาใช้ เส้ นฝ้ายสาเร็ จรู ปแทน ส่วนอุปกรณ์ การทอผ้ าได้ รวบรวมมาจากแต่ละครัวเรื อน
และขอรับความช่วยเหลือด้ านงบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนตาบลโยนกในด้ าน
เงินทุนและสร้ างอาคารกลุม่ ทอผ้ าบริ เวณหอประชุมประจาหมูบ่ ้ าน
จากการสนทนากลุ่มในประเด็นการบริ หารจัดกลุม่ พบว่า ส่วนใหญ่ประธานกลุ่ม
ทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงาน และ มีบทบาทหน้ าที่ในชุมชนหลายอย่าง ส่วนด้ านการ
จัดการด้ านการเงิน สมาชิกมีการบริ หารจัดการแบบง่ายๆ ลักษณะเป็ นแบบพูดคุยตก
ลงกันโดยไม่มีหลักการ สมาชิกกลุม่ จึงปรึกษาร่วมกันกับผู้วิจยั และสรุ ปร่ วมกันว่าราคา
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เ มื่ อ คิ ดต้ นทุ นแล้ วต้ องบวกก าไรอี ก ร้ อยละ 20 ด้ านของรู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มส่วนใหญ่ มีการผลิตเป็ นผ้ าผืนใหญ่ สามารถ
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นาไปตัดชุดสตรี ได้ 1 ชุด โดยครึ่ งหนึ่งของผืนผ้ าเป็ นสีพืน้ อีกครึ่ งหนึ่งเป็ นลวดลาย
ยกดอก ราคาค่อนข้ างสูง และการให้ สียังไม่ เป็ นที่ นิยมมีสีฉูดฉาด โอกาสใช้ มีน้อย
ใช้ เวลานานในการทอ
2. องค์ ความรู้และกระบวนการสืบทอด
จากการสนทนากลุ่มย่อย พบว่า สมาชิกของกลุม่ ทอผ้ า มีคนทอผ้ าจานวน 6 คน
ซึ่งแต่ละคนมี ความสามารถในกระบวนการทอผ้ าตัง้ แต่การปั่ นฝ้าย การกวักด้ าย
การสืบด้ ายขึ ้นกี่ทอผ้ า การทอลวดลายต่างๆ ที่เป็ นภูมิปัญญาดังเดิ
้ มของคนอีสาน เช่น
การขิดลายเป็ นรู ปต่างๆ การทอยกดอก ส่วนการทอแบบเทคนิคการมัดหมี่ มีสมาชิกที่
เป็ นผู้ ทอท าเป็ นคนเดี ย ว ส่ ว นเรื่ อ งความหมายของลวดลายนัน้ ไม่ มี ใ ครทราบ
ความหมาย ซึง่ สมาชิกกลุม่ ที่มีอายุ 73 ปี ก็ยงั ไม่ทราบความหมายประวัติของลวดลาย
เลยบอกเพียงแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่บอกว่าลายอะไรก็ร้ ู จักว่าเป็ นลายนัน้ เช่น ลายดอก
แก้ ว ส่วนองค์ความรู้ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมาเองภายหลัง จากการสนทนากลุม่ พบว่าพี่สมหวัง
แพงน้ อย ได้ ฝึกการจกผ้ าโดยซื ้อผ้ าจกแล้ วแกะลายลงในกระดาษกราฟแล้ วฝึ กการจก
ผ้ า แกะลายผ้ านา้ ไหลของน่าน เคยมีครู จากการศึกษานอกระบบ (กศน.) มาสอน
การทอยกดอก การจกผ้ า การเก็บ สอนย้ อมสีธรรมชาติ และนอกจากนี ้มีการแกะลาย
จากผ้ าที่ลกู ค้ านามาสัง่ ให้ ทอ

รูปที่ 1 ลายขิด
ที่มา ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้ าทุง่ ฟ้าฮ่าม

รูปที่ 2 ลายมัดหมี่
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รูปที่ 3 ลายยกดอก

