
โจทย์วิจัยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

วสันต์   บุญล้น  และคณะ 
 

 
 

งานวิจัยชุมชน  หลีกเล่ียงไม่ได้ว่าความคิดเห็นของนักวิจัยท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน  ก็คือ  สรุปผลการวิจัย
ดี  ๆ นี่เอง  ฉะนั้นการท างานกับชุมชนจึงต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง  ท้ังความคิดเห็น  และการกระท า  โดยไม่
เผลอไปสร้างความคาดหวังให้กับชุมชนมากเกินไป    

ขอน าเรียน  พี่น้องนักพัฒนาว่า  บนเส้นทางการพัฒนา  ชาวบ้านไม่ใช่ภาชนะว่างเปล่า  นักวิจัยจึง
ไม่ควรคิดแทน  แต่ควรค านึงถึงความเป็นมาและส่ิงท่ีชุมชนมีอยู่   ควรท าหน้าท่ีเช่ือมประสานอดีตกับปัจจุบัน  
ปัจจุบันกับส่ิงท่ีชุมชนคาดหวังในอนาคต  และนักวิจัยต้องเลิกมองชาวบ้านเป็นคนนอก  เป็นเครื่องมือ  เป็น
ใครก็ได้ท่ีสามารถให้ข้อมูลกับเรา   

กระบวนทัศน์เดิมท่ีมุ่งแสวงหาความรู้ความจริง  ผ่านกระบวนการวิจัยท่ีเข้มงวด  จนละเลยการน า
ความจริงมาใช้ประโยชน์จึงสมควรได้รับการทบทวน  ธรรมชาติของงานวิจัยชุมชนจึงเป็นงานกรณีศึกษา  ไม่
สามารถอนุมานผลการศึกษาไปยังชุมชนอื่นโดยตรง  ไม่สามารถควบคุมตัวแปรได้เหมือนในห้องทดลอง  เวลา
เปล่ียน  บริบทชุมชนเปล่ียน  ความจริงท่ีเคยค้นพบไม่สามารถน ามาใช้ได้   

ส าหรับวารสารฉบับนี้  กระผมขอน าเสนอผลการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับชาวบ้าน  โดยเฉพาะ
ชาวบ้านท่ีทอผ้าได้  ทอผ้าเป็น  จนรวมตัวกันเป็นกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในจังหวัดหนองบัวล าภู  ภายใต้ช่ือ
โครงการวิจัย  รูปแบบและแนวทางการพัฒนาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวล าภู  ซึ่งมีปรัชญาการด าเนินงาน  :  
พัฒนาคนผ่านกระบวนการวิจัย  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
 
 
 



 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
   หนึ่ง   เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกระบวนการวิจัยชุมชน 
   สอง   เพื่อค้นหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวล าภู 
   สาม   เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหนองบัวล าภู 
   ส่ี    เพื่อส่งเสริมการจ าหน่ายผ้าพื้นเมืองหนองบัวล าภู 
 ก าหนดกิจกรรม 
  หนึ่ง   เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  

  สอง   พัฒนาโจทย์วิจัย  
  สาม   ด าเนินการวิจัย 
  ส่ี    สรุป  ประเมินผล  ถอดบทเรียน  สร้างองค์ความรู้ 
  ห้า   น าไปใช้ในพื้นท่ี  ขยายผลการเรียนรู้ 

  หก   กิจกรรมสนับสนุน   
 
 ปัจจุบันคณะนักวิจัยได้ด าเนินงานมาถึง  กิจกรรมท่ีสอง  พัฒนาโจทย์วิจัย  และด าเนินการกิจกรรม
ท่ีหก  ซึ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนเป็นระยะ 
 

 
 
 จากการศึกษาวิจัย  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล  เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  และพัฒนาโจทย์วิจัย
ร่วมกับตัวแทนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในพื้นท่ีจังหวัดหนองบัวล าภูท่ีมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เป็นท่ียอมรับ
ของคนในท้องถิ่น  จ านวน  8  กลุ่ม  ครอบคลุมพื้นท่ีทุกอ าเภอในจังหวัดหนองบัวล าภู  ได้แก่  กลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองบ้านนาค าไฮ  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพธิ์ค้ า  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนากลาง  หมู่ 7  กลุ่มทอผ้า



