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การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความอยู่รอดการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม
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(Comparative Analysis of the Survival Management of the Silkworm
Community Group, Ban Dan District, Buri Ram Province)
ทศพร แก้วขวัญไกร1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัด
บุรีรัมย์ 2) เปรียบเทียบการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) วิเคราะห์ความ
อยู่รอดการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือในการวิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง และแบบสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดจากการนา
ข้อมูลที่ได้มาจาแนกและจัดระบบข้อมูลแบบใช้ทฤษฎี และนามาเปรียบเทียบเหตุการณ์ของแต่ละกลุ่มชุมชนทอ
ผ้าไหมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความอยู่รอดการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม ผลการวิจัย พบว่า การจัดการกลุ่ม
ชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีองค์ประกอบวิเคราะห์ 3 มิติ กล่าวคือ มิติที่ 1 ปัจจัยนาเข้าที่
ต้องอาศัยรากฐานแห่งความเข้มแข็งและการบริหารจัดการของกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม กลุ่มที่มีจุดเด่นมิติที่ 1 มี
3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแต้ ตาบลโนนขวาง บ้านสัมพันธ์ ตาบลวังเหนือ และบ้านบุ ตาบลปราสาท เนื่องจากทั้ง
3 หมู่บ้านมีการรวมกลุ่มกันในการกาหนดทิศทางของการพัฒนาอย่างเป็นประชาธิปไตย มิติที่ 2 กระบวนการ
ผลิตที่พิจารณาด้านการเงินการลงทุนและการจัดทาบัญชี รวมทั้งด้านการผลิต พบว่าทั้ง 10 กลุ่มชุมชนทอผ้าไหม
ไม่มีปัญหาการผลิตหรือวัตถุดิบซึ่งสามารถหาได้ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง แต่กลุ่มที่มีจุดเด่นมิติที่ 2 ใน
ด้านการเงินการลงทุนและการจัดทาบัญชี มี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านสัมพันธ์ ตาบลวังเหนือ และบ้านปอแดง ตาบล
โนนขวาง ที่มีศักยภาพในการตรวจสุขภาพทางการเงินการลงทุนของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม มีเงินสารองไว้ใช้จ่าย
ในด้านต่างๆ และมิติที่ 3 ผลิตภัณฑ์ อันประกอบด้วยด้านการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และฉลาก
สินค้า พบว่า มี 2 หมู่บ้านที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดภายนอกที่สามารถยกระดับสินค้าให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน มี 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแต้ ตาบลโนนขวาง และบ้านบุ ตาบลปราสาท โดยทั้ง
2 หมู่บ้านมียอดขายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งมีการฉลากและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเป็นสัญลักษณ์ต่อ
การรับประกันสินค้า โดยสรุปการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความอยู่รอดการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมที่มี
ศักยภาพที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพในอาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย
3 หมู่บ้าน คือ บ้านสัมพันธ์ ตาบลวังเหนือ บ้านหนองแต้ ตาบลโนนขวาง และบ้านบุ ตาบลปราสาท
คำสำคัญ: ควำมอยู่รอด กำรจัดกำร ชุมชนทอผ้ำไหม
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ABSTRACT
This research aimed: 1) to study the management of silkworm communities in Ban Dan
District, Buri Ram province; 2) to compare the management of silkworm communities in Ban Dan
District, Buri Ram province; and 3) to conduct a survival analysis of the management of silkworm
communities in Ban Dan District, Buri Ram province. The research tools were in-depth interviews,
semi-structured interviews, and focus groups interviews which were analyzed using typology and
taxonomy, as well as the comparison of the silkworm communities, in order to find a conclusion
about the survival management of the silkworm community group. It was found that the
management of the silkworm community in Ban Dan District could be analyzed according to
three dimensions. The first dimension was “input,” based on the foundation of the strength and
management of the silkworm community. Three villages related to this dimension were NongTae village, Non Khwang district; Samphan village, Wang Nuea district; and Bu village, Prasat
district, since all three villages were grouped together in the direction of democratic
development. The second dimension was the “process” of finance and investment, accounting,
and production. It was found that the 10 silkworm communities had no problem regarding
production, including the raw materials that can be found in the community and in nearby
areas. However, two villages related to the second dimension in terms of accounting, finance,
and investment were Samphan village, Wang Nuea district; and Po Daeng village, Non Khwang
district, which had the potential to clearly verify their financial and investment situation, as well
as their capability to save money for spending. The last dimension was “product,” which
comprised marketing and product aspects. It was found that there were two villages with the
potential to compete with external markets, which can elevate their products to be in line with
contemporary culture, i.e. Nong-Tae village, Non Khwang district; and Bu village, Prasat district.
The goods and services of both villages have increased every year and they also employ product
labeling and packaging to symbolize the warranty that they offer. In conclusion, the silkworm
communities in Ban Dan District, Buri Ram Province with the potential to create an effective
group immunity consist of 3 villages: Samphan village, Wang Nuea district; Nong-Tae village, Non
Khwang district; and Bu village, Prasat district.
