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การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาประเภทผ้าทอ
ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอยกดอก ต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำพูน

Local Wisdom Management of Cloth Weaving Group in Wiangyong Sub-District,
Amphoe Mueang, Lamphun Province
มนชนก อุปะทะ1
Monchanok Upata1

บทคัดย่อ
		 การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบและขัน้ ตอนการทอผ้ายกดอกล�ำพูน ศึกษารูปแบบลักษณะลวดลายและ
วิวัฒนาการของผ้าทอยกดอกล�ำพูน ตลอดจนการจัดการองค์ความรู้ของการทอผ้ายกดอกของกลุ่มทอผ้าต�ำบลเวียงยอง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
		 ผลการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการทอผ้าเริ่มตั้งแต่การออกแบบลายกราฟ การกรอไหม การกวักฝ้าย การโว้นหูก การ
เข้าหัวม้วนแล้วน�ำหัวม้วนขึ้นกี่ทอผ้า การเก็บตะกอเหยียบ การคัดลาย การเก็บตะกอดอกและการทอผ้ายก ซึ่งอุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบด้วย กี่ ฝ้ายเครือ กวัก ม้าเดินด้าย ตะกอ กระสวย เขาดอก เขาย�้ำ ฟันหวี ไม้หลาบ ไม้กระแทก ไม้เหยียบ ไม้
คิ้วและไม้เภา ลวดลายผ้าไหมยกดอกได้ปรับเปลี่ยนมาจากลวดลายไทยซึ่งต่อมาได้มีการประยุกต์ลวดลายตามที่ผู้ทอ
ต้องการ สีของผ้าเป็นสีธรรมชาติ ในอดีตออกแบบลวดลายบนกระดาษกราฟซึ่งภายหลังได้มีการน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อ
ให้ออกแบบง่ายขึ้น
		 ผลการจัดการองค์ความรู้ เป็นความรู้อยู่ในตัวบุคคล สมาชิกท�ำการผลิตผ้าทอลายต่างๆ ตามความต้องการของ
ตนเอง แสวงหาความรู้จากบรรพบุรุษ โดยการสังเกต จดจ�ำและน�ำมาฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความช�ำนาญ การประมวล
ความรู้ยังไม่ชัดเจนและเป็นหมวดหมู่ แลกเปลี่ยนความรู้แบบไม่เป็นทางการผ่านการพูดคุยระหว่างสมาชิกด้วยกันและ
ลงมือปฏิบัติจริง ถ่ายทอดความรู้โดยการสาธิตและอธิบายถึงขั้นตอนการทอผ้าให้แก่ลูกหลานและผู้สนใจ จัดเก็บความรู้
ในตัวบุคคล ซึ่งจดจ�ำจากบรรพบุรุษและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารเป็นคู่มือแสดงรายละเอียดขั้นตอนการทอผ้าเบื้องต้น
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการความรู้ ผ้ายกดอกล�ำพูน ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา
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Abstract
		 This research aimed to investigate patterns and procedures of weaving Lamphun brocade silk, to
study designs and evolution of Lamphun brocade silk and to manage knowledge on weaving brocade
silk of cloth weaving group in Wiangyong sub-district, Muang district, Lamphun province.
		 The results of the research found that weaving procedures started from graphic designing, thread
spinning, thread pulling, thread reeling, thread winding, sewing frame arrangement, threads pattern
arrangement by heddles (keb-ta-kor-yeab), inserting flower design, designing thread by heddles (keb-takor-dok) and brocade weaving. Cloth weaving equipment consisted of loom, thread bunch, puller,
thread reel, heddle, shuttle, designing thread, threads pattern arrangement, reed, picking up stick,
beater, pedal, embroidered stick, and threads pattern arrangement stick. Brocade silk designs were
adapted from Thai designs and applied to weavers’ needs. Cloth colors would be natural. In the past,
graphic designing would be done on graph paper and after that computer was applied for designing,
which made designing to be done more easily.
		 The result on managing knowledge was tacit knowledge. Members produced brocades according
to their own needs. They acquired knowledge from ancestors by observing, remembering and practicing
to build proficiency. Knowledge codification was not apparent without categorization. Knowledge sharing
was done informally through conversations between members and learned by practicing. Knowledge
transfer was done by demonstrating and describing procedures of weaving brocade silk to descendants
and interested people. Knowledge storing was based on people by memorizing from ancestors and
done in the form of documents to show details of basic weaving procedures.
Keywords : knowledge Management Cloth Weaving Local Wisdom

บทน�ำ

		 หัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านเป็นงานฝีมือที่เชื่อมโยงถึง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ วิถีการด�ำรงชีวิตของคน
พื้นบ้านในแต่ละยุคสมัยตามกาลเวลาและการหล่อหลอม
ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม จนเป็น
เอกลักษณ์ตามลักษณะของพื้นบ้านตน ภูมิปัญญาเหล่านี้
สร้างขึ้นด้วยฝีมือเชิงศิลปะเพื่อถ่ายทอดและสะท้อนคุณค่า
ของชุมชนที่เป็นอยู่ ชุมชนบ้านเวียงยองเป็นชุมชนหนึ่งใน
ต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูนตั้งอยู่บนฝั่ง
ตะวันออกของแม่น�้ำกวงห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวัน
ออกประมาณ 1 กิโลเมตร ชาวยองอยู่ในสิบสองปันนาใน
มณฑลของจีนและได้อพยพจากเมืองยองแคว้นสิบสองปันนา
มาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ ลุ่มแม่น�้ำกวงแห่งนี้ โดยใช้ภาษาพูดคือ
ภาษายอง เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมสืบทอดจากบรรพบุรุษสู่