รูปที่ 4 ผ้ าจก

ที่มา ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ทอผ้ าทุง่ ฟ้าฮ่าม

3. การค้ นหาอัตลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์
จากการสนทนากลุ่ม และระดมความคิดเพื่อการค้ นหาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม ซึ่งทางกลุ่มมีความต้ องการ และต้ องการมีสญ
ั ลักษณ์ ของกลุ่ม ทังนี
้ ้ในช่วงแรก
สมาชิกกลุม่ ได้ นาชื่อตาบลโยนกมาเป็ นชื่อลายของกลุม่ ซึ่งลายโยนกจะเป็ นการเรี ยก
รวมชื่อลายที่มีทงหมด
ั้
เช่น ลายนก ลายเต่า ลายหงส์ ลายม้ า ลายช้ าง ลายปลา และที่
มีนก มีปลา เพราะบ้ านทุง่ ฟ้าฮ่ามมีทะเลสาบ มีนกเป็ ดน ้า ซึง่ การทอเป็ นการทอยกดอก
เป็ นลวดลายต่างๆ จึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านศิลปะและการออกแบบ
ลวดลายผ้ า ได้ ให้ แนวคิดกับกลุ่มทอผ้ าทุ่งฟ้าฮ่าม ในการหาสัญลักษณ์ ของกลุ่มโดย
พิจารณาดูว่ากลุม่ เคยมีอะไรมาแต่อดีตแล้ วมันขาดหายไป หรื อตอนนี ้มีอะไรที่ยงั ขาด
ไปบ้ าง แล้ วไม่ควรให้ คนภายนอกมากาหนดความเป็ นตัวตนให้ กลุม่ ต้ องคิดเองทาเอง
สิ่งนันจะมี
้ คณ
ุ ค่า มีศกั ดิ์ศรี มากกว่าที่ให้ คนที่มาจากภายนอกกาหนดให้ โดยเอาเรื่ อง
เล่าทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริ บท วิถีชีวิตมีมาแต่ก่อน แล้ วมันขาดหายไปและเป็ นสิ่งที่เป็ นความ
ภาคภูมิใจของชาวบ้ านหรื ออาจเป็ นการผสมผสานต่างวัฒนธรรมกัน หรื อสัญลักษณ์
อาจจะไม่ใช่ลวดลายก็ได้ อาจเป็ นการใช้ เส้ นด้ ายย้ อมสีธรรมชาติที่ใช้ วตั ถุดิบที่มีทาง
ธรรมชาติในท้ องถิ่น แล้ วทาได้ สวยกว่าที่อื่น มีมาตรฐาน ซึ่งผ้ าสีธรรมชาติ กาลังอยู่ใน
กระแสนิยมของตลาด หรื อ อาจเป็ นการสร้ างอัตลักษณ์จากตานานของชุมชนที่มีเรื่ อง
เล่าสืบต่อกันมา ซึง่ จากการบอกเล่าของสมาชิกกลุม่ ที่เป็ นผู้ร้ ู บอกว่าที่ท่งุ ฟ้าฮ่ามมีเรื่ อง
เล่า ตานานเช่นกัน ดังนัน้ สมาชิกกลุ่มได้ ระดมความคิดและตกลงร่ วมกันว่าชุมชน
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ทุ่งฟ้าฮ่ามมีหนองน ้า มีนกเป็ ดน ้า มีปลา ควรเลือกลายสัญลักษณ์ ที่สอดคล้ องเข้ ากับ
บริ บทของชุมชนโดยนาลายที่มีอยูม่ าดัดแปลงและนาลายปลากับนกหันหน้ าเข้ าหากัน
แล้ วให้ ความหมาย ซึง่ หมายถึงความสามัคคี โดยทดลองทอเป็ นผ้ าคลุมไหล่ และผ้ าถุง
และยังทอดัดแปลงเป็ นลวดลายอื่น เช่น ช้ าง เต่า เป็ นต้ น