Keywords: Survival, Management, Silkworm Community
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
นโยบายการเสริมรายได้ให้กับชุมชนภายใต้การจัดการทุกจังหวัดด้วยการนาโครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) มาดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540 - 2544 เพื่อใช้การพัฒนาผลักดันจากรากหญ้าถึงรากแก้ว ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพสินค้า
และบริการ สอดคล้องกับการนาภูมิปัญญาชาวบ้านมาสร้างเป็นอัตลักษณ์การผลิตสินค้าของชุมชน (สลักฤทัย สม
ฤทธิ์ และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน, 2555; อินท์ชลิตา วัชรีจิระโชติ , 2556) จนมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่ยังคงยึดการเจริญเติบโตจากฐานรากที่ให้เกิดครอบคลุมขยายโอกาส
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กลุ่มชนชั้นกลางให้กว้างขวางที่ให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพบนพื้นฐานการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมใน
ท้องถิ่นเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนต่อการลดความเหลื่อมล้าภายในประเทศ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2561) บนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยให้ชุมชนมีการแข่งขัน
ภายใต้การพึ่งพาตนเองจากทรัพยากรชุมชนที่มีอยู่นามาเป็นจุดแข็งให้เกิดเป็นรูปธรรม (ทิพวัลย์ สีจันทร์, 2546)
พื้นที่อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น อาเภอที่มีกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม จานวน 10 ชุมชนที่ทาการ
ผลิตผ้าไหมมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่ทาการผลิตในการใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และส่วนที่เหลือนาไปจาหน่าย จากการ
ส่งเสริมของนโยบายของรัฐบาลในการพึ่งพาตนเองที่จะสร้างนวัตกรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาชุมชนมาพัฒนาสู่
การตลาด โดยมีการพัฒนาเชิงประจักษ์ตั้งแต่ปี 2540- ปัจจุบัน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีบริหารจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้า
ไหมของตนเอง ภายใต้ วิ ถี แ นวคิ ด ของกลุ่ มที่ ส อดคล้อ ง “การจั ด การชุ ม ชุ ม ” (Community Organization)
ที่มีการสร้างเป็นกระบวนเชิงก้าวหน้า (ทศพร แก้วขวัญไกร, 2560ก) ด้วยการใช้ฐานความรู้ในชุมชนในการการ
ยกระดับสู่การดาเนินการจัดการกลุ่มทอผ้าไหม จากการใช้กลไกของสมาชิกภายในกลุ่มสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนากลุ่มทอผ้าไหมที่เน้นพลังจากวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นจิตสานึกของสมาชิกเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ด้วยการกาหนดเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นการเสริมจากอาชีพหลัก คือ การทานาและการปลูกอ้อย
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมในพื้นที่อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีแนวโน้มจานวน
สมาชิกลดน้อยถอยลงเหลือแต่สมาชิกที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป โดยการทอผ้าไหมจะเป็ นสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ทาให้การพัฒนาในด้านการมัดหมี่ในรูปแบบร่วมสมัยหรือสมัยใหม่มีน้อย อีกทั้งการย้อมสีเส้นไหมก็ไม่ได้รับความ
สนใจของกลุ่มตลาดภายนอก นอกจากนั้นความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมในแต่ละหมู่บ้านมีการ
จัดการกลุ่มที่ไร้ประสิทธิภาพ ทาให้การยกระดับการแข่งขันกับชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่สามารถสร้าง
เป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักแต่อย่างใด
ดังนั้น การศึกษางานวิจัยครั้งนี้มีความตระหนักความอยู่รอดการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าแต่ละหมู่บ้านมีการจัดการในบริ บทของตนเองเป็นอย่างไร โดยวิเคราะห์กลุ่มชุมชน
ทอผ้าไหมทั้ง 10 ชุมชนหมู่บ้านนามาเปรียบเทียบถึงโอกาส แนวโน้ม การปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อความอยู่รอด
จากความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมต่อการแข่งขันกับตลาดภายนอกพื้นที่อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
จึงเป็นเหตุจูงใจให้นามาซึ่งถึงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความอยู่รอดการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม
อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. ศึกษาการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2. เปรียบเทียบการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
3. วิเคราะห์ความอยู่รอดการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มชุมชนทอผ้าไหม จานวน 10 หมู่บ้านในตาบลวังเหนือ ตาบลโนนขวางและตาบลปราสาท อาเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในแต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกไม่มาก ดังนั้น จึงใช้ประชากรทั้งหมดในแต่ละกลุ่มเป็น
ประชากรหลักที่มีการทอผ้าไหมแท้จริงในแต่ละหมู่บ้าน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก และ
สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม จานวนทั้งสิ้นรวม 174 คน

70

ทศพร แก้วขวัญไกร

2. ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้ทาการกาหนดขอบเขตการวิจัย ในพื้นที่อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีหมู่บ้านที่มีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนทอผ้าไหม จานวน 10 หมู่บ้าน แบ่งเป็น (1) หมู่บ้านในตาบลวังเหนือ
จานวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านอารัง หมู่ที่ 2, บ้านไผ่ทุ่ง หมู่ที่ 8, บ้านโสนน้อย หมู่ที่ 9 และบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 12
(2) หมู่บ้านในตาบลโนนขวาง จานวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 2 และบ้านปอแดง หมู่ที่ 9 (3) หมู่บ้าน
ในตาบลปราสาทจานวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนไม้งาม หมู่ที่ 5, บ้านบุ หมู่ที่ 12, บ้านกระชายสามัคคี หมู่ที่ 15
และบ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ 16
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้ทาการวิเคราะห์ด้านความเข้มแข็งของกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน
และการบั ญ ชี ด้ า นการผลิ ต ด้ า นการตลาดและด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละฉลากสิ น ค้ า ซึ่ ง มี ก รอบ
กระบวนการวิจัย ดังนี้

บริ บ ทการจั ด การกลุ่ ม
ชุ ม ชนทอผ้ า ไหมแต่ ล ะ
ห มู่ บ้ า น จ า น ว น 1 0
หมู่บ้าน อาเภอบ้านด่าน
จังหวัดบุรีรัมย์

เปรียบเทียบการจัดการกลุ่มชุมชนทอ
ผ้าไหม 10 หมู่บ้าน
1. ด้านความเข้มแข็ง
2. ด้านการบริหารจัดการ
3. ด้านการเงินและการบัญชี
4. ด้านการผลิต
5. ด้านการตลาด
6.ด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และ
ฉลากสินค้า

วิ เ คราะห์ ค วามอยู่ ร อด
ของกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม
ทั้ ง 10 หมู่ บ้ า น อ าเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

แนวทางเพื่ อ ความอยู่ ร อดของกลุ่ ม
ชุ ม ชนทอผ้ า ไหมทั้ ง 10 หมู่ บ้ า น
อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย
ที่มา: จากการศึกษา
4. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึง ตุลาคม 2561
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ทาการวิเคราะห์ใช้กลุ่มชุมชนทอผ้าไหม จานวน 10 หมู่บ้านในตาบลวังเหนือ ตาบล
โนนขวางและตาบลปราสาท อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในแต่ละหมู่บ้านมีประชากรทั้งหมดในแต่ละ
กลุ่มเป็นประชากรหลักที่มีการทอผ้าไหมแท้จริงในแต่ละหมู่บ้าน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก
และสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม จานวนทั้งสิ้นรวม 174 คนดังนี้
ตารางที่ 1 ประชากรกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม จานวน 10 หมู่บ้าน
กลุ่มชุมชนทอผ้าไหม
หมู่ที่/ตาบล
1. บ้านอารัง
หมู่ที่ 2 ตาบลวังเหนือ
2. บ้านไผ่ทุ่ง
หมู่ที่ 8 ตาบลวังเหนือ
3. บ้านโสนน้อย
หมู่ที่ 9 ตาบลวังเหนือ
