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Knowledge Transferring Project on Visual Colored Merge Design Techniques in Mudmee Silkas the Cultural Products to Promote Silk Tourism Village in Buriram Province

ค�ำน�ำ

 โครงการถ่ายทอดเทคนคิการออกแบบผสานสทีางสายตาในผ้าไหมมัดหมี ่สนิค้า

ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับ

ทุนอุดหนุนการท�ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การ

วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคมจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ�า

ปีงบประมาณ 2562 ด�าเนินการส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ

ของส�านักงานการวจิยัแห่งชาติ (วช.) ในการให้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ยิง่ต่อการด�าเนนิ

โครงการ รวมถึงบุคลากรของกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ส�านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการอ�านวยความสะดวก ประสานงานการด�าเนินการโครงการด้วยด ี 

ขอบพระคุณกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ทุกกลุ่ม ในการให้ความอนุเคราะห์

ร่วมด�าเนินกจิกรรมตลอดโครงการ รวมถงึส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดับรุรีมัย์ในความ

อนเุคราะห์ให้บคุลากรของหน่วยงานร่วมให้ค�าแนะน�า และร่วมกจิกรรมกบัโครงการด้วยดี

 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือองค์ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์จริงฉบับนี้

จะอ�านวยประโยชน์แก่ผู้ผลิต ผู้สนใจศึกษา ค้นคว้า ออกแบบและน�าไปสู่การต่อยอดการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ให้มีความงาม สืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นด้านผ้ามัดหมี่ทอมือให้ด�ารงคงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไป

      สมบัติ  ประจญศานต์

                                                                     กุมภาพันธ์ 2563
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Knowledge Transferring Project on Visual Colored Merge Design Techniques in Mudmee Silkas the Cultural Products to Promote Silk Tourism Village in Buriram Province

บทคัดย่อ

 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งที่มีภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผลิต
เป็นผ้าไหมทอมือท่ีมีคุณภาพ แต่การพัฒนาสินค้าชุมชนประเภทผ้าไหมมัดหมี่ทอ
มอืมีความจ�าเป็นเร่งด่วน เนือ่งจากความต้องการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภคทีต่ดัสนิ
ใจซื้อจากลวดลาย สีสัน และเนื้อผ้า โครงการนี้จึงได้น�าองค์ความรู้เรื่องเทคนิค
การออกแบบลายมัดหมี่จากแม่ลาย ร่วมกับองค์ความรู้จากงานวิจัยการออกแบบ
ผ้ามัดหมี่โดยการผสานสีด้วยสายตา และงานวิจัยการออกแบบผ้าไหมมัดหมี่โดย
การเปลี่ยนค่าน�้าหนักของสีด้วยเส้นยืนสีกลางมาใช้ถ่ายทอด โดยมีวัตถุประสงค์
ของโครงการคือ 1. เพื่อจัดท�าคู่มือและอบรมถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่ม
อาชีพในชุมชน 2. เพื่อผลิตผ้าไหมมัดหม่ีทอมือตามเทคนิคที่ได้รับการถ่ายทอด
และทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์เมื่อแรกเห็นจากกลุ่มผู้บริโภค 3. เพ่ือสรุปบท
เรียนของการด�าเนินการถ่ายทอดความรู้โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 5 หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวไหมจังหวัดบุรีรัมย์ คือกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง อ.สตึก กลุ่มทอผ้าไหม
ชมุชนสายยาว อ.เมือง กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย ศูนย์หัตถกรรม
พื้นบ้าน อ.นาโพธิ์ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน อ.พุทไธสง และกลุ่มขยายผลซึ่ง
เป็นผู้ผลิตใน อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ได้แก่ กลุ่มบ้านทองหลาง กลุ่มทอผ้าบ้านหัวฝาย 
กลุ่มทอผ้าบ้านกู่สวนแตงกลุ่มทอผ้าบ้านส้มป่อย กลุ่มทอผ้าบ้านโคกจิก รวมจ�านวน
ผูเ้ข้าอบรม จ�านวน 60 คน จ�านวนผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์เป็นสมาชกิในกลุ่มทีไ่ด้รับการ
ถ่ายทอดจากผูเ้ข้าอบรม มากกว่า 150-200 คน โดยโครงการนีม้แีผนด�าเนนิกจิกรรม 
จ�านวน 9 ขั้นตอน มีผลการด�าเนินงานท�าให้ได้ผลผลิตเป็น 1. คู่มือองค์ความรู้
เพื่อการใช้ประโยชน์จริง จ�านวน 1,000 เล่ม 2. ลายมัดหมี่ลายใหม่ จ�านวน 20 
ลาย 3. ต้นแบบผ้าไหมมัดหมี่ลายใหม่ จ�านวน 50 ผืน หลังการด�าเนินโครงการมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรจ�าแนกกลุ่มผู้ผลิตตามศักยภาพ เพราะแต่ละกลุ่ม ต้องการ
ประเดน็สนบัสนนุทีแ่ตกต่างกนั ควรสนบัสนนุการย้อมสธีรรมชาติให้พัฒนาสู่สินค้า
ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ปัญหาการขาดก�าลงัผลติทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่ถอืเป็นอปุสรรค
ต่อการพัฒนาสินค้า ควรเร่งหาแนวทางในการพัฒนาการตลาดเพื่อจูงใจคนรุ่นใหม่
เข้าสู่การสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาต่อไป
ค�ำส�ำคัญ:  ผ้าไหม,  มัดหมี่,  ออกแบบ,  ลาย,  สี
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โครงการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีทางสายตาในผ้าไหมมัดหมี่ สินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม จังหวัดบุรีรัมย์

1. ควำมน�ำ

 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งที่คนในชุมชนท้องถิ่นยังคงสืบสาน และรักษา 

ภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลิตเป็นผ้าทอมือที่มีคุณภาพมีชื่อเสียงเป็นที่

รู้จักดีในประเทศ การพัฒนาสินค้าชุมชนประเภทผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ จึงมีความ

จ�าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากงานวิจัยหลายเรื่องได้เผยว่าผู้บริโภคชาวไทยกลุ่มอายุ 

25-35 ปี ไม่ใช้ผ้ามัดหม่ีเพราะผ้ามีภาพลักษณ์เป็นผ้านุ่งผ้าถุงส�าหรับผู้เฒ่าผู้แก่ 

(สรัญญา ภักดีสุวรรณ. 2552)  แม้แต่คนวัยท�างานอายุ 30 ปีข้ึนไป ยังต้องการ

ภาพลักษณ์การสวมใส่เสื้อผ้าที่ดูคล่องแคล่ว (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 2546:19) 

และผู้บริโภคชาวต่างชาตินิยมเลือกซื้อผ้าไหมเป็นของที่ระลึก โดยตัดสินใจซื้อจาก

ลวดลาย สีสัน และเนื้อผ้า (สุภัทรา ลูกรักษ์. 2555:27) ทั้งนี้ ผู้บริโภคต้องการให้มี

การพฒันาลวดลายและสใีห้เลอืกหลากหลาย และมกีารตัดสินใจซ้ือผ้าไหมจากสสีนั

และลวดลายทีส่วยงามถกูใจ  นอกจากนี ้ได้ระบวุ่าสสีนัความสวยงามของผ้าไหมยงั

มคีวามสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้อย่างมนียัส�าคญั (ศนูย์หม่อนไหมเฉลมิ

พระเกียรติฯ. 2555)  

 ผู้เขียนจึงท�าการสกัดองค์ความรู้จากโครงการวิจัยการออกแบบผ้ามัดหมี่

โดยการผสานสีด้วยสายตา (สมบัติ ประจญศานต์. 2560ก)  และโครงการวิจัยการ

ออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ โดยการเปลี่ยนค่าน�้าหนักของสีด้วยเส้นยืนสีกลาง (สมบัติ 

ประจญศานต์. 2560ข) ซึง่ได้รบัการสนับสนุนจากมหาวทิยาลยัราชภฎับรุรีมัย์ ท�าให้

ได้องค์ความรู ้และเทคนคิการออกแบบผ้าไหมมดัหมีท่ีส่ร้างความหลากหลายของสี

ให้ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของลกูค้าได้ จงึเหน็ควรได้รบัการสนบัสนุน

การถ่ายทอดเทคนิคดังกล่าวแก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือในชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก

ทางการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม
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การพฒันาลวดลายและสใีห้เลอืกหลากหลาย และมกีารตดัสินใจซือ้ผ้าไหมจากสสีนั

และลวดลายทีส่วยงามถกูใจ  นอกจากนี ้ได้ระบวุ่าสสีนัความสวยงามของผ้าไหมยงั

มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้อย่างมนียัส�าคญั (ศูนย์หม่อนไหมเฉลมิ

พระเกียรติฯ. 2555)  

 ผู้เขียนจึงท�าการสกัดองค์ความรู้จากโครงการวิจัยการออกแบบผ้ามัดหม่ี

โดยการผสานสีด้วยสายตา (สมบัติ ประจญศานต์. 2560ก)  และโครงการวิจัยการ

ออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ โดยการเปลี่ยนค่าน�้าหนักของสีด้วยเส้นยืนสีกลาง (สมบัติ 

ประจญศานต์. 2560ข) ซึง่ได้รบัการสนับสนุนจากมหาวิทยาลยัราชภฎับรุรีมัย์ ท�าให้

ได้องค์ความรู ้และเทคนคิการออกแบบผ้าไหมมดัหมีท่ีส่ร้างความหลากหลายของสี

ให้ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของลกูค้าได้ จงึเหน็ควรได้รบัการสนบัสนุน

การถ่ายทอดเทคนิคดังกล่าวแก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือในชุมชนท้องถิ่น เพื่อยกระดับ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก

ทางการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม
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2. มัดหมี่ ผ้าทอมือทีม่ีอยูท่ั่วโลก 
เมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ในยุคหินใหม่ บรรพชนเผ่าไทได้คิดค้น

เทคนิคการมัดย้อมแบบมัดหมี่ขึ้น เรียกว่า มัดก่าน ซึ่งยังคงเรียกชื่อนี้สืบมาจนถึง
ปัจจุบันในหมู่ชาวไทลื้อ และต่อมาราว 2,500 ปี ชาวโปร์โตมาเลย์ได้อพยพจาก
แผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปอยู่ตามเกาะต่าง ๆ ก็ได้น ากรรมวิธีมัด
ก่านไปเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในชื่อว่า Mangikat ต่อมาเสียงกร่อนเป็น 
Ikat ในปัจจุบัน (อรไท ผลดี. 2546:289)  โดยลักษณะการทอและรูปแบบของผ้า
มัดหมี่นี้พบว่าเป็นเทคนิคท่ีมีอยู่ทั่วโลก เช่น เม็กซิโก อิหร่าน อุซเบกิสถาน 
กัวเตมาลา อินเดีย จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย 
กัมพูชา ลาว รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
ผลิตผ้ามัดหมี่ทั้งจากเส้นด้ายที่ผลิตจากเส้นไหม เส้นฝ้าย และเส้นใยสังเคราะห์ 