รูปที่ 5 ลายนกหันหน้ าชนกัน

รูปที่ 6 ลายปลา

รูปที่ 7 ลายปลา, นกหันหน้ าชนกัน

รูปที่ 8 ลายปลา, ช้ าง, นกหันหน้ าชนกัน

ที่มา ผ้ าทอลวดลายสัญลักษณ์ของกลุม่ ทอผ้ าทุง่ ฟ้าฮ่าม

4. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่ งเสริมการท่ องเที่ยว
สมาชิกได้ ร่วมสนทนากลุม่ กับผู้วิจยั เสนอความคิดเห็นร่ วมกันว่า สีของผลิตภัณฑ์
มีสฉี ดู ฉาด ตกลงร่วมกันว่าจะทดลองย้ อมสีจากวัสดุธรรมชาติกนั โดยใช้ วสั ดุที่หาได้ ใน
ชุมชน ปั ญหาที่พบจากการย้ อมสีธรรมชาติของชาวบ้ าน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการย้ อม
เป็ นหม้ ออลูมิเนียม ยังไม่มีการชั่งตวงวัตถุดิบ ปริ มาณน ้าที่ใช้ และการควบคุมความ
ร้ อน อีกทังขั
้ นตอนการย้
้
อมกับการใช้ น ้าด่างยังไม่ถกู ต้ อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ ให้ แนวคิดว่า
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การใช้ สยี ้ อมธรรมชาติไม่จาเป็ นว่าทุกคนต้ องทาเป็ นอาจจะคนหรื อสองคนก็ได้ ที่ทาจน
ชานาญ จะได้ ควบคุมมาตรฐานได้ แล้ วอาจจะเป็ นอัตลักษณ์ ของกลุม่ จากการสังเกต
ยังพบว่า สมาชิกถึงแม้ ว่าจะมีผ้ สู งู อายุ แต่มีจิตใจที่ดีขยันอดทน ไม่ย่อท้ อ และการมี
ส่วนร่วมอยูใ่ นระดับดีมาก พร้ อมที่จะพัฒนาโดยไม่เอาเงินเป็ นตัวตัง้ ด้ านทักษะการทอ
ของสมาชิกมีทกั ษะการทอดี มีความสามารถหลากหลาย
ส่วนรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่จะพัฒนาเป็ นของที่ระลึกสาหรั บนักท่องเที่ยว ได้
สนทนาร่ วมกันแล้ วเห็นว่า ควรเป็ นการผลิตผลิตภัณฑ์ ที่ชิน้ ไม่ใหญ่ ราคาไม่สูงมาก
และควรมีการสอดแทรกสัญลักษณ์ของกลุม่ ทุ่งฟ้าฮ่ามลงไป ผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย
รูปแบบ สิง่ ที่ควรปรับปรุง ได้ แก่ หาที่แขวนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ เห็นสินค้ าอย่างทัว่ ถึง และ
วิธีการนาเสนอผลิตภัณฑ์เช่น การพับผ้ าเพื่อการบรรจุเพื่อให้ สินค้ าดูมีมลู ค่าเพิ่มและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่กระตุ้นการขายได้ มากขึ ้น
สรุ ปและอภิปรายผล
“กลุ่มทอผ้ าทุ่งฟ้าฮ่าม” โดยสมาชิกนาภูมิปัญญาท้ องถิ่ นที่ติดตัวมาจากอีสาน
เป็ นองค์ความรู้ การทอผ้ าอย่างครบวงจร ตังแต่
้ การปั่ นฝ้าย ผูกลายมัดย้ อม นามาทอ
เป็ นผืน ทังผ้
้ าพื ้น และผ้ าลายยกดอก กล่าวได้ ว่าสตรี เหล่านี ้แม้ จะต้ องพลัดพรากจาก
ถิ่นฐานบ้ านเรื อน ทรัพย์สิน ไร่ นาที่นาติดตัวมาไม่ได้ แต่ประสบการณ์ความรู้ ยงั คงอยู่
กับตัวไม่สญ
ู หายไปไหน การฟื น้ ฟู ขึ ้นใหม่ โดยการปลูกสร้ างโรงเรื อน สร้ างหูกทอผ้ า
อุปกรณ์ตา่ งๆ ขึ ้น ด้ วยความร่วมมือของฝ่ ายชายในหมูบ่ ้ าน เป็ นอาคารทางานของกลุม่
และเป็ นที่พบปะนันทนาการในบางโอกาส มีสมาชิกบริ หารจัดการกันเอง กลายเป็ น
ศูนย์กลางส่งเสริ มอาชีพ และแหล่งเรี ยนรู้ของหมูบ่ ้ านอีกจุดหนึง่
ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นที่ถือว่าเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็ นของภาคเหนือ
อีสาน มีความแตกต่างเหลื่อมกัน ด้ านเพี ยงเล็กน้ อย ดังนัน้ การปรั บตัวของชุมชน