พื้นเมืองบ้านเพ็กเฟื้อย  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดกวางสร้อย  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนสว่าง  กลุ่มเย็บผ้า
ด้วยมือขวัญตาผ้าทอ  และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายแม่บ้านส่ิงแวดล้อมต าบลนาสี     
 พบว่า  กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มมีการก าหนดเป้าหมายกลุ่มลูกค้าท่ีชัดเจนโดยค านึงถึงศักยภาพและ
ข้อจ ากัดของกลุ่มทอผ้าเป็นส าคัญ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค าไฮ  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีมีความโดดเด่น  คือ  ผ้าลายขิดสลับหมี่  
จากปณิธานของคุณแม่พันธ์   สุภาผล  ท่ีต้องการประยุกต์ผ้าลายสามกษัตริย์ท่ีเป็นลายเอกลักษณ์ของชาว
จังหวัดอุดรธานีในอดีต(เดิมหนองบัวล าภูเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี)  ให้มีความทันสมัย  ตอบสนอง
ความต้องการของตลาด  กลุ่มทอผ้าได้ทอผ้าท่ีมีสัมผัสอ่อนนุ่มจากการหมักน้ าข้าวพันธุ์พื้นเมือง  ออกแบบ  
เลือกโทนสีผ้า  ก าหนดให้เป็นสีพื้นท่ีมีความร่วมสมัย  ไม่ฉูดฉาด  คนท่ัวไปสามารถใช้ได้เนื่องจากสวมใส่ได้
หลากหลายโอกาส  ให้ความรู้สึกเรียบง่ายและหรูหรา  กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นคนวัยท างาน  คนช้ันกลางใน
สังคมปัจจุบัน  ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการยอมรับและส่งจ าหน่ายท่ัวประเทศ      
  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพธิ์ค้ า  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีมีความโดดเด่น  คือ  ผ้าขิดไหม  เป็นการ
ทอผ้าด้วยกรรมวิธี  เข่ีย  หรือสะกิดเส้นด้ายยืนขึ้น  แล้วสอดเส้นพุ่งไปตามแนวเส้นยืน  จังหวะการสอดเส้นพุ่ง
จะท าให้เกิดลวดลายรูปแบบต่างๆ  การออกแบบลายขิด  สร้างจากจินตนาการของคุณแม่ล าดวน  นันทะสุธา        
ครูภูมิปัญญาในพื้นท่ี  ลวดลายใหม่ๆ  ถูกคิดค้นออกมาอย่างต่อเนื่อง  โดยจินตนาการขึ้นจากส่ิงแวดล้อมใกล้
ตัว  วัฒนธรรมประเพณีอีสาน  ประสบการณ์  ความเช่ียวชาญในการทอผ้า  ท าให้ผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ า  มี
ความหรูหรา  ทรงคุณค่า  ได้รับการยอมรับท้ังจากคนในพื้นท่ี  และคนต่างจังหวัด  ในปี  พ.ศ.2558  ผ้าลาย
ค าขวัญจังหวัดหนองบัวล าภู  ของกลุ่มทอผ้าได้รับรางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1  OTOP  2015  ระดับประเทศ  
เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป  กลุ่มลูกค้าของกลุ่มทอผ้าส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมีก าลังซื้อสูง  นักสะสมหรือผู้ท่ีมีความนิยม
ผ้าพื้นเมืองเป็นพิเศษ  เนื่องจากผ้าแต่ละผืนของกลุ่ม  ผลิตจากเส้นไหมคุณภาพ  มีกรรมวิธีผลิตท่ีละเอียด
ซับซ้อน  ต้องใช้ความช านาญ  และความอดทนของผู้ทอสูง    
  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนากลาง  หมู่ 7  เป็นกลุ่มท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่  ต้ังอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอนาวัง  
เป็นกลุ่มท่ีเรียนรู้ประสบการณ์จากกลุ่มอื่น  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  มีเอกลักษณ์  และตอบสนอง
ความต้องการของตลาด  สมาชิกกลุ่มมีความรักความสามัคคี  เนื่องจากรูปแบบการมีส่วนร่วมไม่จ าเพาะการ
ทอผ้าเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงกิจกรรมทางสังคม  การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้ังจากภาครัฐและเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง   
  ท่ีผ่านมากลุ่มทอผ้าให้ความส าคัญกับอุปสงค์ของผู้ซื้อเป็นหลัก  แต่ต่อมาได้พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเอกลักษณ์  มองหาจุดยืนในตลาดผ้าทอ  แต่ยังคงมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ซับซ้อน  วัสดุ
ราคาไม่แพง  คนพื้นถิ่นสามารถซื้อหาได้  ปัจจุบัน  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนากลาง  หมู่ 7  จ าหน่ายท้ังผ้าผืน
และผ้าส าเร็จรูป  กลุ่มลูกค้าเป็นคนวัยท างาน  โดยเฉพาะชาวหนองบัวล าภู  ท่ีต้องการผ้าส าเร็จรูปราคาไม่
แพงมากนัก  รูปแบบไม่หรูหราเกินไป  
  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเพ็กเฟื้อย  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีมีความโดดเด่น  คือ  ผ้าไหมพื้นเมือง  
กลุ่มนี้มีสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  ลวดลายบนผืนผ้าเป็นลวดลายเลขาคณิต  เช่น  ลายข้าวหลามตัด  
ลายขัดพื้นฐาน  ลายคล่ืนทะเล  ซึ่งลวดลายเหล่านี้  พบเห็นได้ท่ัวไปในท้องตลาด  แต่จากการส่งเสริมของกรม
หม่อนไหม  ท าให้สมาชิกกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหมเอง  ไหมท่ีได้จึงเป็นไหมพื้นบ้านท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ  กล่าว
ได้ว่า  ผ้าทุกผืนของกลุ่มมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของสมาชิกกลุ่ม  การทอผ้าแต่ละผืนจึงต้องใช้ระยะเวลา
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ  ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าชาวหนองบัวล าภู  เมื่อมีงานบุญ
กฐิน  บุญผ้าป่า  งานแต่งงาน  หรืองานประเพณีอื่นๆ  ก็มักจะเป็นท่ีทราบกันว่าต้องมาซื้อหาท่ีกลุ่มทอผ้า
พื้นเมืองบ้านเพ็กเฟื้อย       