4. บ้านสัมพันธ์
หมู่ที่ 12 ตาบลวังเหนือ
5. บ้านหนองแต้
หมู่ที่ 2 ตาบลโนนขวาง
6. บ้านปอแดง
หมู่ที่ 9 ตาบลโนนขวาง
7. บ้านดอนไม้งาม
หมู่ที่ 5 ตาบลปราสาท
8. บ้านบุ
หมู่ที่ 12 ตาบลปราสาท
9. บ้านกระชายสามัคคี
หมู่ที่ 15 ตาบลปราสาท
10. บ้านเกษตรพัฒนา
หมู่ที่ 16 ตาบลปราสาท
ที่มา: สานักงานเทศบาลตาบลบ้านด่าน (2561)

จานวนสมาชิก(คน)
3
25
6
21
30
30
25
12
15
7

2. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semistructured interviews)และแบบสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ (Focus Group) แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม ส่วนที่ 2 ข้อมูลการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมทั้ง 6 ด้าน คือ
1) ด้านความเข้มแข็ง 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านการเงินและการบัญชี 4) ด้านการผลิต 5) ด้านการตลาด
6) ด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า และส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติ ม ซึ่ ง
เครื่องมือในการวิจัยได้ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและวิธีการวัดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
เชิงคุณ ภาพจานวน 5 คน และมีการนาไปทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 10 คนในกลุ่มชุมชนทอ
ผ้าไหม อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
นักวิจัยได้กาหนดระเบียบขั้นตอนในดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีการรวบรวมข้อมูลเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับบริหารจัดการกลุ่มเพื่อความอยู่รอดของกลุ่มชุม ชุนทอผ้าไหมเพื่อนามากาหนดเป็ น
กรอบแนวคิด โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ประธานกลุ่มหรือผู้นากลุ่มทอผ้าไหมด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interviews) โดยตัวแทน
มีจานวน 2 คนในแต่ละกลุ่มที่เป็นผู้นากลุ่ม 2) สมาชิกในกลุ่มทอผ้าไหมสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ
(Focus Group) แบบกึ่ ง มี โ ครงสร้ า ง (Semi-structured Interviews) โดยจ านวนสมาชิ ก ผู้ ท อผ้ า ไหมที่ มี
การทาการทอผ้าไหมแท้จริงของแต่ละกลุ่ม
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดจากการนาข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะ
มาจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) แบบใช้ทฤษฎี และนามาเปรียบเทียบเหตุการณ์
(Constant Comparison) ของแต่ ล ะกลุ่ ม ชุ ม ชนทอผ้ า ไหมเพื่ อ หาข้ อ สรุ ป โดยน ามาบรรยายเชิ ง พรรณนา
(Descriptive Method) เน้นการใช้อัตวิสัย
ผลการวิจัย
1. บริบทพื้นฐานและการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
อ าเภอบ้ า นด่ า น จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี เ นื้ อ ที่ 159.1 ตารางกิ โ ลเมตร ครอบคลุ ม จ านวน 4 ต าบล
ประกอบด้วย ตาบลบ้านด่าน ตาบลปราสาท ตาบลวังเหนือและตาบลโนนขวาง (สานักงานเทศบาลตาบลบ้าน
ด่าน, 2561) มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 59 แห่ง อาชีพหลักเป็นการทาการเกษตรกรรมคิดเป็น 83,367 ไร่ โดยเรียงลาดับ
มากไปหาน้อย คือ ทานา, ทาสวน, ทาไร่และเลี้ยงสัตว์ ตามลาดับ พืชที่ทาการเพาะปลูกมากที่สุด คือ ข้าว อ้อย
มันสาปะหลังและยางพารา ขณะที่การประกอบอาชีพเสริมหลังจากการทาเกษตรกรรม ได้แก่ ขนมรังแตน
พรมเช็ ด เท้ า หิ น สี ดอกไม้ ป ระดั บ และทอผ้ า ไหม เป็ น ต้ น จ านวนประชากรทั้ ง สิ้ น ของ 4 ต าบลรวมเป็ น
30,520 คน เป็นชาย 15,053 คน และเป็นหญิง 15,467 คน โดยตาบลบ้านด่านมีทั้งหมด 20 หมู่บ้าน ตาบล
ปราสาทมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน ตาบลวังเหนือมีทั้งหมด 12 หมู่บ้านและตาบลโนนขวางมีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน
(กระทรวงมหาดไทย, 2539)
การส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดบุรีรั มย์มีมาช้านานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 5 และได้ รั บ การส่ ง เสริ ม อย่ า งจริ ง จั ง เมื่ อ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ มีพระมหากรุณาธิคุณรับกลุ่มสตรีอาสาทอผ้ าไหม บ้านนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