ทุง่ ฟ้าฮ่ามจึงไม่มีความแปลกแยกมากนัก ที่จะนาองค์ความรู้เรื่ องการทอผ้ าของตนจาก
อีสานปรับเข้ ากับการทอผ้ าล้ านนา ซึง่ ถ้ าวิเคราะห์ในด้ านการผสมผสานทางวัฒนธรรม
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มี ความใกล้ เคี ยงกัน จึ งท าให้ ผ้าของบ้ านทุ่งฟ้าฮ่ ามมี ลักษณะพิ เศษ มี ทัง้ ขิ ด จก
ยกดอก ทอมัดหมี่ อีกทังจากค
้
ากล่าวของช่างทอต่างก็บอกว่า เรื่ องการทอและลวดลาย
ไม่มีปัญหา ทังเทคนิ
้
คและลวดลาย มีความคล้ ายใกล้ เคียงกัน ที่แตกต่างกันสมาชิ ก
กาลังศึกษาเรี ยนรู้ อยู่ เช่นการจกผ้ า การทอผ้ าน ้าไหลของน่าน แต่สิ่งที่กลุม่ จะต้ องตัง้
คาถามต่อไปคือ อะไรเป็ นจุดขาย กลุม่ เป้าหมายเป็ นใคร “เอกลักษณ์ ” อยู่ที่ไหน ต้ อง
สร้ างเอกลักษณ์หรื อไม่ ในขณะเดียวกันเรากาลังอยู่กบั โลกแห่งการสร้ าง “นวัตกรรม”
และ นวัตกรรมทังหลายเกิ
้
ดขึ ้นจากความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย ดังนันนวั
้ ตกรรมจึง
เป็ นกระบวนการที่ไปพร้ อมกับความสร้ างสรรค์
ดั ง นั น้ การย้ อมผ้ าสี ธ รรมชาติ อ าจไม่ ใ ช่ น วั ต กรรม แต่ อาจเป็ นทางเลื อ ก
(Alternative) ผู้บริ โภคเป็ นกลุม่ ทางเลือก ที่มีจิตสานึก ต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม เป็ น
กลุม่ เป้าหมายที่มีรสนิยม ตระหนักต่อสุขภาพและอนามัย การย้ อมสีธรรมชาติเป็ นส่วน
หนึง่ ของการสร้ างกระแสนิยมธรรมชาติอย่างเป็ นรูปธรรม ไม่มีรายงานใดๆ ที่สารเคมีจะ
ไม่สร้ างผลกระทบต่อชี วิต สิ่งแวดล้ อมและต่อโลก ย้ อมสารเคมีต้องพึ่งพาภายนอก
(นาเข้ า) เปลี่ยนไปตามกระแส การย้ อมธรรมชาติ เป็ นการพึ่งพาตนเอง ยัง่ ยืน ทังนี
้ ้มี
หน่วยงานภาครั ฐ และสถาบันการศึกษาได้ เข้ าไปศึกษาวิจัย ให้ การแนะนาความรู้
เพิ่มเติมแก่สมาชิก ผู้ทอ ตลอดจนเทคนิคย้ อมสีธรรมชาติที่เป็ นกระแสนิยมในปั จจุบนั
ได้ ทดลองนาความรู้ เก่ากับการทดลองเทคนิคใหม่ โดยใช้ วตั ถุดิบธรรมชาติที่หาได้ ใน
ท้ องถิ่น เปลือกไม้ ใบไม้ บางชนิด นามาย้ อมตามกระบวนการย้ อมสี เกิดเป็ นแนวคิด
ใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่มี การพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่อย่างเป็ นไปได้ ใน
อนาคต
การศึกษาครัง้ นี ้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลกับสมาชิกกลุม่ ทอผ้ าที่เป็ นผู้ทอและ
ผู้ร้ ู โดยวิธีการประชุมกลุม่ ย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตพฤติกรรมแบบมีสว่ นร่ วม
การวิเคราะห์และการวางแผนแบบมีสว่ นร่วม (AIC) และอบรมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ น
ร่วม ซึง่ สามารถสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี ้
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ด้ านความเป็ นมาของกลุม่ และการจัดการกลุม่ จากการสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุม่ พบว่า เริ่ มแรกกลุม่ ทอผ้ าทุ่งฟ้าฮ่ามมีการลงหุ้นกันเอง ต่างคนต่างทอ โดยใช้ ฝา้ ย
สาเร็ จ ไม่มี การแบ่ งงาน ที่ ท าการของกลุ่มใช้ พื น้ ที่ บ้ านของช่ างทอคนหนึ่งให้ เป็ น
สถานทีบ่ ริ หารจัดการกลุม่ ตามความต้ องการของกลุม่ ความเห็นชอบของกลุม่