อนุชนรุ่นหลังและได้อนุรักษ์ภาษายองไว้ ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้
		 ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนเวียงยองนิยมประกอบ
อาชีพรับจ้างทอผ้า ในอดีตการถ่ายทอดความรูใ้ นการทอผ้า
นัน้ ใช้การสอนกันภายในครอบครัว ชุมชนต่างๆ การบอกต่อๆ
กั น ในกลุ ่ ม ผู ้ ที่ ส นใจทอผ้ า แล้ ว ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ นเกิ ด ความ
ช�ำนาญ คนทอส่วนใหญ่ที่นิยมทอผ้าเป็นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
นิยมทอผ้ายกดอกซึ่งลักษณะผ้ามีความงดงามมีเอกลักษณ์
รูปแบบที่อ่อนช้อยลงบนพื้นผ้าไหม ส�ำหรับลวดลายเป็น
ลายโบราณดั้งเดิมและยังได้รับความนิยมคือลายดอกแก้ว
ลายดอกจิก โดยการทอผ้ายกดอกนั้นจะใช้กี่พื้นบ้าน (กี่
กระทบ) ทอท�ำให้เนือ้ ผ้าแน่นสม�ำ่ เสมอกันและผูท้ อมีเทคนิค
เฉพาะในการกระแทกฟืมจึงได้ผ้ายกดอกที่งดงาม
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		 จากการศึ ก ษาของศู น ย์ วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ล� ำ พู น
(2542) พบว่าการทอผ้ายกดอก ในจังหวัดล�ำพูนมีจ�ำนวน
ลดน้อยลง เนื่องจากมีผ้าที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมมี
ราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายโดยทั่วไปผ้ายกดอกมีราคาสูง
เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทอมีราคาสูงมากอีกทั้งผู้ประกอบอาชีพ
ทอผ้ า มี จ� ำ นวนลดลงเนื่ อ งด้ ว ยวิ ธี ก ารทอผ้ า มี ขั้ น ตอนที่
ซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียดในการทอ การเรียนรูข้ องผูท้ อ
จึงต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจึงจะเกิด
ทักษะและความช�ำนาญ ด้วยเหตุนลี้ กู หลานจึงไม่คอ่ ยสนใจ
และเห็นความส�ำคัญที่จะสืบทอดเอาไว้ อีกทั้งในปัจจุบัน
ไม่มีการสอนอย่างจริงจังท�ำให้ไม่มีคนรุ่นใหม่จะสืบสาน
ความสามารถทางด้านนี้อีกทั้งผ้าทอยกดอกของล�ำพูนมี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความส�ำคัญ มีเอกลักษณ์อัน
งดงามเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่
ต่อไป ทางกลุ่มได้เห็นความส�ำคัญของปัญหาและกลัวว่า
องค์ความรู้อาจสูญหายไปได้ อีกทั้งผู้วิจัยเป็นคนในชุมชน
จึงเล็งเห็นความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะ
บริหารจัดการองค์ความรู้ที่ประกอบด้วย การรวบรวม
ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้และการค้นคืน
ความรู้ โดยใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและ
เผยแพร่ความรู้เพื่อให้สามารถบันทึกและถ่ายทอดความรู้
การทอผ้ายกดอกอย่างสมบรูณ์และท�ำให้ผู้สนใจสามารถ
เข้าใจองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่
สืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพือ่ ศึกษารูปแบบและขัน้ ตอนการทอผ้ายกดอก
ของกลุ่มทอผ้าต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
		 2. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบลั ก ษณะลวดลายและ
วิวัฒนาการของผ้าทอยกดอกล�ำพูน
		 3. เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ของการทอผ้ายก
ดอกของกลุม่ ทอผ้าต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
โดยใช้ ก ระบวนการจั ด การความรู ้ แ บบมี ส ่ ว นร่ ว มของ
สมาชิก

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

		1. แนวคิ ด การจั ด การความรู ้ แ ละโมเดลการ
จัดการความรู้

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

		 สมชาย น�ำประเสริฐชัย (2558 ) กล่าวว่าการจัดการ
ความรูห้ มายถึง การสร้าง การแสวงหา การค้นคว้า รวบรวม
การจ�ำแนกประเภทหรือหมวดหมู่ การจัดระบบ การแบ่งปัน
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความรู้ทุกประเภทจากทุกแหล่ง
โดยอาศัยเครือ่ งมือส�ำคัญคือ คนและเทคโนโลยีดว้ ยกลยุทธ์
และกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูก
ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลหรือ
องค์กร ในการน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง
และองค์กรโดยรวม
		 จากค�ำนิยามข้างต้นสรุปได้ว่าการจัดการความรู้
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ใหม่ รวมทั้งการจ�ำแนก จัดระบบหมวดหมู่ความรู้
แล้วน�ำไปแลกเปลี่ยน แบ่งปันกันผ่านเครื่องมือที่เหมาะสม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การน� ำ ไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ไปทั้ ง ระดั บ
บุคคลและองค์กร
		 Nonaka & Takeuchi (2011) ได้เสนอกรอบความ
คิ ด การจั ด การความรู ้ ข องกระบวนการเปลี่ ย นสถานะ
ระหว่าง ความรู้ชนิดฝังลึก และความรู้ชัดแจ้งว่าความรู้ 2
ประเภทนี้สามารถเปลี่ยนสถานะระหว่างกันได้ตลอดเวลา
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ซึ่งจะท�ำให้เกิดความรู้ใหม่ โดยผ่าน
กระบวนการที่เรียกว่า โมเดล SECI (SECI MODEL) ซึ่งเป็น
เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral)
		 กระบวนการปรับเปลีย่ นและสร้างความรูซ้ งึ่ ประกอบ
ด้วย 4 ขัน้ ตอนดังนี้ Socialization เป็นการสร้างและแบ่งปัน
ความรู้แบบฝังลึกคือ จาก Tacit Knowledge เป็น Tacit
Knowledge ของผูท้ สี่ อื่ สารระหว่างกันโดยการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ตรง Externalization เป็นการสร้างและแบ่งปัน
ความรู้จากรูปแบบฝังลึกออกมาเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร ในลักษณะของความรู้ชัดแจ้งหรือความรู้ที่สามารถ
จับต้องได้ โดยผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ Combination
เป็นการสร้างความรู้และแบ่งปันความรู้จากความรู้ชัดแจ้ง
หรือความรู้ที่จับต้องได้ไปสู่ Explicit Knowledge โดยการ
รวบรวมความรู้ที่จับต้องได้เหล่านั้นมาสร้างเป็นความรู้
ประเภทใหม่ ๆ และ Internalization เป็นการสร้างความรู้
จากการแปลงความรู้ประเภท Explicit Knowledge มา
เป็น Tacit Knowledge ซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากน�ำความรู้ชัด
แจ้งหรือความรู้ที่จับต้องได้เหล่านั้นไปปฏิบัติจริง จนเกิด
เป็นความช�ำนาญขึ้นในตน
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		2. ความหมายและคุ ณ ลั ก ษณะการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
		 วรรณดี สุทธินรากร (2557) กล่าวว่าเป็นกระบวน
การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและ สังคมให้เป็นอิสระจากการ
ถู ก ครอบง� ำ โดยจะต้ อ งขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ เ พื่ อ
พัฒนาจิตส�ำนึกให้หลุดพ้นจากการถูกครอบง�ำหรือเป็น
กระบวนการที่สะท้อนความจริงที่สอดคล้องกับการปฏิบัติ
และด�ำเนินไปตามครรลองของวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์
สังคม โดยหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมจะเน้นในเรื่องของการมุ่งเสรีภาพ ความเสมอภาพ มี
ความเป็นอิสระ เน้นการมีส่วนร่วมเน้นกระบวนการให้เกิด
Action Reflection เน้นการมีคุณค่าจากความรู้ ความเชื่อ
โดยใช้เกณฑ์จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันให้ความ
ส�ำคัญกับอดีต ใช้พลังของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อสู้กับการ
ครอบง�ำในปัจจุบัน กลุ่มจะแสวงหาความส�ำเร็จร่วมกันโดย
ตั้งข้อค�ำถาม สนทนาเพื่อส�ำรวจค้นหาแนวปฏิบัติโดยเน้น
การเปลี่ยนแปลงที่ตัวโครงสร้างมากกว่าตัวบุคคล ผลิต
ความรู้ใหม่โดยจิตส�ำนึกภายใต้พื้นฐานประสบการณ์ค้นหา
สิ่งที่จะมุ่งมั่น
3. ผ้ายกดอกล�ำพูน
		 ทัศวรรณ ธิค�ำมา (2557) ได้กล่าวว่าในอดีตถึง
ปัจจุบันมนุษย์ได้พัฒนาการทอผ้าทั้งรูปแบบ เทคนิค การ
ย้อมสีและการให้ลวดลายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ เพราะผ้าเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่
ส�ำคัญของการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ ทุกยุคทุกสมัย สังคมใน
อดีตนั้นทุกครัวเรือนจะมีการทอผ้าเพื่อใช้สอยกันภายใน
ครอบครัว และมีการถ่ายทอด สั่งสมกรรมวิธีการทอผ้าให้
แก่สมาชิกโดยเฉพาะผู้หญิง แม่หรือยายจะเป็นผู้ถ่ายทอด
วิธีการ ประสบการณ์การทอผ้าให้แก่ลูกสาวหรือหลานสาว
จนสั่งสมเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นสืบ
ต่อมา เสมือนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่งในการ
รักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปการทอผ้าพื้นบ้านของไทยมีการ
ทอกระจายอยูต่ ามกลุม่ ชนในท้องถิน่ ต่างๆ ทัว่ ไปในทุกภาค
ของประเทศ มีทงั้ ผ้าพืน้ สีเรียบ และผ้าทอทีท่ อด้วยกรรมวิธี
ที่ประณีต ต้องอาศัยความสามารถและความช�ำนาญเป็น
พิเศษ เช่น การทอผ้าจก ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ และผ้ายก
เป็นต้น ซึ่งการทอผ้าพื้นเมืองที่มีสีสันและลวดลายพิเศษที่
ปรากฏนั้นพบมากในบริเวณภาคเหนือหรือล้านนาไทย
		 ผ้านอกจากใช้ปกปิดร่างกายและให้ความอบอุ่น