 
 
 
มัดหม่ี (Mudmee, Ikat)  

เป็นเทคนิคการสร้างลวดลายให้เกิดข้ึนกับเส้นด้ายทางเส้นพุ่ง หรือเส้นยืน หรือทั้ง
เส้นพุ่งและเส้นยืน โดยที่มีการค้นหมี่เพื่อทบเส้นด้าย และแยกเส้นด้ายเป็นกลุ่ม ๆ 
เรียกว่า “ล า” ตามการซ้ าของลายแล้ว ท าการมัดด้วยเชือกในต าแหน่งสีของลาย
เป็นเปลาะเพ่ือกันสีที่จะท าการย้อมไม่ให้ซึมเข้าไปในเส้นด้ายที่มัดเชือกไว้  โดยมัด
เกบ็ในต าแหน่งสีของลายที่ย้อมได้ในแต่ละครั้ง  ทีละสี ๆ จนได้สีสันของด้ายใน
ต าแหน่งของลายทั้งหมดผืน จากนั้น จึงน าเส้นด้ายนั้นไปทอให้เป็นผืนผ้า โดย
จัดเรียงลายมัดหมี่ในเส้นด้ายให้ตรงต าแหน่งของลาย จึงจะได้ผ้ามัดหมี่ที่สวยงาม  
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3. โครงสร้างผ้ามัดหมี่แตล่ะประเภทแสดงถึงการวางลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  3.1 หม่ีข้อคั่น      3.2 หม่ีรวด         3.3 หม่ีร่าย         3.4 หม่ีคั่น 

หญิงชาวบ้านนุ่งซิ่น ฮูปแต้ม อุโบสถวัดท่าเรยีบ    
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรมัย ์สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2432  
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3. โครงสร้างผ้ามัดหมี่แตล่ะประเภทแสดงถึงการวางลาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  3.1 หม่ีข้อคั่น      3.2 หม่ีรวด         3.3 หม่ีร่าย         3.4 หม่ีคั่น 

หญิงชาวบ้านนุ่งซิ่น ฮูปแต้ม อุโบสถวัดท่าเรยีบ    
อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรมัย ์สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2432  
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4. รูปแบบลวดลาย  แบ่งเป็น 7 แบบ ได้แก่ 

4.1 ลายแถบแนวนอน เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกันในแนวนอน 

 

 

 

4.2 ลายแถบแนวตั้ง เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกันยาวตามแนวตั้ง 

 

 

 

4.3 ลายแถบแนวเฉียง เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกันให้เอียงจากแนว
ไปทางใดทางหนึ่ง 
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4.4 ลายแถบลักษณะเส้นหยก หรือเส้นซิกแซก เกิดจากการผูกประกอบลาย
เรียงต่อกันในลักษณะสลับฟันปลา  

 

 

 

4.5 ลายแถบลักษณะตาหมากรุก  เกิดจากการผูกประกอบลายลงในพ้ืนที่       
ที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมตารางเล็ก ๆ ที่เท่ากัน โดยสลับลายกับช่องว่าง 

 

 

 

4.6 ลายแถบลักษณะขั้นบันได เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกัน   
ลดหลั่นกันเป็น ล าดับไปตามแนวเฉียง 
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4.4 ลายแถบลักษณะเส้นหยก หรือเส้นซิกแซก เกิดจากการผูกประกอบลาย
เรียงต่อกันในลักษณะสลับฟันปลา  

 

 

 

4.5 ลายแถบลักษณะตาหมากรุก  เกิดจากการผูกประกอบลายลงในพ้ืนที่       
ที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมตารางเล็ก ๆ ที่เท่ากัน โดยสลับลายกับช่องว่าง 

 

 

 

4.6 ลายแถบลักษณะขั้นบันได เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกัน   
ลดหลั่นกันเป็น ล าดับไปตามแนวเฉียง 
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4.7 ลายที่มีลักษณะเป็นแผ่นผืน เกิดจากการจัดประกอบตัวลาย หรือแม่ลายต่อ
เข้าด้วยกันจนเต็มพ้ืนที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน  

 

5. การจัดวางทิศทางของลวดลาย     แบ่งเป็น 4 แบบ ได้แก่ 

 

 

 

5.1 วางลายตั้งขึ้นในทิศทางเดียวกัน  5.2 วางลายสลับหัวท้ายกัน  
     (One way)                                    (Two way) 
 

 

 

 
5.3 วางลายสลับบน-ล่าง ซ้าย-ขวา  5.4 วางลายในทุกทิศทาง 
     (Four way)                                    (Tossed) 
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6. การก่อรูปของลายมัดหมี่  

เมื่อท าการฟอกไหมเพื่อลอกกาวโปรตีนท่ีเกาะเส้นใยตามธรรมชาตอิอกแล้วจะ
คล้องเส้นไหมใส่กงแล้วถ่ายเส้นไหมไปพันรอบอัก ตั้งอักถ่ายเส้นไหมพันรอบหลักค้นหมี่ หรือ
เครื่องโยกหมี่ซึ่งมีความกว้างสัมพนัธ์กับความกว้างของฟืมท่ีใช้ทอผ้า นับจ านวนเส้นไหมให้
เป็นชุด แตล่ะชุดมีจ านวนเส้นไหมสัมพันธ์กับลาย (จ านวนล า) ขนาดของลายจ านวน 1 ล า 
เมื่อปรากฏบนผืนผ้าที่ทอแล้วเสรจ็จะเท่ากับ ความยาว 2.8-3.3 มิลลิเมตร โดยเฉลี่ย 3 
มิลลเิมตร การออกแบบลายมัดหมี่ให้มีทิศทางของลายและขนาดของลาย สามารถท าได้ 2 
ขั้นตอน  ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 การค้นหมี่ เป็นการเตรียมเส้นพุ่งโดยการค้นหมี่ที่เครื่องโยกหมี่ (บาง
ท้องถิ่น เรียกว่า โฮงค้นหมี่ โฮงโยกหมี่) ซึ่งเส้นไหมในหน่ึงรอบจะมคีวามยาวเท่ากับหน้ากว้าง
ของเครื่องโฮงมัดหมี่และฟืม ซึ่งเกดิจากการค านวณผ้าที่ไดห้น้ากว้าง 102 เซนตเิมตร และมี
ความยาวตามที่ก าหนด โดยต้องมดัหมี่ให้เกดิลวดลายตามขนาดของลาย (จ านวนล า) ต้องค้น
หมี่กี่รอบในหนึ่งล าเพื่อใหไ้ด้จ านวนเส้นไหมต่อล าที่คงสัดส่วนของลาย และต้องค้นจ านวนกี่
รอบ (ไพ, ขีน) เพื่อทบเส้นไหมตามการซ้ า (Repeat) ขนาดของลายเพื่อให้ได้ความยาวของผืน
ผ้าตามที่ต้องการ เช่น ลายขนาด 25 ล า ต้องค้นหมี่จ านวน 34 รอบ เป็นต้น ซึ่งการค้นหมี่จะ
มีผลต่อรูปแบบลวดลายที่จะเกิดขึน้บนผืนผ้ากระท าได้ 2 เทคนิควิธี คือ การค้นหมี่แบบหมี่
ร่าย (ลวดลายเรียงเยื้องกันเป็นแถบเฉียงทีม่ีลักษณะเรียงกันร่ายซา่ย หรือมีทิศทางของลาย
เป็นทางเดียวกัน) และการค้นหมีแ่บบหมี่รวด (ลายต่อเนื่อง กันไปตลอดทั้งผืน หรือมีทิศทาง
ของลายสะท้อนกลบั) (Sombat Prajonsant. 2016:120) 

 

การค้นหมี่แยกเส้นด้ายเป็นกลุ่ม ๆ 
ตามจ านวนล า 

6. กำรก่อรูปของลำยมัดหมี่ 

 เมื่อท�าการฟอกไหมเพื่อลอกกาวโปรตีนท่ีเกาะเส้นใยตามธรรมชาติออก
แล้วจะคล้องเส้นไหมใส่กงแล้วถ่ายเส้นไหมไปพนัรอบอกั ต้ังอักถ่ายเส้นไหมพนัรอบหลัก
ค้นหมี่ หรือเครื่องโยกหมีซ่ึ่งมีความกว้างสัมพันธ์กับความกว้างของฟืมที่ใช้ทอผ้า นับ
จ�านวนเส้นไหมให้เป็นชุด แต่ละชุดมจี�านวนเส้นไหมสมัพนัธ์กบัลาย (จ�านวนล�า) ขนาด
ของลายจ�านวน 1 ล�า เมื่อปรากฏบนผืนผ้าที่ทอแล้วเสร็จจะเท่ากับ ความยาว 2.8-3.3 
มิลลิเมตร โดยเฉลี่ย 3 มิลลิเมตร การออกแบบลายมัดหม่ีให้มีทิศทางของลายและ
ขนาดของลาย สามารถท�าได้ 2 ขั้นตอน  ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 กำรค้นหมี่ เป็นการเตรียมเส้นพุ่งโดยการค้นหมี่ที่เครื่องโยก
หมี่ (บางท้องถิ่น เรียกว่า โฮงค้นหมี่ โฮงโยกหมี่) ซึ่งเส้นไหมในหนึ่งรอบจะมีความ
ยาวเท่ากบัหน้ากว้างของเครือ่งโฮงมดัหมีแ่ละฟืม ซึง่เกดิจากการค�านวณผ้าทีไ่ด้หน้า
กว้าง 102 เซนติเมตร และมีความยาวตามที่ก�าหนด โดยต้องมัดหมี่ให้เกิดลวดลาย
ตามขนาดของลาย (จ�านวนล�า) ต้องค้นหมีก่ีร่อบในหนึง่ล�าเพือ่ให้ได้จ�านวนเส้นไหม
ต่อล�าที่คงสัดส่วนของลาย และต้องค้นจ�านวนกี่รอบ (ไพ, ขีน) เพื่อทบเส้นไหมตาม
การซ�้า (Repeat) ขนาดของลายเพื่อให้ได้ความยาวของผืนผ้าตามท่ีต้องการ เช่น 
ลายขนาด 25 ล�า ต้องค้นหมี่จ�านวน 34 รอบ เป็นต้น ซึ่งการค้นหมี่จะมีผลต่อรูป
แบบลวดลายที่จะเกิดข้ึนบนผืนผ้ากระท�าได้ 2 เทคนิควิธี คือ การค้นหมี่แบบหม่ี
ร่าย (ลวดลายเรียงเยื้องกันเป็นแถบเฉียงที่มีลักษณะเรียงกันร่ายซ่าย หรือมีทิศทาง
ของลายเป็นทางเดยีวกนั) และการค้นหมีแ่บบหม่ีรวด (ลายต่อเนือ่ง กนัไปตลอดทัง้
ผืน หรือมีทิศทางของลายสะท้อนกลับ) (Sombat Prajonsant. 2016:120)
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6. การก่อรูปของลายมัดหมี่  