ด้ านองค์ ความรู้ และกระบวนการสื บทอด จากการสนทนากลุ่มย่อยและการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกพบว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ และทักษะการทอผ้ า ทุกคนสามารถทอ
ลวดลายดังเดิ
้ มของอีสานได้ ซึ่งทักษะการทอโดยทัว่ ไปคือการขิดลายเป็ นรู ปต่างๆ หรื อ
การทอยกดอกโดยได้ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสืบต่อกันมา ส่วนเรื่ องความหมายและ
ประวัติของลวดลายนันสมาชิ
้
กไม่มีใครทราบ นอกจากนี ้ยังมีองค์ความรู้ ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น
มาจากการฝึ กอบรมและฝึ กเรี ยนรู้ เองได้ แก่ ฝึ กการจกผ้ าโดยการแกะลายจากผ้ าลงใน
กระดาษกราฟแล้ วฝึ กทอจกตามลายที่แกะมา การอบรมย้ อมสีจากธรรมชาติ
ด้ านการค้ นหาอัตลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาจากกระบวนการวาง
แผนการปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมโดยใช้ เทคนิค AIC โดยมีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิ กล่าวคือ
ขันตอนการเตรี
้
ยมชุมชน ขันประชุ
้
มวางแผนการปฏิบตั ิการค้ นหาอัตลักษณ์ ขันของการ
้
มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม สรุ ปได้ ว่า แนวทางของรู ปแบบสัญลักษณ์ ที่
สามารถสอดแทรกในลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุม่ ทอผ้ าบ้ านทุง่ ฟ้าฮ่ามได้ ดังนี ้
1. ลายงู ลายนก ลายช้ าง ลายปลา ซึ่งเชื่ อมโยงกับต านานเกี่ ยวกับสัตว์
สีส่ หายที่เป็ นเพื่อนกัน
2. ลายเต่ากับหงส์ ซึง่ เชื่อมโยงกับตานาน หงส์สองตัวหามเต่าไปเที่ยว
3. ลายปลากับนกเป็ ดนา้ โดยเชื่อมโยงกับบริ บทของชุมชนที่อยู่ ณ ตาบล
เวียงหนองหล่มที่มีหนองน ้าและมีปลากับนกเป็ ดน ้า
ผลจากงานวิจยั ดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับ Sarobol (2015) ศึกษาพบว่า การ
กาหนดรู ปแบบของเสื ้อผ้ าและสัญลักษณ์ของชุมชนบ้ านแม่กาปอง จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนแม่ก าปองได้ ร่ วมกันและตกลง ใช้ ดอกก าปองเป็ นสัญลักษณ์ ของชุมชนโดย
เชื่ อ มโยงว่ า ชื่ อ ดอกไม้ คื อ ดอกก าปองที่ มี ใ นชุ ม ชนแล้ วมี ชื่ อ เหมื อ นกั บ ชุ ม ชน
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เช่นเดียวกับชุมชนบ้ านป่ าเมี่ยง จังหวัดลาปาง และชุมชนบ้ านท่ากู่ จังหวัดลาพูนที่ใช้
ดอกเมี่ยงและข้ าวโพดที่เป็ นพืชที่ปลูกมากในชุมชนเป็ นสัญลักษณ์ และเช่นเดี ยวกับ
ชุ ม ชนบ้ านป่ าปุ๊ ต าบลผาบ่ อ ง จั ง หวัด แม่ ฮ่ อ งสอน ที่ ต กลงร่ ว มกั น ใช้ ลวดลาย
เกอแปเผลอ เป็ นสัญลักษณ์ ของชุมชนโดยเชื่อมโยงกับความเชื่อของความหมายของ
ลวดลายที่หมายถึงความเป็ นสิริมงคล
ด้ านแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว จากการศึกษาโดย
การสนทนากลุม่ และสัมภาษณ์เชิงลึกสรุ ปได้ ว่า ผลิตภัณฑ์ของกลุม่ ควรมีการปรับปรุ ง
เรื่ องสี โดยใช้ สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติและสามารถใช้ เป็ นสัญลักษณ์ หรื อ อัตลักษณ์
ของกลุม่ ได้ ส่วนรู ปแบบสินค้ าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มควรผลิตได้ หลากหลาย ชิ ้นของ