แล้ว ผ้ายังเป็นสิ่งที่สื่อสารถึงความสุนทรียะในศิลปะความ
งดงามของฝีมอื และจิตใจ รวมทัง้ วิถชี วี ติ ของตนเองและชุมชน
ลงบนผืนผ้าด้วย ผ้าของคนในทุกชาติจะมีความสวยงาม
ต่างกันออกไป ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นตัว
ชนิดและประเภทของเนื้อผ้า รวมทั้งก�ำหนดสีและลวดลาย
ผ้า ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตตนเอง เราจึงพบว่าผ้าของแต่ละ
ท้องถิ่นจะแตกต่างกัน ทั้งๆ ที่ใช้เนื้อผ้าผลิตมาจากวัสดุ
ธรรมชาติชนิดเดียวกัน และผ้ายังแสดงถึงพัฒนาการและ
ความเจริญของสังคมท้องถิ่นนั้นได้ชัดเจนจากการแต่งกาย
เพราะการแต่งกายที่ประณีต มีความสลับซับซ้อนและเป็น
ระเบียบสวยงามนั้นย่อมหมายถึงคุณภาพชีวิตทางสังคมที่
ดีของผู้คนกลุ่มนั้น ดังนั้นผ้าจึงเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่
เป็นรูปธรรมของแต่ละท้องถิ่น
		4. แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น
		 ธนากร สังเขป (2556) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง
ความรู้ของชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอด สั่งสมกันมานาน
ยังอาจหมายถึง แบบแผนการด�ำเนินชีวิตที่มีคุณค่า ผ่าน
การพัฒนาให้เหมาะสมกับกาลเวลาจากอดีตถึงปัจจุบัน
ชาวชนบทได้ใช้สติปัญญาของตนสั่งสมความรู้ เพื่อการ
ด�ำรงชีวิตมาตลอด และถ่ายทอดสติปัญญาเหล่านั้น จาก
คนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนกลายเป็นพื้นเพรากฐานของ
ความรู้ของชาวบ้านที่เรียกกันกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
เรื่องของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและด�ำรงอยู่
กับสังคมมนุษย์มาช้านานและเป็นการด�ำรงในชีวติ ทีเ่ กีย่ วพัน
กับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น โดยมีการปรับสภาพการ
ด�ำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามกาลเวลา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง คือ เป็น
องค์ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ
เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม การถ่ายทอดความรู้
และระบบความรู ้ ร วมทั้ ง การสร้ า งสรรค์ แ ละปรั บ ปรุ ง
ภูมิปัญญาความรู้ นอกจากนี้ชาวบ้านทุกหมู่เหล่าได้ใช้สติ
ปัญญาของตนสั่งสมความรู้และประสบการณ์เพื่อการด�ำรง
ชีพมาโดยตลอดและย่อมถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คน
อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นทั้งทางตรงและทาง
อ้อม โดยอาศัยศรัทธาทางศาสนาความเชื่อถือผีสางต่างๆ
ทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเป็นพื้นฐานในการถ่ายทอดเรียนรู้
สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลานในปัจจุบัน
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โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากภาคสนาม โดยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ สมาชิกกลุ่ม มี ส ่ ว นร่ ว มและการสั ง เกตแบบไม่ มี ส ่ ว นร่ ว มและการ
ทอผ้าต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน 17 คน สนทนากลุ่มและจัดท�ำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยกลุม่ นีจ้ ดั ตัง้ ขึน้ โดยท่านพระครูไพศาลธีรคุณ เจ้าอาวาส 		 4. การตรวจสอบข้อมูล
วัดต้นแก้ว ซึ่งกลุ่มได้ด�ำเนินการก่อตั้งปี 2541 เป็นกลุ่มที่มี 		 เมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลในแต่ละวันได้ก็จะน�ำข้อมูลที่
ความเข้มแข็งและมีการรวมตัวกันมานานเป็นระยะเวลา ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล
18 ปี ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม ผู้วิจัยใช้วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยใช้วิธี
ผ้ า ทอเวี ย งยองของชุ ม ชนและเป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological
Triangulation) คือการแสวงหาความเชื่อถือได้จากแหล่ง
อนุรักษ์องค์ความรู้ผ้าทอยกดอกของจังหวัดล�ำพูน
ข้อมูลทีแ่ ตกต่างกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2547) โดยท�ำการ
		2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ น้ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ตรวจสามเศร้าด้านแหล่งข้อมูล แหล่งที่มาที่จะใช้พิจารณา
ส่วนร่วม ( Participatory Action Research : PAR ) เป็น ในการตรวจสอบ และการตรวจสอบสามด้านวิธีการเก็บ
การวิจัยที่เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันแสดงความ รวมข้อมูลใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อ
คิดเห็น ก�ำหนดกิจกรรม เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันโดย รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน และน�ำมาแยกแยะออกเป็น
ผูว้ จิ ยั ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการวิจยั ครัง้ นี้ ส�ำหรับเครือ่ งมือ หมวดหมู่ตามประเด็นหัวข้อของวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ให้สามารถตอบค�ำถามงานวิจัยได้ครอบคลุมตามกรอบ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ
		 แบบการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้คำ� ถามในการสัมภาษณ์ แนวคิดและขอบเขตที่ต้องการศึกษาเพื่อความครบถ้วน
แบบกึ่งโครงสร้าง โดยใช้การสัมภาษณ์หลังจากที่ผู้วิจัยได้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เข้าไปสร้างความสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับกลุ่มผู้ผลิตผ้า 		5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทอยกดอกซึ่งประกอบด้วยรูปแบบและขั้นตอนการทอผ้า 		 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์และ
ยกดอกรูปแบบลักษณะลวดลายดั้งเดิมและวิวัฒนาการ ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการเก็บ
ของลวดลายผ้าทอยกดอกล�ำพูนและกระบวนการบริหาร รวบรวมข้อมูล โดยน�ำข้อมูลที่ได้มาจ�ำแนกและจัดประเภท
ของข้อมูลโดยยึดหลักแนวค�ำถามงานวิจยั แยกประเภทของ
จัดการองค์ความรู้
		 แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มี ข้อมูลตามขอบเขตทีจ่ ะศึกษา หลังจากนัน้ จึงประมวลข้อมูล
ส่วนร่วม โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเมื่อมีการสัมภาษณ์ ทุกประเภทเข้าด้วยกัน เพือ่ ใช้ประกอบในการหาความหมาย
และท�ำกิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอยกดอก ส่วน และตีความเพื่ออธิบายโดยมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมจะน�ำมาใช้ในช่วงเริ่มต้นของ ส�ำหรับการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลของ Creswell (2009) มีขั้นตอนทั้งหมด 4
การท�ำกิจกรรมและภายหลังกิจกรรม
		 การสนทนากลุ่มเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กันใน ขั้นตอน ดังนี้ 1) การจัดประเภทของข้อมูล (Categories
กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอยกดอกโดยสมาชิกในกลุ่มได้แสดงความ of information) โดยใช้วิธีเปิดรหัส (Open coding) ซึ่ง
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันในเรื่องของรูปแบบ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ในขั้นตอนแรกของการรวบรวม
และขั้น ตอนการทอผ้ายกดอกรูปแบบลั ก ษณะลวดลาย ข้อมูล แล้วน�ำข้อมูลที่ได้ไปถอดแถบเสียง ต่อจากนั้นจึงน�ำ
ดั้งเดิมและวิวัฒนาการของลวดลายผ้าทอยกดอกล�ำพูน มาวิเคราะห์ และพิจารณาเป็นค�ำ กลุม่ ค�ำ เพือ่ สร้างหมวดหมู่
จากข้อมูลดิบ 2) การเชือ่ มโยงประเภทข้อมูล (Categories)
และกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้
หรือเรียกว่า การลงรหัสรอบแก่น (Axial Coding) เป็น
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการที่ เ ชื่ อ มโยงประเภทข้ อ มู ล ว่ า ข้ อ มู ล ใดเป็ น
ควบคู่กันไป โดยใช้วิธีการสังเกตอย่างเป็นธรรมชาติและ ปรากฏการณ์หลัก อธิบายเงือ่ นไขของการเกิดปรากฏการณ์
ยึดข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลใช้กลยุทธ์ใด หรือเงื่อนไขใดที่ ตอบสนองของ
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ปรากฏการณ์ และอธิบายผลที่เกิดขึ้นของปรากฏการณ์ 3)
การลงรหัสแบบคัดเลือก (Selective coding) เป็นการ
เรียบเรียงประเภทข้อมูลให้เป็น เรื่องราวของปรากฏการณ์
ทั้งหมด โดยดึงหมวดหมู่ประเภทข้อมูลเข้ามามีความเชื่อม
โยง กับปรากฏการณ์หลัก 4) การเสนอแนวคิดทางทฤษฎี
(Theatrical Proposition) เป็นการเสนอแนวคิดที่อธิบาย
ปรากฏการณ์ และเงื่อนไขซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัย

เข้าหลอดเพื่อเตรียมไปทอผ้ายกและกรอเส้นไหมเข้าหลอด
เล็กจะคล้ายกับการกรอเส้นไหมขนาดใหญ่แตกต่างกันตรง
ปริมาณไหมที่หลอดเล็กพอดีไม่หนาเกินไป
			 3. การกวักฝ้าย คือการน�ำเอาฝ้ายมาท�ำเป็นไจ
แล้วเอาฝ้ายมาเข้าเครือ่ งกวัก หลังจากนัน้ น�ำฝ้ายทีไ่ ด้มากวัก
เข้าใส่กระป๋อง
			 4. การโว้นหูกหรือการสาวไหม ส�ำหรับขัน้ ตอน
การสาวไหมเริ่มจากการน�ำไหมยืนหลอดใหญ่ใส่ช่องเสียบ
ผลการวิจัย
หลอดที่ราวใส่หลอดไหมตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดดึงเส้นไหม
		 จากการ สัมภาษณ์ การสังเกตและการสนทนากลุ่ม ทุกหลอดมารวมกันแล้วน�ำมาที่จุดเริ่มต้นของม้าเดินไหม
ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่มของผู้ผลิตผ้าทอ น�ำกระบอกมาคล้องเส้นไหมทั้งหมดแล้วดึงให้ตึงอย่างต่อ
ยกดอกโดยสมาชิกในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและแลก เนื่องเดินไหมคล้องตามหลักไป-มาจนครบรอบหลังจากนั้น
เปลี่ยนเรียนรู้กัน ท�ำให้ผู้วิจัยพบว่าการจัดการองค์ความรู้ เก็บเส้นไหมทีก่ ระบอกคล้อง ให้ไขว้กนั ระหว่างเส้นบน-ล่าง
ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ ต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัด เพื่อที่จะน�ำไปเก็บเขาเหยียบ น�ำไหมที่ไขว้กันไปเก็บไว้ที่ไม้
ล�ำพูนมีดังนี้
สับไขว้ 2 อันมุมด้านขวามือเดินสาวไหมจนครบรอบทีก่ ำ� หนด
		1. รู ป แบบและขั้ น ตอนการทอผ้ า ยกดอกของ ตัดเส้นไหมออกจากม้าเดินไหมและม้วนเก็บเป็นก้อน เพื่อ
กลุ่มผู้ผลิตต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
น�ำไปเข้าหัวม้วน ส�ำหรับเทคนิคการสาวไหมต้องพึงไหมให้
		 การทอผ้ า ยกดอกเป็ น งานที่ มี ค วามละเอี ย ดสู ง ตึงตลอดเวลาเดินสาวไหม การเก็บเส้นไหมไขว่ตอ้ งเก็บทีละ
ส�ำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอประกอบด้วย กี่ ฝ้ายเครือ เส้น สลับเส้นบน-ล่าง ระวังอย่าหยิบเส้นเพราะจะท�ำให้เขา
กวัก ม้าเดินด้าย ตะกอ กระสวย เขาดอก เขาย�้ำ ฟันหวี ไม้ เหยียบในขั้นตอนต่อไปผิดไปด้วย
หลาบ ไม้กระแทก ไม้เหยียบ ไม้คิ้วและไม้เภา โดยขั้นตอน 			 5. การเข้าหัวม้วน คือการน�ำไหมยืนสาวเรียบร้อย
การทอมีดังนี้
แล้วมาเข้าฟืมและดึงไหมยืนเข้าหัวม้วนเพื่อเตรียมเอาขึ้นกี่
			 1. การออกแบบลายกราฟเริ่ ม ต้ น โดยผู ้ ทอผ้า ขัน้ ตอนการเข้าหัวม้วนคือคนหนึง่ ดึงไหมส่งให้อกี คน
ออกแบบจะจุ ด ดิ น สอหรื อ ปากกาลงบนกระดาษกราฟ เกีย่ วไหมเข้าช่องฟันหวี วิธเี ข้าหัวม้วนมี ขัน้ ตอนดังนี้ น�ำไหม
แต่ละช่อง ให้ออกมาเป็นลวดลายตามจินตนาการโดยอาจ ยืนที่สาวไหมแล้วมาใส่ม้าก็อปปี้เส้นไหม หนีบลงให้แน่นดึง
ผสมผสานระหว่างลวดลายโบราณกับลวดลายประยุกต์ให้ ขดเส้นไหมออกมายาวประมาณ 2 เมตรแยกไหมที่ไขว้กัน
มีความสวยงามแปลกใหม่ ส�ำหรับการออกแบบผู้ออกแบบ แล้วสวมลงปลายในท่อทั้ง 2 ที่ตั้งไว้บนแท่นไม้ มัดขดเส้น
จะนิยมจุดลวดลายบนกระดาษกราฟเพียงครึ่งเดียวของ ไหมช่อหลังไว้น�ำฟันหวีมาผูกติดกับท่ออีกด้านหนึ่ง ดึงเส้น
ลวดลายทั้งหมด เนื่องจากเวลาคัดลายลงบนเส้นไหมจะคัด ไหมที่เรียงกันลงมาทีละเส้นส่งให้ผู้กวักไหมเข้าช่องฟันหวี
ลายเพียงครึ่งของลวดลายเต็มเพราะเวลาทอผ้าคนทอจะ คนที่นั่งตรงข้ามกวักไหมเข้าช่องฟันหวีเรียงตามกันไปทีละ
ทอเก็บเขาดอกกลับไป-มา จึงท�ำให้ลวดลายประกบกันจน ช่องโดยต้องระวังไม่ให้กวักเข้าซ�้ำช่องเดิม
เต็ม ส�ำหรับเทคนิคการออกแบบลายกราฟและการเข้าใจ 			 6. การน�ำหัวม้วนขึ้นกี่ทอผ้าโดยการน�ำเอา
การทอลวดลายนั้นสามารถใช้เทคนิคการสานเข้ามาช่วย ไหมยืนที่เข้าหัวม้วนเรียบร้อยแล้วมาขึ้นกี่ทอผ้าพื้นเมืองมี
ให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจง่าย
2 ลักษณะคือการน�ำหัวม้วนขึน้ กีใ่ หม่และการน�ำหัวม้วนขึน้
			 2. การกรอไหมและการเข้าหลอด คือการน�ำ เพือ่ สืบหูก วิธกี ารสืบหูกมีขนั้ ตอนดังนีน้ ำ� หัวม้วนขึน้ กีท่ อผ้า
เส้นไหมที่ผ่านกระบวนการฟอก การย้อมและการลงแป้ง โดยวางไว้ทตี่ ำ� แหน่งด้านหน้าของกีม่ ดั ไหม ยืนของชุดตะกอ
เรียบร้อยแล้วมากรอเข้าหลอดซึง่ มีอยู่ 2 ขนาด คือหลอดใหญ่ ดอกที่เลือกไว้ที่แกนม้วนผ้าด้านหน้าติดกับที่นั่งทอดึงเส้น
และหลอดเล็กโดยการกรอเส้นไหมเข้าหลอดใหญ่โดยน�ำ ไหมยืนม้วนใหม่ออกมาจากหัวม้วน มัดไว้ใกล้ตัวดึงปลาย
เส้นไหมที่ท�ำการย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาสาวเส้นไหม เส้นไหมยืนทั้งสองมาประกบกันทีละเส้น แล้วน�ำปลายเส้น
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ไหมทัง้ สองด้านบิดเป็นเกลียวพันกัน แล้วรูดด้วยขีผ้ งึ้ เพือ่ ให้
เส้นไหมติดกันแน่น เมื่อบิดเส้นไหมครบทุกเส้นแล้วค่อยๆ
ดึงตะกอดอกขึน้ ไปไว้ขา้ งบนใกล้กบั หัวม้วนทีละอันจนหมด
น�าตะกอเหยียบขึ้นมัดตามต�าแหน่งบนกี่ทอผ้า และผูกไม้
เหยียบไว้ดา้ นใต้ ติดกับพืน้ ส�าหรับเหยียบตะกอเหยียบขึน้ -ลง
ดันฟันหวีขนึ้ ให้พน้ รอยต่อของเส้นไหม แล้วใส่ลงในต�าแหน่ง
ที่เก็บฟันหวี (ไม้กระทบ) ทอไหมพื้น (ไม่ต้องใส่ลวดลาย)
ไว้ประมาณ 1-2 นิ้ว
7. การเก็บตะกอเหยียบ คือการใช้ดา้ ยไนลอน
ร้อยเส้นไหมยืนออกเป็น 2 ชุดใช้ส�าหรับการยกและการข่ม
เส้นไหมเวลาทอผ้ายก ซึง่ จะใช้วธิ กี ารเหยียบไม้เหยียบทีม่ ดั
คล้องกับตะกอเหยียบทั้ง 2 ชุดนี้เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่าง
เส้นไหมยกและเส้นไหมข่ม ส�าหรับการพุ่งกระสวยไหมพุ่ง
เข้าไปขัดจึงท�าให้ผา้ ทอออกมาเป็นผืน การเก็บตะกอเหยียบ
ต้องเก็บเส้นไหมยืนทุกเส้นโดยวิธีการร้อยตะกอเขาย�่า
8. การคัดลาย คือการน�าลายกราฟที่ออกแบบ
เรียบร้อยแล้วมาคัดลายบนเส้นไหมยืนแต่ละเส้นตามที่
ออกแบบไว้ เพื่อน�าไปเก็บตะกอดอกและใช้ส�าหรับการยก
ลวดลายบนผืนผ้า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยกระดาษ
กราฟที่ออกแบบลวดลาย นิตติ้ง ไม้คนัด กระดาษทราย
และเทียนไข กระสวยใส่ไหมพุ่ง 2 อัน ไหมพุ่ง 2 สี ส�าหรับ
ท� า ไหมพุ ่ ง ดอกและไหมพุ ่ ง พื้ น และไม้ ดิ้ ว ตามจ� า นวนที่
ออกแบบไว้ผคู้ ดั ลายคัดเพียงครึง่ หนึง่ ของลวดลายเนือ่ งจาก
เวลาทอกลับไป-มา จะได้ลวดลายเต็มตามที่ต้องการ แต่อีก
รูปแบบหนึ่งที่ต้องคัดเต็มลวดลายคือ ลวดลายที่ออกแบบ
ไม่เหมือนกันในหนึ่งแบบลวดลาย การคัดลายหรือการดั้น
ดอกนี้นับว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดของกระบวนการทอผ้า
ยกล�าพูน
9. การเก็บตะกอดอกหรือการร้อยตะกอเขา
ดอกนั้น คือการใช้ด้ายไนลอนมัดเก็บลวดลายที่คัดไว้ก่อน
หน้านี้ ร้อยผูกกับไม้ดิ้ว ตามจ�านวนช่องฟันหวี (จ�านวนเส้น
ไหม) ที่ถูกยกขึ้นจนหมดเป็นแถวๆ ไป ส�าหรับเขาดอกหรือ
ตะกอดอกจะท�าให้การทอผ้ายกล�าพูนเกิดลวดลายขึ้นบน
ผืนผ้า การเก็บเขาดอกนั้นนับว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความ
ระมัดระวังอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
กับการทอยกตามลวดลายบนผืนผ้าในขั้นตอนต่อไป ซึ่ง
ลวดลายจะถูกยกขึ้นเป็นแถวตามเขาดอกที่เราเก็บไว้นั้น