เป็นที่ยกระดับฝีมือการทอผ้าชาวบุรีรัมย์ (สานักงานพัฒนาชุมชน, 2561) ทาให้เกิดการตื่นตัวของพื้นที่ข้างเคียง
ในจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม การทอผ้ า ไหมในพื้ น ที่ ข องตนเอง เพื่ อ การเป็ น อาชี พ เสริ ม รองจาก
การทาเกษตรกรรมอีกทั้งในช่วงปี 2544 มีนโยบายเกี่ยวกับ “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ที่ส่งเสริมให้ทุกตาบล
มีสินค้าที่ยกระดับรายได้และมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในการพึ่งตนเอง (วทัญญู ใจบริสุทธิ์, 2556)
ทาให้อาเภอบ้านด่านมีแนวคิดการส่งเสริมในการทอผ้าไหมเพื่อสร้างเป็นอัตลักษณ์ต่อพื้นที่ 4 ตาบล ซึ่งโดย
พื้นฐานของตาบลบ้านด่าน ตาบลวังเหนือ ตาบลโนนขวาง และตาบลปราสาท ได้ทาการทอผ้าไหมพื้นบ้าน
อยู่แล้ว โดยเฉพาะนิยมทอผ้าไหมลายหางกระรอกและพัฒนาประยุกต์ในการทอผ้าซิ่นตีนแดงตามความต้องการ
ของตลาดในปั จจุ บัน อย่ า งไรก็ต ามการจัด การตั้งกลุ่มชุ ม ชนทอผ้าไหมที่ มี การดาเนิ นการเกิ ดเป็ นรูปธรรม
จะมีเพียง 3 ตาบลเท่านั้น คือ ตาบลวังเหนือ ตาบลโนนขวางและตาบลปราสาท โดยมีการจัดการกลุ่มชุมชน
ทอผ้าไหม ดังนี้
1.1 การจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมตาบลวังเหนือประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ บ้านอารัง หมู่ที่ 2
มีสมาชิกจานวน 3 คน บ้านไผ่ทุ่ง หมู่ที่ 8 มีสมาชิกจานวน 25 คน บ้านโสนน้อย หมู่ที่ 9 มีสมาชิกจานวน 6 คน
และบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 12 มีสมาชิกจานวน 21 คน โดยจานวนสมาชิกทุกกลุ่ มเป็นผู้ทาการทอผ้าไหมแท้จริง
ขณะที่การจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน ดังนี้
1) กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านอารัง ด้านความเข้มแข็ง พบว่า มีการดาเนินการทอผ้าไหมในชุมชน
มายาวนานแต่มีการจัดตั้งแท้จริงเมื่อปี 2559 โดยการนามารวมกลุ่มของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในกลุ่มจะมีเพียง 1 รายที่ทาการเลี้ยงไหม ขณะที่อีก 2 ราย ทาการซื้อเส้นไหมจุนมาทาการ
ผลิต อายุส่วนใหญ่ 40 ปีขึ้นไป การเริ่มต้นการผลิตได้นาเงิน ทุนของตนเองมาใช้ก่อน (สีนวน งดงาม, 2561)
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ในขณะนี้กลุ่มทอผ้าไหมในชุมชนไม่มีการสร้างฐานให้ผู้สืบทอดหรือให้ความสนใจต่ออาชีพนี้ ด้านการบริหาร
จัดการ พบว่า ไม่มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา มีเพียงโครงสร้าง
กรรมการบริหารไว้เท่านั้น ซึ่งกลุ่มไม่มีการระดมทุนในการสร้างความเข้มแข็ง เมื่อทาการผลิตทอผ้าไหมก็
ดาเนินการขายด้วยตนเองเป็นหลัก อย่างไรก็ตามกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมก็มีการประชุมเดือนละครั้งแต่เป็นการ
ประชุมรวมของผู้ใหญ่บ้าน ด้วยการแทรกวาระการประชุมเข้าไปด้วยเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ด้านการเงิน และบัญชี
ทางกลุ่มไม่มีการจัดบันทึกแต่อย่างใด ส่วนด้านการผลิตทางกลุ่มมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทาการซื้อไหมมา
ทาการผลิตซึ่งเครื่องมือได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษกว่า 30 ปี (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอารัง, 2561) ดังนั้น
มีเพียงอุปกรณ์บางชนิดเท่านั้นที่ต้องซื้อเพิ่มเติม การทอผ้าไหมจะใช้เวลาว่างจากทาเกษตรกรรมเฉลี่ยการทอต่อ
วันคิดเป็น 3-4 ชั่วโมง ความยาวของผ้าคิดเป็นวันละประมาณ 1 ศอก อย่างไรก็ตามการทอผ้าของกลุ่มมิใ ช่
การผลิ ต เพื่ อ ขายแต่ เ น้ น การผลิ ต ทางวั ฒ นธรรมเป็ น หลั ก มี เ พี ย งบางส่ ว นที่ เ หลื อ จึ งน าไปจ าหน่ า ย ดั งนั้ น
ด้านการตลาดจึงมีการขายน้อยมากซึ่งสอดคล้องกับการทาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่มีการพัฒนาแต่
อย่างใดมีเพียงถุงพลาสติกใสห่อหุ้มผ้าไหมเท่านั้น
2) กลุ่ ม ชุ ม ชนทอผ้ า ไหมบ้ า นไผ่ทุ่ งด้ า นความเข้ ม แข็ ง พบว่ า การรวมกลุ่ ม ชุ ม ชนทอผ้ าไหม