เมื่อท าการฟอกไหมเพื่อลอกกาวโปรตีนท่ีเกาะเส้นใยตามธรรมชาตอิอกแล้วจะ
คล้องเส้นไหมใส่กงแล้วถ่ายเส้นไหมไปพันรอบอัก ตั้งอักถ่ายเส้นไหมพันรอบหลักค้นหมี่ หรือ
เครื่องโยกหมี่ซึ่งมีความกว้างสัมพนัธ์กับความกว้างของฟืมท่ีใช้ทอผ้า นับจ านวนเส้นไหมให้
เป็นชุด แตล่ะชุดมีจ านวนเส้นไหมสัมพันธ์กับลาย (จ านวนล า) ขนาดของลายจ านวน 1 ล า 
เมื่อปรากฏบนผืนผ้าที่ทอแล้วเสรจ็จะเท่ากับ ความยาว 2.8-3.3 มิลลิเมตร โดยเฉลี่ย 3 
มิลลเิมตร การออกแบบลายมัดหมี่ให้มีทิศทางของลายและขนาดของลาย สามารถท าได้ 2 
ขั้นตอน  ได้แก่  

ขั้นตอนที่ 1 การค้นหมี่ เป็นการเตรียมเส้นพุ่งโดยการค้นหมี่ที่เครื่องโยกหมี่ (บาง
ท้องถิ่น เรียกว่า โฮงค้นหมี่ โฮงโยกหมี่) ซึ่งเส้นไหมในหน่ึงรอบจะมคีวามยาวเท่ากับหน้ากว้าง
ของเครื่องโฮงมัดหมี่และฟืม ซึ่งเกดิจากการค านวณผ้าที่ไดห้น้ากว้าง 102 เซนตเิมตร และมี
ความยาวตามที่ก าหนด โดยต้องมดัหมี่ให้เกดิลวดลายตามขนาดของลาย (จ านวนล า) ต้องค้น
หมี่กี่รอบในหนึ่งล าเพื่อใหไ้ด้จ านวนเส้นไหมต่อล าที่คงสัดส่วนของลาย และต้องค้นจ านวนกี่
รอบ (ไพ, ขีน) เพื่อทบเส้นไหมตามการซ้ า (Repeat) ขนาดของลายเพื่อให้ได้ความยาวของผืน
ผ้าตามที่ต้องการ เช่น ลายขนาด 25 ล า ต้องค้นหมี่จ านวน 34 รอบ เป็นต้น ซึ่งการค้นหมี่จะ
มีผลต่อรูปแบบลวดลายที่จะเกิดขึน้บนผืนผ้ากระท าได้ 2 เทคนิควิธี คือ การค้นหมี่แบบหมี่
ร่าย (ลวดลายเรียงเยื้องกันเป็นแถบเฉียงทีม่ีลักษณะเรียงกันร่ายซา่ย หรือมีทิศทางของลาย
เป็นทางเดียวกัน) และการค้นหมีแ่บบหมี่รวด (ลายต่อเนื่อง กันไปตลอดทั้งผืน หรือมีทิศทาง
ของลายสะท้อนกลบั) (Sombat Prajonsant. 2016:120) 

 

การค้นหมี่แยกเส้นด้ายเป็นกลุ่ม ๆ 
ตามจ านวนล า 

6. กำรก่อรูปของลำยมัดหมี่ 
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จ�านวนเส้นไหมให้เป็นชุด แต่ละชุดมจี�านวนเส้นไหมสมัพันธ์กบัลาย (จ�านวนล�า) ขนาด
ของลายจ�านวน 1 ล�า เมื่อปรากฏบนผืนผ้าที่ทอแล้วเสร็จจะเท่ากับ ความยาว 2.8-3.3 
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หมี่ (บางท้องถิ่น เรียกว่า โฮงค้นหมี่ โฮงโยกหมี่) ซึ่งเส้นไหมในหนึ่งรอบจะมีความ
ยาวเท่ากบัหน้ากว้างของเครือ่งโฮงมดัหมีแ่ละฟืม ซึง่เกดิจากการค�านวณผ้าทีไ่ด้หน้า
กว้าง 102 เซนติเมตร และมีความยาวตามที่ก�าหนด โดยต้องมัดหมี่ให้เกิดลวดลาย
ตามขนาดของลาย (จ�านวนล�า) ต้องค้นหมีก่ีร่อบในหนึง่ล�าเพือ่ให้ได้จ�านวนเส้นไหม
ต่อล�าที่คงสัดส่วนของลาย และต้องค้นจ�านวนกี่รอบ (ไพ, ขีน) เพื่อทบเส้นไหมตาม
การซ�้า (Repeat) ขนาดของลายเพื่อให้ได้ความยาวของผืนผ้าตามท่ีต้องการ เช่น 
ลายขนาด 25 ล�า ต้องค้นหมี่จ�านวน 34 รอบ เป็นต้น ซึ่งการค้นหมี่จะมีผลต่อรูป
แบบลวดลายที่จะเกิดขึ้นบนผืนผ้ากระท�าได้ 2 เทคนิควิธี คือ การค้นหมี่แบบหม่ี
ร่าย (ลวดลายเรียงเยื้องกันเป็นแถบเฉียงที่มีลักษณะเรียงกันร่ายซ่าย หรือมีทิศทาง
ของลายเป็นทางเดยีวกนั) และการค้นหมีแ่บบหม่ีรวด (ลายต่อเนือ่ง กันไปตลอดทัง้
ผืน หรือมีทิศทางของลายสะท้อนกลับ) (Sombat Prajonsant. 2016:120)

11

Knowledge Transferring Project on Visual Colored Merge Design Techniques in Mudmee Silkas the Cultural Products to Promote Silk Tourism Village in Buriram Province

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายผ้าท่ีได้จะมีทิศทางแบบสะท้อนกลับ           ลายผ้าท่ีได้จะมทีิศทางแบบทิศทางเดียว 

ผังการค้นหม่ีแบบหม่ีรวด จ านวน 49 
ล า 

ผังการค้นหม่ีแบบหม่ีร่าย จ านวน 48 ล า 

 

 

 

 



12

โครงการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีทางสายตาในผ้าไหมมัดหมี่ สินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม จังหวัดบุรีรัมย์

12 
 

ขั้นตอนที่ 2  การมัดหม่ี เป็นการท าลวดลายให้กับเส้นไหมก่อนทอเป็น
ผืนผ้าโดยการใช้เชือกฟางมัดเส้นไหมที่มีการแยกเป็นชุด ๆ ให้เป็นลวดลายตาม
ต้องการโดยมัดเป็นเปลาะ ๆ ก่อนน าเส้นไหมไปย้อมน้ าสี ส่วนที่ถูกมัดโอบจะไม่
ติดสี  ส่วนที่ไม่ถูกมัดโอบก็จะติดสีย้อมนั้น เมื่อแก้เชือกออกจึงเกิดสีแตกต่างกัน 
หากต้องการหลายสี ในการผลิตจะมีการแก้และมัดโอบด้วยเชือก หรือมัดโอบ 
ย้อมสีที่ 1 มัดโอบ ล้างสี ย้อมสีที่ 2 กระท าดังนี้หลายครั้ง ยิ่งเพ่ิมความซับซ้อน
ของการผลิต  การมัดหมี่เพ่ือให้ได้รูปแบบลวดลายและทิศทางของลายตามที่ได้
วางแผนและค านวณเส้นไหมไว้ตั้งแต่ข้ันตอนการค้นหมี่  การมัดหมี่เส้นพุ่งที่เครื่อง
โฮงมัดหมี่ต้องมีการปรับแต่งให้ความยาวของเครื่องโฮงมัดหมี่เท่ากับขนาดหลัก
ของโฮงค้นหมี่ และเท่ากับหน้าฟืมที่ใช้ในการทอผ้า เพ่ือมิให้ต าแหน่งของลาย
มัดหมี่เคลื่อนออกจากต าแหน่งที่ท าการย้อมสีไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

การมัดหมี่ไหมที่มีลักษณะสีขอบของผ้าเป็นสีแดงและตรงกลางเป็นสีน้ าตาล 

ครั้งท่ี 1 มัดเกบ็ลายทีม่ีสีขาว 
ครั้งท่ี 2 ย้อมสเีหลือง มดัโอบ 
          ลายท่ีมีสีเหลือง  
ครั้งท่ี 3 ย้อมสเีขียวทับ มัดโอบ 
          ลายที่มีสีเขียว 
ครั้งท่ี 4 ย้อมสีแดงทับส่วนขอบ 
          ที่มีสีเหลือง และตรง 
          กลางย้อมสีน้ าตาล  
          เม็ดมะขามทับ 
          ส่วนสีเขียว  

 ขั้นตอนที่ 2  กำรมัดหมี่ เป็นการท�าลวดลายให้กับเส้นไหมก่อนทอเป็นผืน

ผ้าโดยการใช้เชือกฟางมัดเส้นไหมที่มีการแยกเป็นชุด ๆ ให้เป็นลวดลายตามต้องการ

โดยมัดเป็นเปลาะ ๆ ก่อนน�าเส้นไหมไปย้อมน�้าสี ส่วนที่ถูกมัดโอบจะไม่ติดสี  ส่วนที่

ไม่ถกูมดัโอบกจ็ะตดิสย้ีอมน้ัน เม่ือแก้เชอืกออกจึงเกิดสแีตกต่างกนั หากต้องการหลาย

สี ในการผลิตจะมีการแก้และมัดโอบด้วยเชือก หรือมัดโอบ ย้อมสีที่ 1 มัดโอบ ล้างสี 

ย้อมสีที่ 2 กระท�าดังนี้หลายครั้ง ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนของการผลิต  การมัดหมี่เพื่อให้

ได้รูปแบบลวดลายและทิศทางของลายตามท่ีได้วางแผนและค�านวณเส้นไหมไว้ต้ังแต่

ข้ันตอนการค้นหมี่  การมัดหม่ีเส้นพุ่งที่เครื่องโฮงมัดหมี่ต้องมีการปรับแต่งให้ความ