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

10. การทอผ้ายกเป็นขัน้ ตอนสุดท้าย คือการทอ
ผ้ายกโดยน�าเส้นไหมที่ผ่านกระบวนการต่างๆ ตามที่กล่าว
มาตามล�าดับ มาถักทอลวดลายให้เป็นผืนผ้าซึ่งการทอด้วย
ผ้ายกล�าพูนมีวิธีการทอเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่การยก
ลวดลายของผ้าแต่ละผืนโดยอาจยกตะกอดอกครั้งเดียว
ก็ได้หรืออาจยกตะกอดอกซ�้ากัน 2 ครั้งเพื่อให้ได้ขนาดดอก
หรือลวดลายที่ใหญ่ขึ้นหรือบางผืนยกตะกอดอกส�าหรับทอ
เกสรเพิ่มเข้าไปด้วย เป็นต้น
2. รูปแบบลักษณะลวดลำยดัง้ เดิมและวิวฒ
ั นำกำร
ของลวดลำยผ้ำทอยกดอกล�ำพูน
ลักษณะลวดลายของผ้าทอยกดอกล�าพูนนั้นมีมา
ตัง้ แต่สมัยพระราชชายารัศมีได้นา� การทอผ้ามาจากภาคกลาง
แล้วน�ามาทอที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งลวดลายที่ใช้ทอนั้นจะ
ได้รบั อิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ต่อมาเจ้าหญิงส่วนบุญ
ซึง่ เป็นธิดาของเจ้าจักรค�าคณาทร ผูค้ รองนครล�าพูนในสมัย
นัน้ ได้เริม่ ฝึกหัดการทอผ้ายกดอกเป็นลวดลายของดอกพิกลุ
หรือดอกแก้วเป็นครั้งแรก