เพิ่งจัดตั้งเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมาแต่คนในท้องถิ่นได้ทาการผลิตทอผ้าไหมมาช้านานแล้ว ซึ่งในกลุ่มสมาชิกทั้ง
25 คน มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจานวน 18 ราย และอีก 7 รายซื้อเส้นไหมมาทาการผลิต อย่างไรก็ตามมี
การระดมทุนของสมาชิกแรกเข้าครั้งแรกจานวน 100 บาท เพื่อเป็นทุนในการซื้ อสินค้าและบริการในกลุ่ ม
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ พบว่ า มี ก ารจั ด ตั้ งกรรมการในการบริ ห ารกลุ่ ม แต่ ก ารก าหนดทิ ศ ทางต่ า งๆ ไม่ มี
การกาหนดแนวทางปฏิบัติแต่มีการกาหนดเงินทุนแรกเข้าของสมาชิกกลุ่มแต่เงินทุนมีจานวนน้อยในการซื้อ
วัสดุอุปกรณ์มาเป็นกองกลางไม่ มี ดังนั้น สมาชิกดาเนินการซื้อวัตถุดิบเอง (สุวิษา นะรานรัมย์, 2561) รวมทั้ง
เวลาขายผ้าไหมก็เป็นการจัดจาหน่ายเป็นส่วนบุคคลไม่มีการกาหนดราคากลางหรือการรวมกลุ่มในการขายสินค้า
ขึ้ น อยู่ กั บ ความพอใจในการขายส่ว นบุ คคล ขณะที่ ก ารประชุ มกลุ่ มก็ มิไ ด้ท าเป็ น ทางการท าให้ก ารก าหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาหรื อ การจดบัน ทึ ก ต่ างๆ ไม่ มี ด้ า นการเงิ น และบัญ ชี พบว่ า ไม่ มี ก ารจั ดท าบั ญชี ก ารเงิน
การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยและสวัสดิการให้กับสมาชิก ด้านการผลิต พบว่า เส้นไหมมีอยู่ในท้องถิ่นด้วยการผลิต
เองถึง 90 เปอร์เซ็นต์ อีก 10 เปอร์เซ็นต์ มีการส่งเสริมของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จังหวัด
บุรีรัมย์เพื่อเป็นต้นทุนในการผลิต ในด้านการผลิตจะใช้เวลาว่างจากงานประจาทางการเกษตรกรรมมาทักทอ
โดยสิ นค้ าที่ ขายดีที่ สุดของกลุ่มชุ มชนทอผ้าไหมเรียงลาดับ จากมากไปหาน้อ ย คื อ ผ้ า ไหมมัดหมี่ (ตี น แดง)
ผ้าโสร่ง ผ้าหางกระรอก ผ้าขาวม้า และผ้ายกดอก ตามลาดับ (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านไผ่ทุ่ง, 2561) โดยลายของผ้า
ได้ทาการประยุกต์จากการลอกเลียนแบบกลุ่มชุมชนอื่นๆ มาผสมกับของเดิมที่มีอยู่ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
ขณะที่ ก ารย้ อ มผ้ า ไหมจะใช้ สี เ คมี เ ป็ น หลั ก เนื่ อ งจากติ ด ทนนานแต่ ก็ มี ก ารใช้ สี ธ รรมชาติ จ าก เปลื อ กไม้
ดอกไม้ต่างๆ ดอกอัญชัน และดอกดาวเรือง เป็นต้น แต่ต้องใช้ปริมาณมากในการต้มย้อมสีทาให้ได้รับความนิยม
น้อยกว่าใช้สีเคมี ส่วนด้านการตลาด พบว่า แหล่งจาหน่ายจะใช้บ้านของสมาชิกเองในการจัดจาหน่ายเป็นหลัก
ยอดขายราคาต่อ ผืนอยู่ระหว่าง 1,500 บาทถึง 2,000 บาทเท่านั้น โอกาสที่จะสู่ตลาดสากลเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากผลิตจากัด ด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า พบว่า การปกป้องสินค้าเป็นเพียงถุงพลาสติกใส
เท่านั้น ไม่บ่งบอกถึงเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งฉลากการผลิตก็ไม่ปรากฏให้เห็น
3) กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านโสนน้อย ด้านความเข้มแข็ง พบว่ามีการรวมกลุ่มตั้งแต่ปี 2554
แบบหลวมๆ ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก 3 ราย เป็ น ผู้ ชาย 1 รายและผู้ ห ญิง 2 ราย อายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 40 -50 ปี
การผลิตได้ดาเนินการด้วยการใช้แหล่งทุนของตนเอง ขณะนี้การเพิ่มสมาชิก มีจานวนน้อยด้วยขาดความสนใจ
เป็ น เพี ย งอาชี พ ส ารองเท่ า นั้ น ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ พบว่ า เป็ น การท าตามก าลั งของตนเองไม่ มี ก ารตั้ ง
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คณะกรรมการบริหารกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม ไม่มีการระดมทุนเพื่อเป็นเงินกองกลางในการบริหารซื้อวัตถุดิบต่างๆ
มีเพียงการแลกเปลี่ยนพูดคุยบางครั้งอย่างไม่เป็นทางการแบบไม่จริงจัง ด้านการเงินและบัญชี พบว่า ไม่ปรากฏ
ถึ งการจั ด ท าบั ญชี ร ายรับ รายจ่ า ย เงิ น ปั น ผลหรือ ก าไรต่า งๆ ที่ ก าหนดทิ ศ ทางการปฏิบั ติงานให้กั บสมาชิก
(บุญเติม เชิดรัมย์, 2561) ขณะที่ด้านการผลิต พบว่า ได้ทาการผลิตทอผ้าไหมแบบพื้นบ้านลายหา งกระรอก