ยาวของเครื่องโฮงมัดหม่ีเท่ากับขนาดหลักของโฮงค้นหมี่ และเท่ากับหน้าฟืมท่ีใช้ใน

การทอผ้า เพื่อมิให้ต�าแหน่งของลายมัดหมี่เคลื่อนออกจากต�าแหน่งที่ท�าการย้อมสีไว้
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ยาวของเครื่องโฮงมัดหมี่เท่ากับขนาดหลักของโฮงค้นหมี่ และเท่ากับหน้าฟืมที่ใช้ใน

การทอผ้า เพื่อมิให้ต�าแหน่งของลายมัดหมี่เคลื่อนออกจากต�าแหน่งที่ท�าการย้อมสีไว้
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7. เทคนิคการออกแบบลายมัดหมี่จากแม่ลาย 

เทคนิคการออกแบบลายมัดหมี่จากแม่ลายเป็นการสร้างลายธรรมดาที่มี
ลักษณะเรียบง่ายขึ้นเพียง 1 รูปแล้วผูกเป็นลวดลายต่าง ๆ ด้วยวิธีการ เช่น การ
เรียงล าดับ การสลับซ้ายขวา การหมุนรอบจุด จนท าให้เกิดลวดลายใหม่ได้ต่อไป
อีก โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

7.1 การหาแม่ลายจากส่วนหนึ่งของลาย และสร้างลายลงในตาราง  

 ใช้กระดาษสีขาวตัดเป็นช่องขนาด 1 นิ้ว x  1 นิ้ว วางทับบนผ้ามัดหมี่
ต้นแบบ เพ่ือหาแม่ลายที่ต้องการแล้วท าการคัดลอกแม่ลายในตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แม่ลายที่มองเห็นจากผ้ามัดหม่ี          แม่ลายที่คัดลอกในตาราง 
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7.2 การจัดวางทิศทางของแม่ลาย  

 

 

 

7.3 การประกอบแม่ลายเป็นรูปร่าง  

 

 

 

 

7.4 การดัดแปลง  

 

 

 

 

 

ประกอบกับลายอ่ืน 

ตัดต่อ   ซ้อนทับ  
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7.2 การจัดวางทิศทางของแม่ลาย  

 

 

 

7.3 การประกอบแม่ลายเป็นรูปร่าง  

 

 

 

 

7.4 การดัดแปลง  

 

 

 

 

 

ประกอบกับลายอ่ืน 

ตัดต่อ   ซ้อนทับ  
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7.5 การต่อลาย    น าลายที่ประกอบได้มาต่อลายตามรูปแบบที่ต้องการ 
 

 

 

 

 

การต่อลายแบบแผ่นผืน 

 

 

 

 

 

 

การต่อลายแบบแถบแนวเฉียง 

 

 

 

การต่อลายแบบแถบแนวนอน 
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 8. การวางลายให้สัมพันธ์กับความกว้างของหน้าผ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               การค้นหมี่                                            การมัดหมี่ 

ขนาดความกว้างของโฮงค้นหมี่  โฮงมัดหมี่ และฟืมต้องสัมพันธ์กนั 

 

ช่องละ 6 มม. เท่ากับ 120 ช่อง 
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 8. การวางลายให้สัมพันธ์กับความกว้างของหน้าผ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               การค้นหมี่                                            การมัดหมี่ 

ขนาดความกว้างของโฮงค้นหมี่  โฮงมัดหมี่ และฟืมต้องสัมพันธ์กนั 

 

ช่องละ 6 มม. เท่ากับ 120 ช่อง 
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ตัวอย่างงานออกแบบลายมัดหมี่ของชุมชน ตัวอย่ำงงำนออกแบบลำยมัดหมี่จำกแม่ลำยของชุมชน
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9. การก าหนดขนาดของลาย เป็นการนับจ านวนล าหมี่ต่อหนึ่งซ้ า (Repeat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตีเส้นด้วยปากกาเมจิกวัดให้แต่ละช่องกว้าง 6 มม. เพ่ือมัดหมี่ตามต าแหน่งของลาย 

25 ช่อง = 25 ล า  

ค้นหมี่แบบหมี่ร่าย 

ประมาณ 120  ช่อง ๆ ละ 6 มม. =72 ซม. 
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9. การก าหนดขนาดของลาย เป็นการนับจ านวนล าหมี่ต่อหนึ่งซ้ า (Repeat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตีเส้นด้วยปากกาเมจิกวัดให้แต่ละช่องกว้าง 6 มม. เพ่ือมัดหมี่ตามต าแหน่งของลาย 

25 ช่อง = 25 ล า  

ค้นหมี่แบบหมี่ร่าย 

ประมาณ 120  ช่อง ๆ ละ 6 มม. =72 ซม. 
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10. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้ามัดหมี่ 
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน ผ้ามัดหมี่ (MAT MI FABRICS) มผช. 17/2557 ก าหนด ดังนี ้
 ลักษณะท่ัวไป ต้องสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดทั้งผืน ความสม่ าเสมอ

ของลวดลายและเนื้อผ้าตามแนวเส้นด้ายยืน และแนวเส้นดา้ยพุ่งให้เป็นไปตามลักษณะของผ้า
นั้น ๆ และต้องไม่มีข้อบกพรองที่เกิดจากกรรมวิธีการ ท าให้เห็นอยา่งชัดเจนและมีผลต่อการ
ใช้งาน เช่น สีและเนื้อผ้าไม่สม่ าเสมอ ลายผิดหรือลายไมต่อเนื่อง  ผา้เป็นร่อง รูแยก เส้นด้าย
ขาด เส้นดา้ยตึงหรือหย่อน ร้อยเสน้ยืนผิด รมิผ้าเสยี 

 ชนิดเส้นใยท่ีใช้ ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ท่ีฉลาก  
 ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 5.0-8.0 ยกเว้นกรณีย้อมห้อมหรือคราม 5.0-8.5 
 สีเอโซ ให้แอโรแมติกแอมนีน 24 ตัว (ยกเว้นสีย้อมธรรมชาติ) แอโรแมติกแอมีน 

แต่ละตัวต้องไมเ่กิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรมั 
 การเปลี่ยนแปลงขนาดภายหลังซักและท าให้แหง ไม่เกินร้อยละ 10 
 ความคงทนของสีต่อการซัก ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดบั 3 ทั้งการเปลีย่นส ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้าน 

10. มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทผ้ำมัดหมี่
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้ามัดหมี่ (MAT MI FABRICS) มผช. 17/2557 ก�าหนด ดังนี้

	   ลักษณะทั่วไป ต้องสะอาดและอยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดทั้งผืน ความสม�่าเสมอ

ของลวดลายและเนื้อผ้าตามแนวเส้นด้ายยืน และแนวเส้นด้ายพุ่งให้เป็นไปตามลักษณะของผ้า

นั้น ๆ  และต้องไม่มีข้อบกพร่องที่เกิดจากกรรมวิธีการ ท�าให้เห็นอย่างชัดเจนและมีผลต่อการใช้

งาน เช่น สีและเนื้อผ้าไม่สม�่าเสมอ ลายผิดหรือลายไม่ต่อเนื่อง  ผ้าเป็นร่อง รูแยก เส้นด้ายขาด 

เส้นด้ายตึงหรือหย่อน ร้อยเส้นยืนผิด ริมผ้าเสีย

	   ชนิดเส้นใยที่ใช้ ต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ที่ฉลาก 

	    ควำมเป็นกรด-ด่ำง อยู่ระหว่าง 5.0-8.0 ยกเว้นกรณีย้อมห้อมหรือคราม 5.0-8.5

 	สีเอโซ ให้แอโรแมติกแอมนีน 24 ตัว (ยกเว้นสีย้อมธรรมชาติ) แอโรแมติกแอมีน 

แต่ละตัวต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

	 	กำรเปลี่ยนแปลงขนำดภำยหลังซักและท�ำให้แห้ง ไม่เกินร้อยละ 10

	 	ควำมคงทนของสีต่อกำรซัก ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสี
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และการเปื้อนสี ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติ ต้องไม่น้อยกว่าเกรยส์เกลระดับ 2-3 ทั้งการ
เปลี่ยนสีและการเปื้อนส ี

 ความคงทนของสีตอเหง่ือ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง  ต้องไม่น้อยกว่าเกรยส์เกล
ระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสียกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกล
ระดับ 2-3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี 
11. เทคนิคการออกแบบผ้ามัดหมี่โดยการผสานสีด้วยสายตา  

เป็นเทคนิคการออกแบบเพ่ือให้เกิดความหลากหลายด้านสีสันให้กับผืน
ผ้า และเพ่ิมความเลื่อมพรายของสี ท าให้เพ่ิมความแวววาวให้กับผ้าไหม ในการ
ผลิตแบบเดิมนั้น การมัดหมี่เส้นพุ่งที่โฮงมัดหมี่จะมัดคราวเดียวจะท าให้ได้เส้นพุ่ง
ที่จะน าไปทอเป็นผืนผ้าได้ความยาว 4 เมตร หากผู้ผลิตท าเป็นผ้าชุด จะท าให้ได้
ผ้ามัดหมี่ที่เหมือนกันทั้งสีและลาย จ านวน 2 ผืนทีม่ีความยาวผืนละ 2 เมตร  แต่
องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดนั้น จะท าให้ผู้ผลิตได้ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีสีสันแตกต่างกัน 
กระท าได้โดยให้แยกเส้นพุ่งน าไปทอขัดกับเส้นยืนต่างสีกันและเห็นผลชัดในสีคู่
ตรงขา้ม เช่น สีม่วง สีเหลือง ท าให้ผ้าที่ได้มีการแปรเปลี่ยนสีสันด้วยการผสานสี
ทางสายตา เกิดความแวววาว และประกายแห่งสีสัน เพ่ิมเสน่ห์ให้กับผ้าไหมได้
เป็นอย่างดี 
 

  

 

 

 

 

ทอกับเส้นยืนสเีหลือง 

ทอกับเส้นยืนสมี่วง 
ผ้ามัดหมี่ที่ได้มสีีแตกต่างกัน 

เส้นพุ่งที่มลีายมัดหมีส่ีขาว 
สลับสีสม้ พ้ืนสีน้ าเงินสด 

และการเปื้อนสี ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติ ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 2-3 ทั้ง

การเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี

  ควำมคงทนของสีต่อเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง  ต้องไม่น้อยกว่า

เกรย์สเกลระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสียกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติต้อง

ไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 2-3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี

11. เทคนิคกำรออกแบบผ้ำมัดหมี่โดยกำรผสำนสีด้วยสำยตำ 
 เป็นเทคนิคการออกแบบ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายด้านสีสันให้กับผืนผ้า 

และเพิ่มความเลื่อมพรายของสี ท�าให้เพิ่มความแวววาวให้กับผ้าไหม ในการผลิต

แบบเดิมนั้น การมัดหมี่เส้นพุ่งที่โฮงมัดหมี่จะมัดคราวเดียวจะท�าให้ได้เส้นพุ่งที่จะน�าไป

ทอเป็นผนืผ้าได้ความยาว 4 เมตร หากผูผ้ลติท�าเป็นผ้าชดุ จะท�าให้ได้ผ้ามดัหมีท่ีเ่หมอืน

กันทั้งสีและลาย จ�านวน 2 ผืนที่มีความยาวผืนละ 2 เมตร  แต่องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด

นั้น จะท�าให้ผู้ผลิตได้ผ้าไหมมัดหม่ีท่ีมีสีสันแตกต่างกัน กระท�าได้โดยให้แยกเส้นพุ่ง

น�าไปทอขัดกับเส้นยืนต่างสีกันและเห็นผลชัดในสีคู่ตรงข้าม เช่น สีม่วง สีเหลือง ท�าให้

ผ้าทีไ่ด้มกีารแปรเปลีย่นสสีนัด้วยการผสานสทีางสายตา เกดิความแวววาว และประกาย

แห่งสีสัน เพิ่มเสน่ห์ให้กับผ้าไหมได้เป็นอย่างดี
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และการเปื้อนสี ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติ ต้องไม่น้อยกว่าเกรยส์เกลระดับ 2-3 ทั้งการ
เปลี่ยนสีและการเปื้อนส ี

 ความคงทนของสีตอเหง่ือ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง  ต้องไม่น้อยกว่าเกรยส์เกล
ระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสียกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกล
ระดับ 2-3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี 
11. เทคนิคการออกแบบผ้ามัดหมี่โดยการผสานสีด้วยสายตา  

เป็นเทคนิคการออกแบบเพ่ือให้เกิดความหลากหลายด้านสีสันให้กับผืน
ผ้า และเพ่ิมความเลื่อมพรายของสี ท าให้เพ่ิมความแวววาวให้กับผ้าไหม ในการ
ผลิตแบบเดิมนั้น การมัดหมี่เส้นพุ่งที่โฮงมัดหมี่จะมัดคราวเดียวจะท าให้ได้เส้นพุ่ง
ที่จะน าไปทอเป็นผืนผ้าได้ความยาว 4 เมตร หากผู้ผลิตท าเป็นผ้าชุด จะท าให้ได้
ผ้ามัดหมี่ที่เหมือนกันทั้งสีและลาย จ านวน 2 ผืนทีม่ีความยาวผืนละ 2 เมตร  แต่
องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดนั้น จะท าให้ผู้ผลิตได้ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีสีสันแตกต่างกัน 
กระท าได้โดยให้แยกเส้นพุ่งน าไปทอขัดกับเส้นยืนต่างสีกันและเห็นผลชัดในสีคู่
ตรงขา้ม เช่น สีม่วง สีเหลือง ท าให้ผ้าที่ได้มีการแปรเปลี่ยนสีสันด้วยการผสานสี
ทางสายตา เกิดความแวววาว และประกายแห่งสีสัน เพ่ิมเสน่ห์ให้กับผ้าไหมได้
เป็นอย่างดี 
 

  

 

 

 

 

ทอกับเส้นยืนสเีหลือง 

ทอกับเส้นยืนสมี่วง 
ผ้ามัดหมี่ที่ได้มสีีแตกต่างกัน 

เส้นพุ่งที่มลีายมัดหมีส่ีขาว 
สลับสีสม้ พ้ืนสีน้ าเงินสด 

และการเปื้อนสี ยกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติ ต้องไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 2-3 ทั้ง

การเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี

  ควำมคงทนของสีต่อเหงื่อ ทั้งสภาพกรดและสภาพด่าง  ต้องไม่น้อยกว่า

เกรย์สเกลระดับ 3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสียกเว้นกรณีย้อมสีธรรมชาติต้อง

ไม่น้อยกว่าเกรย์สเกลระดับ 2-3 ทั้งการเปลี่ยนสีและการเปื้อนสี

11. เทคนิคกำรออกแบบผ้ำมัดหมี่โดยกำรผสำนสีด้วยสำยตำ 
 เป็นเทคนิคการออกแบบ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายด้านสีสันให้กับผืนผ้า 

และเพิ่มความเล่ือมพรายของสี ท�าให้เพิ่มความแวววาวให้กับผ้าไหม ในการผลิต

แบบเดิมนั้น การมัดหมี่เส้นพุ่งที่โฮงมัดหมี่จะมัดคราวเดียวจะท�าให้ได้เส้นพุ่งที่จะน�าไป

ทอเป็นผนืผ้าได้ความยาว 4 เมตร หากผูผ้ลติท�าเป็นผ้าชดุ จะท�าให้ได้ผ้ามัดหม่ีทีเ่หมอืน

กันทั้งสีและลาย จ�านวน 2 ผืนที่มีความยาวผืนละ 2 เมตร  แต่องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด

นั้น จะท�าให้ผู้ผลิตได้ผ้าไหมมัดหม่ีท่ีมีสีสันแตกต่างกัน กระท�าได้โดยให้แยกเส้นพุ่ง

น�าไปทอขัดกับเส้นยืนต่างสีกันและเห็นผลชัดในสีคู่ตรงข้าม เช่น สีม่วง สีเหลือง ท�าให้

ผ้าท่ีได้มกีารแปรเปล่ียนสีสันด้วยการผสานสทีางสายตา เกดิความแวววาว และประกาย

แห่งสีสัน เพิ่มเสน่ห์ให้กับผ้าไหมได้เป็นอย่างดี
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ผลิตตามการเทคนิค
ผสานสีทางสายตา 

  ผลิตแบบเดิม 

มัดหม่ีคราวเดียวทอผ้าได้ 2 เมตร 2 ผืนที่มีลายและสีสันเหมือนกันทุกประการ  

มัดหม่ีคราวเดียวทอผ้าได้ 2 เมตร  
2 ผืนที่มีลายเหมือนกัน 

แต่มีสีสันแตกต่างกัน ทอขัดกับเส้นยืนสีเหลืองดอกบวบ 

ทอขัดกับเส้นยืนสีม่วงสด 
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12. เทคนิคการออกแบบผ้ามัดหมี่โดยการเปลี่ยนค่าน้ าหนักของสี 
     ด้วยเส้นยืนสกีลาง 

เป็นเทคนิคการออกแบบสีผ้า โดยน าเส้นยืนสีกลางที่มีน้ าหนักสีต่างกัน
มาเพ่ือเปลี่ยนค่าน้ าหนักของสีผ้า เช่น สีด ากับสีเทา สีน้ าตาลเข้มกับสีน้ าตาลอ่อน
เป็นต้น เพ่ิมความหลากหลายด้านสีสันให้กับผลิตภัณฑ์ ในการผลิตแบบเดิมการ
มัดหมี่เส้นพุ่งที่โฮงมัดหมี่จะมัดคราวเดียวจะท าให้ได้เส้นพุ่งที่จะน าไปทอเป็นผืน
ผ้าได้ความยาว 4 เมตร หากผู้ผลิตท าเป็นผ้าชุด จะท าให้ได้ผ้ามัดหมี่ที่เหมือนกัน
ทั้งสีและลาย จ านวน 2 ผืนที่มีความยาวผืนละ 2 เมตร  แต่เทคนิคนี้จะท าให้
ผู้ผลิตได้ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีน้ าหนักสีแตกต่างกัน  โดยมีการแยกเส้นพุ่งไปทอขัดกับ
เส้นยืน ได้แก่ สีเทา ด า ขาว น้ าตาลเข้ม น้ าตาลอ่อน ครีม ทอง เงิน เป็นต้น 
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สีฟ้าสด ทอกับ สีน้ าตาลเข้ม  
 L* 39.10  a* 6.27   b* -14.63 

สีฟ้าสด ทอกับ สีน้ าตาลอ่อน  
L* 48.07    a* 3.07   b* -3.57 

สีฟ้าสด ทอกับ สีด า   
L* 27.13   a* 3.73   b* -27.53 

สีฟ้าสด ทอกับ สีเทาอ่อน  
L* 46.77    a* 4.23   b* -24.40  

สีฟ้าสด ทอกับ สีฟ้าสด 
L* 48.53    a* -6.57   b* -40.67 

มัดหมี่คราวเดยีวกัน  ทอได ้4 เมตร 
ประหยดัเวลามัด ย้อม 3-5 สี  7 วัน/หัว 
ค่าแรงงานมดัหมี+่ย้อมสีเดียว หัวละ 500 บาท 
มัด+ย้อม 3 สี  หวัละ 700 บาท  

แยก 2 ชุดไปทอขัดกับเสน้ยืนต่างสี ท าให้ได้ผ้า 2 ส ี

เทคนิคการเปลี่ยนค่าน้ าหนักของสีผ้าด้วยการใช้เส้นยืนสีกลาง 

การน าไปใชป้ระโยชน์ :  ลดเวลา ค่าจ้างแรงงานในการผลิตผ้าไหมมัดหมี่  
ท าให้เกิดความหลากหลายของสีสัน 
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เทคนิคการเปลี่ยนค่าน้ าหนักของสีผ้าด้วยการใช้เส้นยืนสีกลาง 

สีบานเย็น ทอกับ สีน้ าตาลเข้ม  L* 38.60    a* 32.00   b* 39.00 

สีบานเย็น ทอกับ สีน้ าตาลอ่อน L* 47.87    a* 29.23   b* 13.17 
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13. กำรค�ำนวณต้นทุน

 ในการผลิตแบบเดิม หากผู้ผลิตต้องการผ้าชุดท่ีมีแบบสี 2 สีที่แตกต่างกัน 

ต้องมัดหมี่และย้อมสี 4 เมตร จ�านวน 2 ครั้ง ได้ผ้าชุดจ�านวน 4 ชุด ที่มีสีเหมือนกัน 2 ชุด

ต่อแบบส ีแต่การผลติแบบผสานสีทางสายตา การมัดหมีจ่�านวน 1 ครัง้ ได้ผ้าชดุจ�านวน 

2 ชุด มีแบบสตี่างกัน จึงชว่ยลดต้นทุนในการผลิต (Cost Reduction) สินค้าในคลังสินค้า