  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดกวางสร้อย  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีมีความโดดเด่น  คือ  ผ้าลายกุด
กวางสร้อย  ซึ่งออกแบบลายจากโบราณวัตถุท่ีขุดค้นพบในพื้นท่ี  กลุ่มนี้มีหน่วยงานท้ังจากภาครัฐและเอกชน
เข้ามาสนับสนุนหลายฝ่าย  โดยออกแบบพื้นท่ีให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  บริการโฮมสเตย์  และมีคุณสุมามาลย์   
เต๋จ๊ะ  ประธานกลุ่มเย็บผ้าด้วยมือขวัญตาผ้าทอ  เป็นผู้ให้ความรู้  และส่งเสริมการจ าหน่าย  ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มส่วนใหญ่จึงเป็นผ้าส าเร็จรูป  โดยเฉพาะชุดซาฟารีท้ังชายและหญิง  ซึ่งกลุ่มอื่นๆ  ไม่นิยมตัดเย็บ   
  ท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  ผ่านการออกแบบ  การตัดเย็บ  การควบคุมคุณภาพ  จากกลุ่มเย็บ
ผ้าด้วยมือขวัญตาผ้าทอ  แล้วส่งคืนมาจ าหน่ายภายใต้ช่ือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดกวางสร้อย       
  กลุ่มลูกค้าท่ีส าคัญของกลุ่ม  คือ  บุคลากรของหน่วยงานท้ังจากภาครัฐ  และเอกชน  ในจังหวัด
หนองบัวล าภู  และนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ซึ่งต้องการผ้าส าเร็จรูปท่ีสะท้อนความเป็น
หนองบัวล าภูบนผืนผ้า 
  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนสว่าง  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีมีความโดดเด่น  คือ  ผ้าลายราชวัตร  
โดยคุณทองใบ   บุญแน่น  คิดค้นกระบวนการทอเป็น 4 ตะกอ  การให้เส้นยืน  เส้นพุ่ง  ท่ีมีความแตกต่าง  ผ้า
ทอท่ีได้จะให้ความรู้สึกลึกลับ  น่าค้นหา  ให้ภาพ  3  มิติ  มองดูไม่เบ่ือง่าย  โทนสีอยู่ในกลุ่มเทา  ด า  น้ าตาล  
ม่วง  สีสนิม  สีพื้นดิน   
  กลุ่มทอผ้ามีสมาชิกเป็นคนในชุมชน  และชุมชนใกล้เคียง  ก าหนดตารางการผลิตผ้าพื้นเมืองโดย
ไม่ให้กระทบต่องานในภาคเกษตรกรรม  สมาชิกจึงมีความพึงพอใจ  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมของกลุ่ม
เป็นอย่างดี  กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียว  คนวัยท างานท่ีต้องการผ้าทอท่ีแปลกตา  มีความสร้างสรรค์       
  กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือขวัญตาผ้าทอ  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีมีความโดดเด่น  คือ  ผ้าแปรรูป  ท้ังท่ี
เป็นเส้ือผ้าด้นมือ  ผ้าพันคอ  ผ้าคลุมไหล่  เนคไท  และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  อีกมากมาย  โดยคุณสุมามาลย์  เต๋จ๊ะ  
ประธานกลุ่มเย็บผ้าด้วยมือขวัญตาผ้าทอ  มีปณิธานท่ีจะผลิตผ้าพื้นเมืองผนวกกับแนวคิดแฟช่ันยุคใหม่ให้
ออกมาดูร่วมสมัย  คนท่ัวไปสามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส  จากปณิธานดังกล่าว  ท าให้กลุ่มนี้  ไม่ได้อ้างอิง
ตลาดภายในจังหวัดหนองบัวล าภู  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจ าหน่ายท่ัวประเทศ  โดยมีร้านสาขาในกรุงเทพมหานคร  
และจังหวัดอุดรธานี  การก าหนดราคาจึงอ้างอิงตลาดสากลท่ัวไป     
  ส่วนกลุ่มลูกค้าภายในจังหวัดท่ีส าคัญ  คือ  บุคลากรของหน่วยงานท้ังจากภาครัฐ  และเอกชน  
และนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  ซึ่งต้องการผ้าส าเร็จรูปท่ีสะท้อนความเป็นหนองบัวล าภูบนผืน
ผ้า  เช่นเดียวกันกับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดกวางสร้อย   