ผลิตภัณฑ์ไม่ต้องมีขนาดใหญ่แต่มีการสอดแทรกสัญลักษณ์ตกแต่งเข้ าไป ราคาไม่สงู
มาก เพื่อเหมาะสาหรับเป็ นของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะซื ้อได้ หลายชิน้ และ
สามารถจาหน่ายได้ มากขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Sarobol (2013) พบว่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชนเผ่าคะฉิ่นที่บ้านหนองเขียว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ซึง่ ส่วนใหญ่ชาวบ้ านผลิตผ้ าทอเป็ นผ้ าถุงและถุงย่าม และมีลวดลายซึ่งเป็ นเอกลักษณ์
ของชนเผ่า ซึ่งจากการเข้ าอบรมเชิงปฏิบตั ิการกับวิทยากรจากประเทศญี่ปนุ่ คือ Prof.
Wada Tatsuya วิทยากรได้ แนะนาให้ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ชิ ้นเล็กลงแทนที่จะผลิตเป็ นถุง
ย่าม เช่นกระเป๋ าถือ กระเป๋ าใส่มือถือ หรื อกระเป๋ าเอนกประสงค์ แล้ วถอดลวดลายที่
เป็ นเอกลักษณ์ ของคะฉิ่ นบางส่วนที่ ไม่ ยากมาประดับตกแต่ ง และใช้ สี ย้ อมจาก
ธรรมชาติเพื่อลดความฉูดฉาดของสีลงจะทาให้ ผลิตภัณฑ์นา่ ใช้ มากขึ ้น
ข้ อค้ นพบใหม่ จากงานวิจัย
จากงานวิจัยพบว่า สมาชิ กกลุ่มทอผ้ าทุ่งฟ้าฮ่ ามมี ความร่ วมมือร่ วมใจในการ
พัฒนากลุ่ม มีความอดทน มีการปรับตัว มีองค์ความรู้ ด้านกระบวนการทอผ้ า เทคนิค
การทอลวดลายต่างๆ ทังลวดลายดั
้
งเดิ
้ มและมีทกั ษะสามารถสร้ างลวดลายใหม่ได้ โดย
การผสมผสานลวดลายดังเดิ
้ มกับลายใหม่และผลิตลวดลายขึ ้นใหม่ได้ สมาชิกมีความ
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สามัคคีและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กัน อีกทังมี
้ ความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ ต่อคนรุ่ นหลังที่สนใจต่อไปโดยเฉพาะประธานกลุ่มที่อายุไม่มากและมีบทบาท
หลายอย่ างในชุ ม ชนยัง สามารถรั บการถ่ า ยทอดและสามารถถ่ า ยทอดต่ อ ไปได้
แต่ขณะนี ้กลุ่มยังขาดทักษะด้ านการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสร้ างสรรค์ และยังขาด
ความรู้ทกั ษะด้ านการนาเสนอผลิตภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ เป็ น
ที่ร้ ูจกั แก่ชมุ ชนภายนอกและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย
การทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. เนื่องจากสมาชิกของกลุม่ ทอผ้ าทุ่งฟ้าฮ่าม ส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุแต่เป็ นผู้ที่มี
ทักษะและความเชี่ ยวชาญการทอผ้ าได้ หลากหลาย เช่น การทอขิด การจก การทอ
ยกดอก การทามัดหมี่ ซึ่งเป็ นองค์ความรู้ ควรแก่การอนุรักษ์ ไว้ ผู้นาชุมชนโดยเฉพาะ
องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นควรให้ การสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ หรื อ
การสืบทอดองค์ ความรู้ ในรุ่ นหลังต่อไปเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ องค์ ความรู้ ภูมิปั ญญา
ท้ องถิ่นไว้ ในชุมชน
2. งานวิจัยที่ควรทาต่อยอด ควรเป็ นงานด้ านการพัฒนารู ปแบบของผลิตภัณฑ์
และระบบการเก็ บรวบรวมข้ อมูลองค์ ความรู้ เพื่ อเป็ นสื่อการประชาสัมพันธ์ ในการ
นาไปใช้ สง่ เสริ มด้ านการท่องเที่ยวต่อไป
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