ให้น้อยลง  หรอืเป็นการเพิม่ผลผลติ (Increase Productivity) เชิงคณุภาพด้วยต้นทนุการ

ผลิตที่เท่าเดิมแต่สามารถมีสินค้าที่มีสีสันที่หลากหลายมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า และเมื่อ

มีการลดการผลิตสินค้าในคลังสินค้าให้น้อยลงไดจ้ึงไม่นอนทุน ท�าให้สภาพคล่องดีขึ้น

 ทั้งนี้ ในการผลิตผ้าไหมชุด ซึ่งประกอบด้วย ผ้ามัดหมี่ที่มีความยาว 2 เมตร และ

ผ้าสีพื้นที่มีความยาว 2 เมตร สามารถค�านวณค่าวัสดุและค่าแรงงานผลิตได้ รวมต้นทุน

ที่เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงเป็นเงิน 3,269 บาท ซึ่งยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ก�าไร 

ค่าบรหิารจดัการกลุม่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าขนส่ง ค่าเช่าทีพ่กักรณไีปจ�าหน่ายต่างจังหวดั 

ค่าเช่าสถานที่จ�าหน่าย เป็นต้น  ซึ่งจากค่าจ้างตามตารางดังกล่าวหากมัดหมี่และย้อมสี

คราวละ 2 เมตร การผลิตแบบเปลี่ยนค่าน�้าหนักของสีไหมเส้นยืน หรือการผสานสีทาง

สายตาจะช่วยลดต้นทุนค่าแรงงานการโยกและมัดหมี่ 325 บาท การย้อมสี 25 บาท 

ท�าให้ลดต้นทุนจ�านวน 350 บาท แต่จะได้ผ้าไหมชุดจ�านวน 2 ชุดที่มีสีสันที่แตกต่างกัน

เป็น 2 แบบสี  รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  ค่าวัสดุและค่าแรงงานผลิตผ้าไหมชุด (ผา้มัดหมี่ 2 เมตรและผ้าสีพื้น 2 เมตร)                  

 วิธีการคิด การค านวณ ราคา(บาท) 
1 ค่าวัสดุ   
1.1 เส้นไหม ใช้ท าเส้นยืนราคากิโลกรัมละ 

2,800 บาท น้ าหนัก 100 กรัม เมื่อฟอก
แล้วเหลือ 70 กรัม  

ไหมที่ฟอกแลว้ น้ าหนัก 280 กรัมท าเส้น
ยืน (น้ าหนักไหมกอ่นฟอก = 280x1.3 = 
364 กรัม)  

1,019 

1.2 เส้นไหม ใช้ท าเส้นพุ่งราคากิโลกรัมละ 
2,800 บาท น้ าหนัก 100 กรัม เมื่อฟอก
แล้วเหลือ 70 กรัม 

ไหมที่ฟอกแลว้ น้ าหนัก 300 กรัมท าเส้น
พุ่ง (น้ าหนักไหมก่อนฟอก = 300x1.3 = 
390 กรัม) 

1,092 

1.3 สารฟอก (ใช้ 2 ซอง ๆ ละ 5 บาทต่อ
ไหมน้ าหนัก 1 กิโลกรัม) 

เส้นไหมยืนรวมเส้นไหมพุ่งก่อนฟอก 
น้ าหนัก 754 กรัม 

7.54 

1.4 สบู่ซัลไลท์ (ใช้ 1 ก้อน ๆ ละ 12 บาทตอ่
ไหมน้ าหนัก 1 กิโลกรัม) 

เส้นไหมยืนรวมเส้นไหมพุ่งก่อนฟอก 
น้ าหนัก 754 กรัม 

9.05 

1.5 สารช่วยติดผงมัน ส าหรับย้อมไหมสีพื้น 
(ใช้ 1 ซอง ๆ ละ 5 บาทต่อไหม 1 ชุด) 

ผ้า 1 ชุดมีสีพื้นยาว 2 เมตร 5 

1.6 สารช่วยติดผงเข้าข้อ ส าหรับไหมมัดหมี ่ 
(ใช้ 1 ซอง ๆ ละ 5 บาทต่อไหม 1 ชุด) 

ถ้าต้องการลาย 3 สี ใช้ 3 ซอง ราคา 15 
บาท 

15 

1.7 สารกันตก ใส่ช่วยยอ้มเส้นยืน 20 เมตร 
หรือ 1 เครือใช้ 2 ซอง ๆ ละ 5 บาท 

ผ้า 1 ชุดใช้เส้นยืนยาว 4 เมตร 2 

1.8 สีเคมีชนิดผงบรรจุซองส าหรับย้อมใช้ 3 
ซองต่อสี ซอง ๆ ละ 5  บาท     

กรณีย้อม 3 สีใช้ 9 ซอง ๆ ละ 5 บาท 45 

1.9 หัวน้ ามัน ส าหรับใส่เส้นยืน 20 เมตร 
หรือ 1 เครือใช้ 1 ขวด ๆ ละ 18 บาท 

ผ้า 1 ชุดใช้เส้นยืนยาว 4 เมตร 3.60 

1.10 แป้งมัน ส าหรับหวีเส้นยืน 20 เมตร หรือ 
1 เครือใช้ 1 ถุง ๆ ละ 13 บาท 

ผ้า 1 ชุดใช้เส้นยืนยาว 4 เมตร 2.60 

1.13 เชือกพลาสติก ส าหรับมัดหมี ่ม้วนละ 20 
บาท ใช้ได้ 4 เมตร 

ผ้า 1 ชุดมีผ้ามัดหมี่ยาว 2 เมตร 10 
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ยืน (น้ าหนักไหมกอ่นฟอก = 280x1.3 = 
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แล้วเหลือ 70 กรัม 

ไหมที่ฟอกแลว้ น้ าหนัก 300 กรัมท าเส้น
พุ่ง (น้ าหนักไหมก่อนฟอก = 300x1.3 = 
390 กรัม) 

1,092 

1.3 สารฟอก (ใช้ 2 ซอง ๆ ละ 5 บาทต่อ
ไหมน้ าหนัก 1 กิโลกรัม) 

เส้นไหมยืนรวมเส้นไหมพุ่งก่อนฟอก 
น้ าหนัก 754 กรัม 

7.54 

1.4 สบู่ซัลไลท์ (ใช้ 1 ก้อน ๆ ละ 12 บาทตอ่
ไหมน้ าหนัก 1 กิโลกรัม) 

เส้นไหมยืนรวมเส้นไหมพุ่งก่อนฟอก 
น้ าหนัก 754 กรัม 

9.05 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 

 วิธีการคิด การค านวณ ราคา(บาท) 

1.14 บรรจุภัณฑ์  ฉลาก   ถุงผ้า 20 
รวมค่าวัสดุ    2,230.79 บาท 

2 ค่าแรงงาน    

2.1 ค่าฟอกไหม คิดจากน้ าหนักไหม 
กิโลกรัมละ  60 บาท 

เส้นไหมยืนรวมเส้นไหมพุ่ง น้ าหนัก 754 
กรัม 

45.24 

2.2 ค่ากวักไหมเส้นยืน คิดจากน้ าหนกัไหม
100 กรัมละ 12 บาท 

ไหมที่ฟอกแลว้ น้ าหนัก 280 กรัมท าเส้นยืน 33.60 

2.3 ค่าสืบหูกใส่ฟืมเบอร์ 40 คิด 20 เมตร
หรือ 1 เครือ ๆ ละ 240 บาท 

ผ้า 1 ชุดใช้เส้นยืนยาว 4 เมตร 48 

2.4 ค่ากวักไหมเส้นพุ่ง คิดจากน้ าหนักไหม
100 กรัมละ 12 บาท 

ไหมที่ฟอกแลว้ น้ าหนัก 300 กรัมท าเส้นพุ่ง 36 

2.5 ค่าโยกและมัดหมี่  650 บาท ต่อไหม 1 
ปอย (ทอผ้ามัดหมี่ได้ความยาว 4 เมตร) 

ผ้า 1 ชุดมีผ้ามัดหมี่ยาว 2 เมตร 325 

2.6 ค่าย้อมส ี50 บาท ต่อไหม 1 ปอย ไหม 1 ปอย ทอเป็นผ้าได้ความยาว 4 เมตร 50 
2.7 ค่าทอผ้าด้วยกี่ทอมอื คิดจากความยาว

ของผ้าที่ทอได้ เมตรละ 125 บาท 
ผ้า 1 ชุดใช้เส้นยืนยาว 4 เมตร 500 

รวมค่าจ้างแรงงาน  1,037.84 บาท 
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานผลิตผ้าไหมชุด แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม      3,269  บาท 

 

หมายเหตุ    ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้จากราคาเส้นไหมที่มจี าหน่ายในท้องตลาด 
ในตารางใช้ราคาเส้นไหม ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 ราคากโิลกรัมละ 2,800 บาท ใน
การค านวณ 
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14. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

 การถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าไหม

บ้านตาลอง อ�าเภอสตกึ กลุม่ทอผ้าไหมชมุชนสายยาว อ�าเภอเมอืง  กลุ่มทอผ้าไหมบ้าน

โคกเมือง อ�าเภอประโคนชัย  ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอ�าเภอนาโพธิ์ อ�าเภอนาโพธิ์ และ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวสะพาน อ�าเภอพุทไธสง 

 กลุ่มขยายผล ประกอบด้วย กลุ่มบ้านทองหลาง กลุ่มทอผ้าบ้านกู่สวนแตง 

กลุ่มทอผ้าบ้านส้มป่อย กลุ่มทอผ้าบ้านโคกจิก และกลุ่มทอผ้าบ้านหัวฝาย อ�าเภอบ้าน

ใหม่ไชยพจน์ รวมจ�านวนผู้เข้ากิจกรรมโครงการ จ�านวน 10 กลุ่ม จ�านวน 60 คน และ

สามารถขยายผลมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ มากกว่า 150-200 คน

ผลผลิต

 1.คู่มือการออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ด้วยเทคนิคการผสานสีด้วยสายตา และ

เทคนิคการเปลี่ยนค่าน�้าหนักสีด้วยเส้นยืนสีกลาง จ�านวน 1,000 เล่ม

 2.ลายมัดหมี่ลายใหม่ จ�านวนรวม 20 ลาย โดยกลุ่มผู้ผลิตที่เข้ารับการอบรม

ถ่ายทอดความรูส้ามารถออกแบบลายมัดหม่ีจากเทคนคิออกแบบจากแม่ลายได้ จ�านวน 

30 คน คนละ 4 ลาย รวม 120 ลาย  และแต่ละกลุ่มสามารถต่อลาย และวางลายเป็น

แบบลายมัดหมี่ได้จ�านวน กลุ่มละ 4 ลาย ท�าให้ได้ลายมัดหมี่ลายใหม่ จ�านวนรวม 20 

ลาย

 3.ต้นแบบผ้าไหมมัดหมี่ลายใหม่ จ�านวน 40 ผืน ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบ 