เดี่ยวและคู่ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ชุมชน ได้รับการส่งเสริมจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่ นคง
มนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เงินทุนได้หมดแล้ว ขณะที่การย้อมสีจะเน้นทางสีเคมีเป็นหลักและใช้เวลาในการผลิต
ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน ด้านการตลาด พบว่า การขายก็จะขายตามคุณภาพของผ้าไหมที่ทอขึ้นอยู่กับลูกค้า
โดยการขายจะขายที่บ้านด้วยตนเองมิได้รวมหรือขายผ่านทางกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมแต่อย่างใด ด้านผลิตภัณฑ์
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ฉลาก พบว่ า ไม่ มี เพี ย งแต่ ลู ก ค้ า มาซื้ อ แล้ ว สนใจก็ จ ะใส่ ถุ ง พลาสติ ก ห่ อ ให้ กั บ ลู ก ค้ า เท่ า นั้ น
(กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโสนน้อย, 2561)
4) กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านสัมพันธ์ด้านความเข้มแข็ง พบว่ามีการรวมกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
สมาชิกจานวน 23 คน เป็นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองของสมาชิกในกลุ่มทาให้มีความเข้มแข็ง ทางการเงินได้รับ
แหล่งทุนจากกองทุนบทบาทสตรีครั้งแรกจานวน 7 หมื่นบาทและได้รับการส่งเสริมจากสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีก ารกาหนดการจัดเก็บเงินแรกเข้าของ
สมาชิกมาเป็นแหล่งทุนคนละ 240 บาทเพียงครั้งเดียวและนาเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการมา
บริหารจัดการด้วยการนาไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต อีกทั้งให้ยืมแก่สมาชิกคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 ในรอบ 4
เดือนและ 6 เดือนตามลาดับ ในด้านการกาหนดราคาจะเน้นการผลิตที่มีคุณภาพตามความสามารถของลูกทีมใน
สมาชิกเนื่องจากทักษะหรือฝีมือการผลิตมาตรฐานไม่เท่ากัน (น้อย สาละ, 2561) ด้านการเงินและบัญชี พบว่า
ได้มีการจัดทาบัญชีรายรับ รายจ่ายในการบริหารทางการเงิน มีผลกาไรได้ทาการจัดสรรให้กับสมาชิก โดยครั้งที่
ผ่านมาได้สมาชิกละ 500 บาท แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการสร้างเกณฑ์เงินปันผลหรือสวัสดิการให้กับสมาชิก
เพราะเงินทุนมีจานวนจากัด ด้านการผลิต พบว่า มีการเพาะปลูกหม่อนตามพื้นที่ว่างของตนเองของสมาชิกกลุ่ม
และมีการผลิตอย่างต่อเนื่องทุกวัน เน้นเวลาว่าง 2-3 ชั่วโมงในการทอผ้าไหม การย้อมสีของผ้าไหมจะเน้นการใช้
สารเคมีเป็นหลัก เว้นแต่ลูกค้าจะมีคาสั่งซื้อต้องการสีธรรมชาติจึงจะทาการผลิตซึ่งสีธรรมชาติจะใช้วัตถุดิบใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก อาทิเช่น ใบหม่อน เพกา ขนุน เป็นต้น ส่วนลวดลายจะเป็นการทักทอลายกระรอกเดี่ยวและ
กระรอกคู่ เป็นหลัก ขณะที่ลายอื่นๆ เน้นการเลียนแบบตามความต้องการตลาด ขณะที่ด้านการตลาด พบว่า
ทักษะฝีมือของสมาชิกไม่เท่ากันทาให้มีการตั้งราคาแตกต่างกันและตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น การขาย
จึงเน้นการขายของตนเอง โดยมิได้นามารวมที่กลุ่มแล้วตั้งราคาเดียวกันแต่อย่างใด (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสัมพันธ์,
2561) ส่วนการขายจะได้ประมาณ 10 ผืนต่อปีต่อสมาชิกหนึ่งคน ถือว่ามีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้จาก
อาชีพหลักทางเกษตรกรรม ด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก พบว่า ไม่มีมาตรฐานในการดูแลรักษาหรือป้องกัน
มีเพียงพลาสติกใสในการบรรจุหีบห่อเท่านั้น
1.2 การจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมตาบลโนนขวาง
1) กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านหนองแต้ ด้านความเข้มแข็ง พบว่ามีการทอผ้าไหมในชุมชนนาน
กว่า 30 ปี แต่มีการรวมกลุ่มจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมีสมาชิกทั้งสิ้น 30 คนทาการผลิตในภาคครัวเรือนของ
ตนเองมีอายุเฉลี่ยประมาณ 37-70 ปี เป็นเพศหญิง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับลายผ้าต่างๆ ด้วยการ
ประชุมกลุ่มปีละ 2-3 ครั้ง ในการรวมกลุ่มได้มีการระดมทุนแรกเข้าจานวน 100 บาทครั้งแรก ด้านการบริหาร