ภาพ 2.1 ลายดอกพิกุลหรือลายดอกแก้ว
ส่วนสีของผ้าเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดเป็นสีธรรมชาติ เป็น
สีเหลืองทอง สีน�้าตาลการออกแบบลวดลายทอแบบดั้งเดิม
อาศัยการจดจ�าของแต่ละบุคคล ไม่มีการจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน ส�าหรับความแตกต่างของลวดลายในสมัยนัน้ ก็คอื
ขนาดและสี สั น ที่ ก� า หนดลงบนผื น ผ้ า ที่ ช ่ า งทอแต่ ล ะคน
ก�าหนด วิวัฒนาการลวดลายผ้าทอยกดอกล�าพูนก็ได้ปรับ
เปลี่ยนลวดลายเป็นหลากหลายรูปแบบโดยมีพื้นฐานของ
ลวดลายมาจากลวดลายไทยเช่นลายพุ่มข้าวบิน และลาย
ดอกพิกุลเหลี่ยม ลายดอกบานไม่รู้โรยและลวดลายต่างๆ
อีกมากมาย
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3. กำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของของกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้ำทอยกดอกต�ำบลเวียงยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ล�ำพูน
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สมาชิก
ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มส�าหรับเป็นเวทีแลก
เปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าทอซึ่งทางกลุ่มยังไม่มีการบริหารจัดการความรู้ที่
ภาพ 2.2 ลายพุ่มข้าวบิน
ชัดเจน ผู้วิจัยจึงน�ากระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้
ประกอบด้วยการบ่งชี้ความรู้ การแสวงหาความรู้ การ
ประมวลความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดความ
รู้และการจัดเก็บความรู้มาใช้ในการรวบรวมและจัดการ
องค์ความรู้ให้แก่ทางกลุ่ม โดยด้านการบ่งชี้ความรู้พบว่า
การทอผ้ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งการทอผ้าในช่วงแรก
เป็นการทอแบบเรียบง่ายไม่มีลวดลายมากนัก ความรู้อยู่ใน
ตัวบุคคล สมาชิกจะเลือกผลิตผ้าทอลายต่างๆ ตามความ
ต้องการของตนเอง ลายที่นิยมคือลายพิกุล ลายดอกแก้ว
ลายล�าดวน เป็นต้น เนือ่ งจากเป็นลายทีง่ า่ ยและเป็นลายพืน้
ภาพ 2.3 ลายดอกพิกุลเหลี่ยม
ฐานทั่วไป ด้านการแสวงหาความรู้สมาชิกแสวงหาความรู้
ซึ่งได้พัฒนาและประยุกต์มาจากลวดลายไทย จน ด้ ว ยตนเองเป็ น ส่ ว นใหญ่ และบางส่ ว นมี การเรียนรู้และ
บางครัง้ ต้องตัง้ ชือ่ ลวดลายตามทีไ่ ด้ประยุกต์ไว้เอง ส่วนสีผา้ แสวงหาความรู้จากบรรพบุรุษ โดยการสังเกตจาก พ่อแม่
และลวดลายโดยมากจะเป็นสีธรรมชาติซึ่งสีจะไม่ฉูดฉาด ปู่ย่า ตายาย และจดจ�ามาเพื่อฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
โดยมากจะออกโทนสีเหลือง สีทอง สีเขียวและสีน�้าตาล ช�านาญ โดยช่วงแรกได้มีการแสวงหาความรู้จากการลอง
และได้พัฒนาด้านสีสันใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ผิดลองถูกในการทอและภายหลังได้มีการฝึกทอให้บ่อยขึ้น
และกาลเวลาที่เปลี่ยนไป โดยมากจะออกในโทนสีที่ไม่ เพื่อให้เกิดความช�านาญในการผลิตมากขึ้น
ด้านการประมวลความรู้ยังไม่มีการประมวลความรู้
ฉูดฉาด ซึ่งการให้สีของผ้าจะขึ้นอยู่กับการทอเป็นหลัก อีก
ส่วนก็จะเป็นความต้องการของผู้ว่าจ้างที่จะก�าหนดสีสัน ในรูปแบบทีช่ ดั เจน ซึง่ การประมวลความรูเ้ ป็นหมวดหมูน่ นั้
ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ ความช�านาญ ของแต่ละ
ของผ้า
การออกแบบลวดลายในอดี ต อาศั ย การจดจ� า บุคคล ส่วนรูปแบบการประมวลความรู้ยังไม่เป็นรูปธรรม
ลวดลาย ไม่มีการบันทึกไว้ ท�าให้ลวดลายบางลายที่เคยมี สมาชิกใช้รปู แบบการจดจ�าในแต่ละตัวบุคคลมากกว่า รูปแบบ
ในอดีตสูญหายไป ปัจจุบนั การออกแบบลวดลายจะเป็นการ การแบ่งปันความรู้เป็นแบบไม่เป็นทางการ โดยทางกลุ่มได้
ออกแบบลงบนกระดาษกราฟและพัฒนาต่อเนื่องมาใช้ มีการจัดท�าเอกสารการผลิตผ้าทอยกดอกอย่างง่ายขึ้นเป็น
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบท�าให้ง่ายขึ้นต่อการออกแบบ คู่มือเบื้องต้นซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน วิธีการทอผ้าแบบ
และได้ ล วดลายที่ แ ปลกใหม่ ข ณะเดี ย วกั น กรรมวิ ธี แ ละ ง่ายๆ ให้ผู้ที่สนใจสามารถน�าไปศึกษาและปฏิบัติได้ อีกทั้ง
ขั้นตอนการทอลวดลายใหม่ก็จะใช้เวลาที่นานกว่าแบบ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกด้วยกัน ฝึกลงมือ
ดั้งเดิม เพราะว่าลวดลายที่ออกแบบใหม่ จะมี ล วดลายที่ ปฏิบัติจริง การสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
กลุ่มบุคคลที่สนใจการถ่ายทอดความรู้ ทางกลุ่มได้มีการ
ซับซ้อนและมีความละเอียดกว่ากว่าเดิม
สาธิตและอธิบายถึงขั้นตอนการทอผ้าให้แก่ลูกหลานและผู้
ที่ ส นใจดู เ ป็ น ตั ว อย่ า งและได้ รั บ เชิ ญ ไปเป็ น วิ ท ยากรฝึ ก
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อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มและชุมชนต่างๆที่สนใจในเรื่องของ
การทอผ้า
		 ด้านการจัดเก็บความรู้ทางกลุ่มไม่มีรูปแบบการจัด
เก็บความรู้ที่ชัดเจนหรือเป็นทางการ ใช้วิธีการจัดเก็บใน
รูปแบบของตัวบุคคลโดยจดจ�ำมากจากบรรพบุรุษ พ่อแม่
ญาติพี่น้องและใช้ประสบการณ์ของตัวเอง ซึ่งเป็นความรู้ที่
อยู่ภายในตัวบุคคล และเก็บความรู้ในรูปแบบเอกสารแบบ
ง่ายๆ ซึ่งเป็นรายละเอียดขั้นตอนการทอผ้าแบบง่ายๆ เป็น
คู่มือเล่มบางๆ ที่ไม่ค่อยมีความแข็งแรงเท่าที่ควร
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ช�ำนาญ ซึง่ ผลการศึกษาคล้ายกับผลการศึกษาของเครือมาศ
วุฒิกาศ (2537) ซึ่งท�ำการศึกษาเรื่องชีวิต ศรัทธาและผืน
ผ้าการสืบทอดความรู้เรื่องผ้าทอ อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่พบว่าช่างทอผ้าฝีมือเริ่มทอผ้าตั้งแต่อายุ 13-14 ปี
เริ่มเรียนรู้จากการสังเกตจากคนในครอบครัว และฝึกฝน
ด้วยตนเอง และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัญญานี
คล้ายสุบรรณ์และพรรัตน์ ประสิทธิ์กุศล (2550) ซึ่งท�ำการ
ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องไผ่ใน
ต�ำบลท่าเสา อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า
แหล่งถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ดีที่สุดคือครอบครัว โดยใช้วิธี
การอภิปรายผล
การถ่ายทอดเป็นการบอกเล่า พูดคุย อธิบาย ท�ำให้ดู และ
		 จากผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบลวดลายนั้ น ได้ รั บ ลงมือท�ำเอง
อิทธิพลมาจากประเทศอินเดียและได้เริ่มฝึกทอเป็นลาย 		 ด้านการประมวลความรู้พบว่าทางกลุ่มไม่ได้มีการ
ดอกพิกุลเป็นลายแรกมีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง สีไม่ฉูดฉาด ประมวลความรู้ที่ชัดเจน การประมวลความรู้จะอยู่ในรูป
และพัฒนาด้านสีสันรูปทรงให้เป็นไปตามยุคสมัยและกาล ตัวบุคคลมากกว่า จะมีการจดจ�ำผ่านบุคคลเท่านั้นแต่ยังไม่
เวลาซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รจนา ชื่นสิริกุลชัย ได้มีการประมวลความรู้แบบเป็นทางกลาง ผลการศึกษา
(2542) ที่ท�ำการศึกษาเรื่องผ้าไหมยกดอกล�ำพูนพบว่าด้าน สะท้อนให้เห็นว่าการประมวลความรู้ส่วนใหญ่เป็นความรู้
รูปแบบลวดลายสมัยอดีตจะนิยมทอลายดอกพิกุล ปัจจุบัน แบบฝั่งลึกซึ่งอยู่ในตัวบุคคล เกิดจากประสบการณ์และ
ได้มีการออกแบบลวดลายโดยการใช้ตารางกราฟและน�ำ การเรียนรู้ พรสวรรค์ของแต่ละบุคคล ซึ่งความรู้เหล่านี้
คอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ใ นการออกแบบสร้ า งใหม่ เ พื่ อ ให้ มี อาจสูญหายไปได้หากบุคคลเหล่านี้เสียชีวิตไปและไม่มีการ
ลวดลายที่แปลกใหม่และสวยงาม
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่บคุ คลต่างๆ ทีส่ นใจและมีการรวบรวม
		 การบริหารจัดการองค์ความรูป้ ระกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน ออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร รายงาน สื่อดิจิตอล
ได้แก่ ด้านการบ่งชี้ความรู้ซึ่งการทอผ้ามีมาตั้งแต่สมัยอดีต เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป ซึ่ง
โดยการทอผ้าในช่วงแรกเป็นการทอแบบเรียบง่ายไม่มี สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของศิราภรณ์ กุลจิตติวริ ชั และ
ลวดลายมากนัก ต่อมาสมัยเจ้าพระราชชายาเจ้าดารารัศมี คณะ (2556) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้การ
ได้น�ำความรู้ที่เรียนมาจากในวังมาใช้สอนคนให้มีความ ทอผ้าย้อมครามบ้านโนนสะอาด ต�ำบลนางัว อ�ำเภอนาหว้า
ช�ำนาญในเรื่องการท�ำลวดลายเพิ่มมากขึ้นและมีการเพิ่ม จังหวัดนครพนมผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกลุ่มทอผ้ามี
เทคนิคพิเศษต่างๆ ขึ้นตามจินตนาการของผู้ทอเพื่อให้เกิด การรวมตัวกันจัดตัง้ เป็นกลุม่ ทอผ้าย้อมครามท�ำการสืบทอด
ความสวยงามมากขึน้ โดยกลุม่ นิยมทอผ้าลายดอกพิกลุ ลาย มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
ดอกแก้ว ซึง่ เป็นลายดัง้ เดิมและลายทีเ่ รียบง่ายซึง่ สอดคล้อง อักษร ขาดการบันทึกทีเ่ ป็นระบบและหมวดหมู่ ผูท้ มี่ คี วาม
กับแนวคิดของ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2530) ที่กล่าวว่าผ้าทอมี ช�ำนาญในการทอผ้าย้อมครามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หาก
ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ การผลิตผ้าคงสืบต่อมาเรื่อยๆ บุคคลเหล่านี้เสียชีวิต ความรู้อาจเกิดการสูญหายไปได้
ตามยุค ตามสมัยซึ่งการผลิตในยุคแรกจะเป็นการผลิตเพื่อ
ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ ทางกลุ่มได้ใช้รูปแบบ
ใช้สอยภายในครอบครัว ต่อมาในสมัยอยุธยาได้มกี ารติดต่อ การแบ่งปันความรู้แบบไม่เป็นทางการ ทางกลุ่มได้มีการจัด
กับประเทศอื่นมากขึ้นโดยยุคนี้เป็นยุคทองของการค้าขาย ท�ำเอกสารการผลิตผ้าทอยกดอกอย่างง่ายขึ้นเป็นคู่มือ
ผ้า ซึ่งยุคสมัยนี้ได้มีการเพิ่มสีสัน ลวดลายต่างๆ เข้าไปใน เบื้ อ งต้ น และใช้ รู ป แบบการแลกเปลี่ ย นความรู ้ ร ะหว่ า ง
ตัวผ้ามากขึ้นเพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้น สมาชิกกลุ่ม สมาชิกด้วยกัน การพูดคุยกันภายในกลุ่มและการลงมือ
ได้มีการแสวงหาความรู้จากบรรพบุรุษ การสังเกตจากพ่อ ปฏิบัติจริง การสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่
แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย แล้วจดจ�ำน�ำมาฝึกฝนเพื่อให้เกิดความ กลุ่มบุคคลที่สนใจต้องการจะศึกษาและฝึกปฏิบัติการทอ
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ผ้ายกอดอก ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของการจัด
การความรู้ในประเด็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่กล่าวว่าการ
แลกเปลี่ยนความรู้คือการส่งผ่านความรู้ระหว่างบุคคล
ระหว่างองค์กรโดยใช้กิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนแบบ
ตรงไปตรงมา ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเช่นการจัดท�ำเอกสาร การ
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยงซึ่งวิธี
การเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มมีการทักษะ
การเรียนรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น
		 ด้านการถ่ายทอดความรู้พบว่าทางกลุ่มใช้รูปแบบ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบไม่เป็นทางการ ใช้การ
สาธิตและอธิบายถึงขั้นตอนการทอผ้าให้แก่ลูกหลานและผู้
ที่สนใจดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
การรับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มและ
ชุมชนต่างๆ ที่สนใจในเรื่องของการทอผ้าขึ้นสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของกมลนัทธ์ ศรีจ้อย (2556) ที่ท�ำการศึกษา
เรือ่ งการสังเคราะห์องค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาผ้าทอบ้านเนินขาม
สู่การเรียนรู้ พบว่ากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
แม่สู่ลูก ญาติพี่น้อง จากเพื่อนบ้านใกล้เคียง ลักษณะการ
ถ่ายทอดแบบตัวต่อตัวในระดับชุมชนโดยมีการสาธิตให้แก่
ผู้ที่สนใจซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการความรู้
ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547) ที่กล่าวว่า การ
ถ่ายทอดความรู้มีความจ�ำเป็นส�ำหรับองค์กรหรือชุมชน
เนื่องจากองค์กรหรือชุมชนจะมีการเรียนรู้ได้ดีเมื่อความรู้
ถ่ายทอดไปอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว ซึ่งการถ่ายทอด
ความรู้นั้นอาจเป็นทางกลางและไม่เป็นทางการโดยใช้รูป
แบบที่ต่างกันเช่นการสื่อสารด้วยการเขียน การฝึกอบรม
การเข้าร่วมประชุมและจากการเล่าผ่านประสบการณ์และ
ด้านการจัดเก็บความรู้ทางกลุ่มไม่ได้มีรูปแบบการจัดเก็บ
ความรู้ที่ชัดเจนหรือเป็นทางการ สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ใช้
วิธีการจัดเก็บในรูปแบบของตัวบุคคลเป็นส่วนใหญ่ด้าน
การจัดเก็บความรู้ ทางกลุ่มไม่ได้มีรูปแบบการจัดเก็บความ
รู้ที่ชัดเจนหรือเป็นทางการ สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ใช้วิธีการ
จัดเก็บในรูปแบบของตัวบุคคลเป็นส่วนใหญ่และมีการจัด
เก็บในรูปแบบเอกสารคู่มือขั้นตอนการทอผ้าอย่างง่าย
จากผลจากงานวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการจัดเก็บความรู้
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบตัวบุคคลไม่ได้มีการดัดแปลง
ความรู้ออกมาในรูปแบบที่ชัดแจ้งในรูปแบบสื่อต่างๆ ทั้งนี้
การจัดเก็บความรู้ที่ดีนั้นควรมุ่งเน้นน�ำความรู้ที่มีในตัว

บุคคลมาจัดการและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์

ข้อเสนอแนะ

		กลุ่มชุมชน ชุมชนควรมีการจัดกิจกรรม รณรงค์
เกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ผา้ ทอให้แก่เด็กและเยาวชน คนในชุมชน
เพือ่ สร้างความรัก ความผูกพันให้เกิดขึน้ ภายในชุมชน ชุมชน
มีการรวบรวมความรู้ขึ้นโดยอาจจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านผ้าทอขึ้นเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมี
การน�ำเสนอลวดลายผ้าทอต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอให้
แก่บุคคลที่สนใจเข้ามาศึกษา
		หน่วยงานภาครัฐ
ภาครัฐควรสนับสนุนในการ
จัดการโครงการหรือกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้น
ภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและตระหนักให้คนใน
ชุมชนเห็นความส�ำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีของตนเอง
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ถือว่าจะเป็นบุคคลส�ำคัญที่
สามารถสืบทอดองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ต่อไป และควรมี
การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้นี้ขึ้นตามงานต่างๆ ที่
ส�ำคัญเช่น การจัดการสอนทอผ้าเบือ้ งต้นในงาน งานสืบสาน
ผ้าทอของดีเวียงยอง หรืองานของดีเมืองล�ำพูนต่อไป การ
จัดประชุมสัมมนา โดยเชิญผู้รู้ประจ�ำท้องถิ่นหรือวิทยากร
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเรือ่ งผ้าทอมาให้ความรูต้ า่ ง ๆ การประกวด
ผ้าทอ คิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และถือว่าเป็นแนวทาง
หนึ่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่เกียรติคุณของผ้าทอ
ได้เป็นอย่างดีและการรณรงค์การใช้ผ้าทอในหน่วยงานของ
รัฐ เช่น โรงเรียนเละสถานที่ราชการบางแห่งอาจจะตกลง
กันแต่งกายด้วยผ้าทอ 1 วัน ในแต่ละสัปดาห์ หรือหน่อย
งานกันสนับสนุนการใช้ผา้ ทอในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพือ่ เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป
		สถาบันการศึกษา ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยแทรกบทเรียนและเนื้อหาเกี่ยวกับการทอผ้า
เข้าไปในหลักสูตร โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาและให้ความ
ส�ำคัญเกี่ยวกับผ้าทอ และควรรณรงค์ให้นักเรียนแต่งกาย
ด้วยผ้าทอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าทอให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
อีกทั้งสถาบันการศึกษาควรเข้ามาช่วยจัดเก็บความรู้ให้
เป็นหมวดหมูม่ ากขึน้ โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จทางคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้บันทึกและถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลที่สนใจและ
ยังท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงความรู้ได้เป็น
อย่างดี
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