และผลิตตามภูมิปัญญาของกลุ่มเป้าหมายจ�านวน 5 กลุ่ม โดยมีผู้มีส่วนร่วมในการผลิต

จ�านวน 30 คน
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 4.ต้นแบบผ้าไหมมัดหมี่ลายใหม่ จ านวน 10 ผืน ซึ่งเป็นผลงานการ
ออกแบบ และผลิตตามภูมิปัญญาของกลุ่มขยายผลจ านวน 5 กลุ่ม โดยมีผู้มีส่วน
ร่วมในการผลิตจ านวน 30 คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ้าไหมมัดหมี่ลายใหม่ย้อมด้วยสีธรรมชาติของกลุม่ทอผ้าไหมบ้านตาลอง อ าเภอสตึก 

 

 

 

 

 

 

 

ผ้าไหมมัดหมี่ลายใหม่ย้อมด้วยสีธรรมชาติของศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอ าเภอนาโพธิ์ 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบลายมัดหมี่จากแม่ลายและการออกแบบส ี               
แบบผสานส ี   ทางสายตา และเปลี่ยนค่าน้ าหนกัด้วยเส้นยืนสีกลาง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบลายมัดหมี่จากแม่ลายและการออกแบบสี                

แบบผสานสีทางสายตา และเปลี่ยนค่าน�้าหนักด้วยเส้นยืนสีกลาง



32

โครงการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีทางสายตาในผ้าไหมมัดหมี่ สินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม จังหวัดบุรีรัมย์

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบลายมัดหมี่จากแม่ลายและการออกแบบส ี               
แบบผสานส ี   ทางสายตา และเปลี่ยนค่าน้ าหนกัด้วยเส้นยืนสีกลาง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบลายมัดหมี่จากแม่ลายและการออกแบบสี                

แบบผสานสีทางสายตา และเปลี่ยนค่าน�้าหนักด้วยเส้นยืนสีกลาง

33

Knowledge Transferring Project on Visual Colored Merge Design Techniques in Mudmee Silkas the Cultural Products to Promote Silk Tourism Village in Buriram Province

33 
 

 

 

 

 

 

 
การติดตามการผลิตในพื้นที่ชุมชน 

ผลลัพธ์ 
1.กลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่

ได้จากการอบรมน าไปสู่การปฏิบัติท าให้เกิดผลผลิตเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม มี
การผลิตซ้ าเพ่ือจ าหน่ายเป็นสินค้าของกลุ่ม และมีการพัฒนาปรับปรุงผลงานให้มี
คุณภาพมาตรฐานเรื่องความยาวของผ้า สามารถน าลายที่ออกแบบไปใช้ผลิต
ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าทอเอกลักษณ์ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงออกแบบให้เกิดความ
สวยงามของสีในส่วนของลายมัดหมี่ให้มีความเปรียบต่างกับสีของพ้ืนเพื่อท าให้
เกิดความคมชัด และมีการถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกคนอ่ืนภายในกลุ่ม 

2.กลุ่มผู้ผลิตกลุ่มขยายผลได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่
ได้จากการถ่ายทอดขยายผลน าไปสู่การปฏิบัติ ท าให้เกิดผลผลิตเป็นผลงานที่เป็น
รูปธรรม และมีการถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกคนอ่ืนภายในกลุ่ม 

กำรติดตำมกำรผลิตในพื้นที่ชุมชน

ผลลัพธ์

 1.กลุม่ผูผ้ลติกลุม่เป้าหมายได้รบัความรู้ ความเข้าใจ สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จาก

การอบรมน�าไปสูก่ารปฏบิตัทิ�าให้เกดิผลผลติเป็นผลงานทีเ่ป็นรปูธรรม มกีารผลติซ�า้เพือ่

จ�าหน่ายเป็นสนิค้าของกลุม่ และมกีารพฒันาปรบัปรุงผลงานให้มคุีณภาพมาตรฐานเรือ่ง

ความยาวของผ้า สามารถน�าลายท่ีออกแบบไปใช้ผลิตผ้าซ่ินตีนแดง ผ้าทอเอกลักษณ์

ประจ�าจงัหวดับรุรีมัย์ รวมถงึออกแบบให้เกดิความสวยงามของสีในส่วนของลายมัดหมี่

ให้มคีวามเปรยีบต่างกับสขีองพืน้เพือ่ท�าให้เกดิความคมชดั และมกีารถ่ายทอดความรูสู้่

สมาชิกคนอื่นภายในกลุ่ม

 2. กลุม่ผูผ้ลติกลุม่ขยายผลได้รับความรู ้ความเข้าใจ สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จาก

การถ่ายทอดขยายผลน�าไปสูก่ารปฏบิตั ิท�าให้เกดิผลผลติเป็นผลงานท่ีเป็นรูปธรรม และ

มีการถ่ายทอดความรู้สู่สมาชิกคนอื่นภายในกลุ่มหรือเยาวชน
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3.สื่อในสังคมออนไลน์ จ านวน 1 เพจ ในชื่อ Buri Ramian  Craft เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ กิจกรรมของโครงการนี้
สู่สาธารณะ   

4.บทความวิชาการ จ านวน 1 บทความ เพื่อส่งไปยังวารสารวิจัยตาม
เกณฑ์การเผยแพร่ของ ก.พ.อ. 

 

 

 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธก์ิจกรรมของโครงการผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 

ผลกระทบ 
1.การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสาธารณะในรายการหัวใจในลายผ้า 

ตอนชุมชนนักออกแบบแห่งบ้านนาโพธิ์ ออกอากาศในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS และรับชมย้อนหลังได้ทางสื่อออนไลน์ ท าให้ชุมชน
เกิดความภาคภูมิใจ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกลุ่ม รวมถึงประชาสัมพันธ์
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 ผลกระทบ

 1.การประชาสมัพนัธ์โครงการผ่านสือ่สาธารณะในรายการหวัใจในลายผ้า ตอน

ชุมชนนักออกแบบแห่งบ้านนาโพธิ์ ออกอากาศในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทางสถานี

โทรทัศน์ Thai PBS และรับชมย้อนหลังได้ทางสื่อออนไลน์ ท�าให้ชุมชนเกิดความภาค

ภูมิใจ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกลุ่ม รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



34

โครงการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีทางสายตาในผ้าไหมมัดหมี่ สินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม จังหวัดบุรีรัมย์

34 
 

3.สื่อในสังคมออนไลน์ จ านวน 1 เพจ ในชื่อ Buri Ramian  Craft เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ กิจกรรมของโครงการนี้
สู่สาธารณะ   

4.บทความวิชาการ จ านวน 1 บทความ เพื่อส่งไปยังวารสารวิจัยตาม
เกณฑ์การเผยแพร่ของ ก.พ.อ. 

 

 

 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธก์ิจกรรมของโครงการผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 

ผลกระทบ 
1.การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสาธารณะในรายการหัวใจในลายผ้า 

ตอนชุมชนนักออกแบบแห่งบ้านนาโพธิ์ ออกอากาศในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS และรับชมย้อนหลังได้ทางสื่อออนไลน์ ท าให้ชุมชน
เกิดความภาคภูมิใจ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกลุ่ม รวมถึงประชาสัมพันธ์
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 ผลกระทบ

 1.การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสือ่สาธารณะในรายการหวัใจในลายผ้า ตอน

ชุมชนนักออกแบบแห่งบ้านนาโพธิ์ ออกอากาศในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทางสถานี

โทรทัศน์ Thai PBS และรับชมย้อนหลังได้ทางสื่อออนไลน์ ท�าให้ชุมชนเกิดความภาค

ภูมิใจ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกลุ่ม รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

35

Knowledge Transferring Project on Visual Colored Merge Design Techniques in Mudmee Silkas the Cultural Products to Promote Silk Tourism Village in Buriram Province

35 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรุปบทเรียนและถ่ายทอดสู่กลุ่มขยายผล 
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การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์เมื่อแรกเห็นของผู้บริโภค 

 

2.ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมอบคู่มือการออกแบบลาย
มัดหมี่และออกแบบเทคนิคผสานสีทางสายตา (ฉบับช่างชุมชน) จ านวน 100 เล่ม 
จากโครงการการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีทางสายตาในผ้าไหมมัดหมี่ 
สินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม จังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ขยายผลความรู้สู่กลุ่มผู้ผลิตกลุ่มอื่น ๆ ในจังหวัด
บุรีรัมย์ต่อไป 

3.กิจกรรมของโครงการมีส่วนส าคัญต่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ กล่าวคือ กิจกรรมของโครงการเป็นการสืบสานภูมิ
ปัญญาของบรรพชนที่สะสมมา ท าให้ช่างฝีมือสามารถรักษาภูมิปัญญาการผลิตผ้า
ไหมมัดหมี่ในชุมชน  โดยสรา้งโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
กลุ่มผู้ผลิตให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาการผลิต และเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหา
ร่วมกัน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเพ่ิมมูลค่า

กำรทดสอบกำรยอมรับผลิตภัณฑ์เมื่อแรกเห็นของผู้บริโภค

 2. ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดับุรรีมัย์ได้รบัมอบคูม่อืการออกแบบลายมดั

หมี่และออกแบบเทคนิคผสานสีทางสายตา (ฉบับช่างชุมชน) จ�านวน 100 เล่ม จาก

โครงการการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสทีางสายตาในผ้าไหมมดัหมี ่สนิค้า

ทางวฒันธรรมเพ่ือส่งเสรมิการท่องเทีย่วในหมู่บ้านท่องเทีย่วไหม จังหวัดบรีุรัมย์ เพ่ือ

ใช้ในการเผยแพร่ขยายผลความรู้สู่กลุ่มผู้ผลิตกลุ่มอื่น ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

 3. กิจกรรมของโครงการมีส่วนส�าคัญต่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงาน
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ผ้าไหมมดัหมีใ่นชมุชน  โดยสร้างโอกาสให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัระหว่าง

กลุม่ผูผ้ลติให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาการผลติ และเรยีนรูแ้นวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์เมื่อแรกเห็นของผู้บริโภค 

 

2.ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมอบคู่มือการออกแบบลาย
มัดหมี่และออกแบบเทคนิคผสานสีทางสายตา (ฉบับช่างชุมชน) จ านวน 100 เล่ม 
จากโครงการการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีทางสายตาในผ้าไหมมัดหมี่ 
สินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม จังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ขยายผลความรู้สู่กลุ่มผู้ผลิตกลุ่มอื่น ๆ ในจังหวัด
บุรีรัมย์ต่อไป 