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมต าบลนาสี  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีมีความ 
โดดเด่น  คือ  ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  จากกระบวนการผลิตท่ีใส่ใจทุกขั้นตอน  โดยน าเปลือกไม้ในพื้นท่ี  เช่น  
เปลือกประดู่  เปลือกเพกา  เปลือกมะกอก  เปลือกยูคาลิปตัส  มาย้อมสร้างสีสันบนผืนผ้า  ท าให้ผ้าฝ้ายท่ีได้มี
เสน่ห์  มีสีสันท่ีเป็นเอกลักษณ์  เนื่องจากเปลือกไม้ต่างชนิดกันจะให้สีท่ีแตกต่างกัน  เปลือกไม้ชนิดเดียวกัน  
แต่อายุไม้ไม่เท่ากัน  ก็ให้สีท่ีแตกต่างกัน   

 ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมนั้น  ภายหลังจากการเก็บเปลือกไม้เพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบในการย้อมสี  
ชาวบ้านจะใช้ดินโคลนท่ีอุดมสมบูรณ์โป่ะบริเวณปากแผลทันที  เพื่อรักษาเนื้อเยื่อ  ทอดระยะเวลาอีก 6 เดือน  
จะสามารถเก็บเปลือกไม้บริเวณนั้นได้ใหม่  จึงถือได้ว่ากระบวนการผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญา
ของชาวหนองบัวล าภู     
  กลุ่มลูกค้าของกลุ่มส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น และนักท่องเท่ียวที่นิยมความเป็นธรรมชาติ  และ
กลุ่มธรรมชาติบ าบัดท่ีเช่ือว่าเมื่อสวมใส่เส้ือผ้าย้อมสีธรรมชาติแล้วจะช่วยบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บบางประเภท  
เช่น  โรคภูมิแพ้  โรคผิวหนัง  โรคไซนัส  เป็นต้น 
 
 



 แนวทางการพัฒนากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองจังหวัดหนองบัวล าภู  แบ่งออกได้เป็น  3  กลุ่ม  ดังนี้ 
  1.กลุ่มที่มีศักยภาพสูง  ได้แก่   กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค าไฮ  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพธิ์ค้ า  
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนสว่าง  กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือขวัญตาผ้าทอ 
   กลุ่มเหล่านี้สามารถพึ่งพาตนเองได้  มีแนวทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน  มีผู้น ากลุ่มท่ีเข้มแข็ง  
สมาชิกมีทักษะการด าเนินงานในบทบาทหน้าท่ีของตนและมีจ านวนคงอยู่ถาวร  ยอมรับกฎกติกากลุ่มร่วมกัน  
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาอุปสรรคร่วมกัน  มีรายได้จากการจ าหน่ายผ้าพื้นเมืองสม่ าเสมอ  
มีการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีสมาชิกกลุ่มยอมรับและเห็นว่ามีความยุติธรรม    
   ส่ิงท่ีควรด าเนินการต่อไป คือ  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยขยายกรอบการพัฒนา
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายคนในชุมชน  ซึ่งไม่จ าเพาะกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเท่านั้น   
   ในระยะแรกของการพัฒนา  อาจทดลองจัดประชุมในพื้นท่ีต้นแบบ  เพื่อให้เห็นศักยภาพท่ี
แท้จริง  และกระจายรายได้สู่ชุมชน     
    โดยอาจใช้แนวคิด  การท่องเท่ียวโดยชุมชนเข้ามาต่อยอด  เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีทุนด้านผ้า
ทอพื้นเมือง(สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถควรส่งเสริมให้เป็นวิทยากร),  กลุ่มอาชีพอื่นในชุมชน(กลุ่มข้าวฮาง  
กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มจักสาน  กลุ่มเกษตรอินทรีย์),  อาหารพื้นบ้านอีสาน(ส้มต า  แกงหน่อไม้  แกงอ่อม  ลาบ
ปลา  ลวกผักหวาน  หมกเห็ด  ย าไข่มดแดง  ข้าวต้มมัด  น้ าสมุนไพร),  ป่าชุมชน(ส่งเสริมไกด์ท้องถิ่น  การ
ดูแลรักษาป่าร่วมกัน),  การแสดงพื้นบ้าน(หมอล า  หมอแคน),  การสู่ขวัญ(ส่งเสริมอาชีพการท าบายศรีสู่ขวัญ  
การสร้างไวยาวัจกรณ์รุ่นใหม่)  และอื่นๆ 
   ท้ังนี้  ใช้กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้าสู่ชุมชน  เพื่อสร้างอาชีพ  และกระจาย
รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพอื่น  จนบรรลุเป้าหมายการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวม     
    2.กลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง  คือ  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดกวางสร้อย   
   กลุ่มนี้มีทุนทางวัฒนธรรม  ทุนทางสังคม  และทุนทางส่ิงแวดล้อมท่ีท าให้ก ลุ่มทอผ้า  
ด าเนินการอยู่ได้  แต่ขาดผู้น า  หรือผู้รู้ด้านผ้าพื้นเมืองในชุมชนท่ีเข้มแข็ง  กลุ่มจึงยังต้องอาศัยบุคคลภายนอก
ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือ  โดยปัจจุบันบุคคลหรือหน่วยงานยังไม่สามารถถอนตัวออกได้  เนื่องจากหลายปัจจัย  
ท าใหก้ลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดกวางสร้อยไม่สามารถด าเนินการได้เอง  ขาดความเป็นเอกภาพ  แต่มีข้อดี  คือ  
มีรายได้จากการจ าหน่ายผ้าพื้นเมืองสม่ าเสมอ   
   ส่ิงท่ีควรด าเนินการต่อไป คือ  การสร้างผู้น ากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดกวางสร้อยท่ีแท้จริง 
     โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ต้ังแต่ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมท า  ร่วมรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีต้องมี
ความชัดเจน  ไม่ซ้ าซ้อน  ทุกส่วนท่ีเข้าไปต้องมีเป้าหมายเดียวกัน  คือ  ให้ชุมชนกุดกวางสร้อยพึ่งตนเองได้ 
   ท้ังนี้เมื่อเห็นว่าชุมชนมีความพร้อม  จึงขับเคล่ือนแนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชนต่อไป   
  3.กลุ่มก าลังพัฒนา  ได้แก่  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนากลาง  หมู่ 7  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเพ็ก
เฟื้อย  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายแม่บ้านส่ิงแวดล้อมต าบลนาสี   
   กลุ่มเหล่านี้  สมาชิกกลุ่มมีบทบาทในชุมชน  การด าเนินงานของกลุ่มผูกติดอยู่กับความเป็นไป
ในชุมชน  มิได้มุ่งผลิตเพื่อจ าหน่าย  แต่เป็นการผลิตตามฤดูกาลท่ีว่างเว้นจากการท างานอื่น  ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ก าลังการผลิต  ศักยภาพและการจัดการกลุ่ม  การประชาสัมพันธ์ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย  การมีช่องทางการ
จ าหน่ายจ ากัด  ผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถสร้างเอกลักษณ์เป็นท่ียอมรับของสังคมได้  โดยเฉพาะชาวต่างจังหวัด  
แต่อย่างไรก็ตาม  กลุ่มเหล่านี้มีผู้น ากลุ่มท่ีมีความเข้มแข็ง  มีความกระตือรือร้น  สร้างโอกาสในการพัฒนากลุ่ม
อยู่เสมอ 
   กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเพ็กเฟื้อย  จะมีสภาพแตกต่างจากกลุ่มอื่น  กลุ่มนี้สมาชิกกลุ่มส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีความพึงพอใจกับส่ิงท่ีด าเนินการอยู่  และรายได้ท่ีได้รับ  