3.กิจกรรมของโครงการมีส่วนส าคัญต่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ กล่าวคือ กิจกรรมของโครงการเป็นการสืบสานภูมิ
ปัญญาของบรรพชนที่สะสมมา ท าให้ช่างฝีมือสามารถรักษาภูมิปัญญาการผลิตผ้า
ไหมมัดหมี่ในชุมชน  โดยสรา้งโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
กลุ่มผู้ผลิตให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาการผลิต และเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหา
ร่วมกัน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเพ่ิมมูลค่า

กำรทดสอบกำรยอมรับผลิตภัณฑ์เมื่อแรกเห็นของผู้บริโภค

 2. ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดับุรรีมัย์ได้รบัมอบคูม่อืการออกแบบลายมัด

หมี่และออกแบบเทคนิคผสานสีทางสายตา (ฉบับช่างชุมชน) จ�านวน 100 เล่ม จาก

โครงการการถ่ายทอดเทคนคิการออกแบบผสานสทีางสายตาในผ้าไหมมดัหมี ่สนิค้า

ทางวฒันธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเทีย่วในหมู่บ้านท่องเทีย่วไหม จังหวัดบรุรีมัย์ เพือ่

ใช้ในการเผยแพร่ขยายผลความรู้สู่กลุ่มผู้ผลิตกลุ่มอื่น ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

 3. กิจกรรมของโครงการมีส่วนส�าคัญต่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงาน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ กล่าวคือ กิจกรรมของโครงการเป็นการสืบสาน

ภูมิปัญญาของบรรพชนที่สะสมมา ท�าให้ช่างฝีมือสามารถรักษาภูมิปัญญาการผลิต

ผ้าไหมมดัหมีใ่นชมุชน  โดยสร้างโอกาสให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัระหว่าง

กลุม่ผูผ้ลติให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาการผลติ และเรยีนรูแ้นวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 

ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่อยอดเพิ่มมูลค่า
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ด้วยการทดลอง ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ และออกแบบสีสันใหม่สร้าง
เพ่ือสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมมัดหมี่อันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของลูกค้าต่อไป  รวมถึงผลกระทบของโครงการที่มีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในระดับฐานรากระดับครัวเรือน ระดับชุมชนของผู้ผลิต และระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

  การส่งมอบคู่มือการออกแบบลายมัดหมี่              เพจ Buri Ramian  Craft 
   และออกแบบเทคนิคผสานสีทางสายตา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.โครงการนี้เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
มัดหมี่ของกลุ่มผู้ผลิต ซึ่งทั้งหมดอยู่ในหมู่บ้านเขตชนบทของจังหวัดบุรีรัมย์ 
สามารถจ าแนกกลุ่มผู้ผลิตตามศักยภาพได้เป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพค่อนข้างสูง กลุ่มที่
มีศักยภาพปานกลาง และกลุ่มที่มีศักยภาพค่อนข้างน้อย  จึงต้องมีการสนับสนุน
ในระดับท่ีแตกต่างกัน   โดยกลุ่มที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง มีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาด เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ 
ช่องทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้ผลิต เพ่ือเป็นการพัฒนาสู่
สินค้าทางวัฒนธรรมมูลค่าสูงต่อไป  กลุ่มท่ีมีศักยภาพปานกลางต้องเน้นการ
ติดตามการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  และสนับสนุนด้านการตลาด

ข้อเสนอแนะ
 1. โครงการนี้เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ของ
กลุ่มผู้ผลิต ซึ่งทั้งหมดอยู่ในหมู่บ้านเขตชนบทของจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถจ�าแนกกลุ่มผู้
ผลิตตามศักยภาพได้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพค่อนข้างสูง กลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง และ
กลุ่มที่มีศักยภาพค่อนข้างน้อย  จึงต้องมีการสนับสนุนในระดับที่แตกต่างกัน  โดยกลุ่มที่
มีศักยภาพค่อนข้างสูง มีความจ�าเป็นในการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาด เช่น การ
พฒันาบรรจภุณัฑ์ การสร้างแบรนด์ ช่องทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ให้กบักลุม่
ผู้ผลิต เพื่อเป็นการพัฒนาสู่สินค้าทางวัฒนธรรมมูลค่าสูงต่อไป กลุ่มที่มีศักยภาพ
ปานกลางต้องเน้นการติดตามการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  และสนับสนุน
ด้านการตลาดและกลุ่มที่มีศักยภาพค่อนข้างน้อยยังคงต้องเน้นการพัฒนากระบวนการ

ผลิตให้สินค้าได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และสนบัสนนุ

ด้านการตลาด กลุ่มทีม่ศีกัยภาพค่อนข้างน้อยยงัคงต้องเน้นการพฒันากระบวนการผลติให้

สินค้าได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

ด้วยการทดลอง ออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ และออกแบบสีสันใหม่สร้างเพื่อ

สร้างความหลากหลายให้กบัผลติภณัฑ์ ผ้าไหมมดัหมีอ่นัส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของ

ลูกค้าต่อไป  รวมถึงผลกระทบของโครงการท่ีมีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับ

ฐานรากระดับครัวเรือน ระดับชุมชนของผู้ผลิต และระดับจังหวัด



38

โครงการถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผสานสีทางสายตาในผ้าไหมมัดหมี่ สินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม จังหวัดบุรีรัมย์

 2.โครงการนี้ได้สนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตจ�านวน 6 กลุ่มจาก 10 กลุ่ม ได้ใช้

สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ หลายกลุ่มจึงเริ่มฟื้นฟูกระบวนการย้อมสีย้อมจากวัสดุ

ธรรมชาติ ทดลองน�าวัสดุธรรมชาติที่หาได้ภายในชุมชนมาใช้ย้อมเส้นไหม ผ่าน

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการใช้สารช่วยตดิ เพือ่ให้เกดิความคงทนของสีย้อม 

กลุ่มผู้ผลิตเหล่านี้ควรสนับสนุนให้พัฒนาสู่สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้น

การส่งเสริมการตลาดสีเขียวต่อไป  นอกจากนี้ลายมัดหมี่ที่ได้มีความเชื่อมโยงกับ

ชุมชนท้องถิ่น สามารถพัฒนาเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ของชุมชน หรือน�ามาใช้ในการ

ผลติผ้าซิน่ตนีแดงซึง่เป็นผ้าเอกลกัษณ์ของจงัหวดับรุรีมัย์และเป็นสนิค้ายอดนยิมได้ 

โดยชมุชนสามารถใช้กระบวนการทีไ่ด้รบัถ่ายทอดสามารถออกแบบลายมดัหมีล่าย

ใหม่เพิ่มเติมได้แม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการ

 3.ในภาพรวมของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือในจังหวัดบุรีรัมย์ มีมากกว่า 200 กลุ่ม 

ส่วนใหญ่เน้นการผลิตผ้าผืน โดยมีสมาชิกที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 40 ปีเป็นส่วนใหญ่ 

ขาดก�าลังผลิตที่เป็นคนรุ่นใหม่   และมีกลุ่มที่มีความสามารถในการตัดเย็บแปรรูป

ไม่ถึง 10 กลุ่ม ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสินค้าที่สนองความต้องการของ

ลูกค้าในปัจจุบัน จึงควรให้การสนับสนุนการผลิตช่างฝีมือ นักออกแบบ ช่างตัด

เย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งแม้ว่าสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดจะมีหลักสูตรการ

เรียนการสอนด้านสิ่งทอพื้นบ้าน วิทยาศาสตร์สิ่งทอ คหกรรมและออกแบบแฟชั่น 

ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา แต่พบว่ามีจ�านวนผู้เรียนน้อยย่อมส่งผล

ต่อภูมิปัญญาการผลิตผ้าทอมือรวมถึงการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมเพ่ือการท่อง

เที่ยวในอนาคตต่อไป
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 2.โครงการนี้ได้สนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิตจ�านวน 6 กลุ่มจาก 10 กลุ่ม ได้ใช้

สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ หลายกลุ่มจึงเริ่มฟื้นฟูกระบวนการย้อมสีย้อมจากวัสดุ

ธรรมชาติ ทดลองน�าวัสดุธรรมชาติที่หาได้ภายในชุมชนมาใช้ย้อมเส้นไหม ผ่าน

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการใช้สารช่วยตดิ เพือ่ให้เกดิความคงทนของสย้ีอม 

กลุ่มผู้ผลิตเหล่านี้ควรสนับสนุนให้พัฒนาสู่สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้น

การส่งเสริมการตลาดสีเขียวต่อไป  นอกจากนี้ลายมัดหมี่ที่ได้มีความเชื่อมโยงกับ

ชุมชนท้องถิ่น สามารถพัฒนาเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ของชุมชน หรือน�ามาใช้ในการ

ผลติผ้าซิน่ตนีแดงซึง่เป็นผ้าเอกลกัษณ์ของจงัหวดับรุรีมัย์และเป็นสินค้ายอดนิยมได้ 

โดยชมุชนสามารถใช้กระบวนการทีไ่ด้รบัถ่ายทอดสามารถออกแบบลายมดัหม่ีลาย

ใหม่เพิ่มเติมได้แม้ว่าจะสิ้นสุดโครงการ

 3.ในภาพรวมของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือในจังหวัดบุรีรัมย์ มีมากกว่า 200 กลุ่ม 

ส่วนใหญ่เน้นการผลิตผ้าผืน โดยมีสมาชิกที่มีอายุไม่ต�่ากว่า 40 ปีเป็นส่วนใหญ่ 

ขาดก�าลังผลิตที่เป็นคนรุ่นใหม่   และมีกลุ่มที่มีความสามารถในการตัดเย็บแปรรูป

ไม่ถึง 10 กลุ่ม ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสินค้าที่สนองความต้องการของ

ลูกค้าในปัจจุบัน จึงควรให้การสนับสนุนการผลิตช่างฝีมือ นักออกแบบ ช่างตัด

เย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งแม้ว่าสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดจะมีหลักสูตรการ

เรียนการสอนด้านสิ่งทอพื้นบ้าน วิทยาศาสตร์สิ่งทอ คหกรรมและออกแบบแฟชั่น 

ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา แต่พบว่ามีจ�านวนผู้เรียนน้อยย่อมส่งผล

ต่อภูมิปัญญาการผลิตผ้าทอมือรวมถึงการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อการท่อง

เที่ยวในอนาคตต่อไป
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