แนวทางการส่งเสริมระยะแรกควรส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่  คนวัยท างาน  เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม  เพื่ อไม่ให้
ขาดการสืบทอด   
   ส่ิงท่ีควรด าเนินการต่อไป คือ  การใช้งานบริการวิชาการ  งานฝึกอบรมเข้าไปให้ความรู้  และ
ฝึกปฏิบัติตามความต้องการของสมาชิกกลุ่ม  ท้ังนี้ต้องระมัดระวังบทบาทของวิทยากร  โดยสร้างความเข้าใจ
เรื่องเป้าหมายการพัฒนาท่ีต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ร่วมกันกับทุกฝ่าย  
 กิจกรรมที่ทุกกลุ่มต้องด าเนินการร่วมกัน  คือ  การเผยแพร่ประวัติ  ความเป็นมา  การด าเนินงาน  
ขั้นตอนการผลิตของกลุ่ม  และการถอดองค์ความรู้ในรูปแบบของเอกสาร  และส่ือวีดีทัศน์ท่ีน่าสนใจ  เช่น 
  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาค าไฮ  ควรถอดองค์ความรู้การทอ  และการหมักน้ าข้าว 
  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโพธิ์ค้ า  ควรถอดองค์ความรู้การออกแบบลวดลาย  และการน าลวดลาย
ใส่ลงไปบนผืนผ้า 
   กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนากลาง  หมู่ 7  ควรถอดองค์ความรู้การมีส่วนร่วมของกลุ่มในกิจกรรม
ต่างๆ  ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานกลุ่มทอผ้า 
  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านเพ็กเฟื้อย  ควรถอดองค์ความรู้การปลูกหม่อน การเล้ียงไหม การสาวไหม   
  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดกวางสร้อย  ควรถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการชุมชน  การมีส่วน
ร่วมของชุมชน  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน     
  กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนสว่าง  ควรถอดองค์ความรู้การออกแบบลวดลาย  และการน า
ลวดลายใส่ลงไปบนผืนผ้า 
   กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือขวัญตาผ้าทอ  ควรถอดองค์ความรู้การออกแบบผ้าส าเร็จรูป  การด้นมือ  การ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน  และการจัดการตลาด 
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายแม่บ้านส่ิงแวดล้อมต าบลนาสี  ควรถอดองค์ความรู้การเก็บเปลือก
ไม้  การย้อมผ้าสีธรรมชาติให้เกิดสีต่างๆ   
  นอกจากนี้  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู  ควรส่งเสริมให้ทุกกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน  ไปศึกษาดูงานการด าเนินงานของกลุ่มอื่นในต่างจังหวัด  ในประเด็นท่ีกลุ่มสนใจ  สามารถน าแนวทาง
มาใช้ประโยชน์ได้  ส่งเสริมให้จัดนิทรรศการเพื่อจ าหน่ายสินค้าเพื่อให้กลุ่มมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้
สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถเป็นที่ยอมรับได้เป็นวิทยากร  เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กลุ่มอื่นๆ 
 
   
   
   