จัดการ พบว่า มีการกาหนดโครงสร้างการบริหารโดยมีกรรมการบริหารกลุ่มกาหนดทิศทางและระเบียบใน
การปฏิบัติในฝ่ายต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ลายลักษณ์อักษรชัดเจน (บังอร ประกอบแจ่ม, 2561) ในการเริ่ม
รวมกลุ่มมีการระดมทุนเงินแรกเข้าสมาชิกละ 100 บาท โดยมีการนาทุนที่ได้บางส่วนนามาซื้อวัตถุดิบ ให้กับ
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สมาชิกไปทาการผลิตผ้า ด้วยการมีกติกาเช่น ถ้านาเส้นไหมไปทาการผลิตทาได้ 4 เมตรแต่ 2 เมตรจะเข้า
กองกลางเพื่อเป็นดอกเบี้ย นอกจากนั้นการกาหนดราคาจะตั้งราคาเท่ากันของแต่ละลายผ้าที่เหมือนกัน ด้วยการ
นามาจาหน่ายที่กลุ่มแล้วให้กลุ่มลูกค้าเลือกสินค้า ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มจะมีอย่างเป็นทางการ
จ านวน 2-3 ครั้ งต่ อ ปี ขณะที่ อ ย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการมี จานวน 10 ครั้ งต่ อ ปี ใ นการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้แต่ไม่มี
การจดบันทึกของการประชุมแต่ละครั้ง ด้านการเงินและบัญชี พบว่า มีการจดบันทึกทางบัญชีแต่ไม่ละเอียด
เพียงแต่จดว่าสมาชิกท่านใดนาวัตถุดิบไปใช้เท่าไหร่ วันไหน กาหนดคืนช่วงเวลาใดเท่านั้น ขณะที่ การนาเงินทุน
ของกลุ่มจะมีการสอบถามสมาชิกและให้ลงลายชื่อนาออกประกอบด้วย 3 ท่าน คือ ประธาน รองประธาน และ
เหรัญญิก กลุ่มได้มีการพูดคุยถึงการปันผลให้สมาชิกเมื่อมีเงินเข้ากลุ่มเพิ่มขึ้นอีก 8,000 บาท และจะปันผลให้
คนละ 300 บาท ด้านการผลิต พบว่า วัตถุดิบเส้นไหมนามามี 2 แบบ คือ (1) ซื้อเส้นไหมจุน แหล่งพื้นที่ใกล้เคียง
เช่น อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัม ย์ และในเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ (2) ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมเอง โดยการใช้พื้นที่ว่างของสมาชิกเองประมาณ 1 งาน อีกทั้งยังได้ดักแด้ในการจาหน่ายกิโลกรัม
ละ 120 บาท (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแต้, 2561) ขณะที่การผลิตจะเน้นเวลาว่างจากอาชีพหลักแต่การผลิต
จะไม่ต่อเนื่องทุกวัน ทาให้ขาดการต่อเนื่องในการนาไปจาหน่ายตลาด ส่วนวิธีการย้อมสีจะเน้นสีเคมีเป็นหลัก
เพราะง่ายและสะดวก ติดทนนาน, ลวดลายได้ประยุกต์นาภูมิปัญ ญาพื้นบ้านมาผสมผสานแต่ยังไม่โดดเด่น
เท่าที่ควร ด้านการตลาด พบว่า เป็นการขายของสมาชิกเองทาให้การนาสินค้ามาแสดงในกลุ่มน้อยมาก ขณะที่
เคยนาสินค้าไปขายที่ตลาดชุมชนเมืองได้รับการตอบสนองน้อยกว่าลูกค้ามาซื้อภายในชุมชน รายได้เพิ่มบางแต่ไม่
แน่นอนกับความต้องการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก พบว่า กาลังมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยความ
ร่วมมือกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยทาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
ส่งเข้าการประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าอีกทางหนึ่ง
2) กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านปอแดง ด้านความเข้มแข็ง พบว่ามีการจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี 2557
ขณะนี้จานวนสมาชิกทั้งสิ้น 30 ราย อายุระหว่าง 38-70 ปี การดาเนินงานจะมีผู้นากลุ่มเป็นคนขับเคลื่อนส่วน
สมาชิกมีส่วนร่วมบ้าง แหล่งที่มาของเงินทุนจะใช้งบประมาณส่วนตัวเป็นหลักแต่จะได้รั บการสนับสนุนบ้างจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลและสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นวัสดุอุปกรณ์
ในการผลิต ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มแต่ไม่ได้กาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานหรือพันธกิจที่จะบ่งบอกทิศทางการพัฒนา ขณะที่การรวมกลุ่มมีการระดมทุน โดยเริ่มแรกมีการเรียก
แรกเข้าเพื่อไว้เป็นเงินยืมไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆแต่เงินหลักๆ ต้องมาจากเงินทุนตนเอง (ทองดี จงกะชาติ,
2561) ส่วนการรวมกลุ่มเพื่อจัดจาหน่ายจะมี 2 แบบ คือ 1.ถ้ามาซื้อส่วนตัวก็ขายหมดก่อนไม่พอจึงบอกไปบ้าน
เพื่อน 2.หน่วยงานราชการต้องการจึงมีการรวมกลุ่มการขายมีการประชุมกลุ่มพร้อมกับการประชุมชุมชน (แทรก
ในวาระ หรือ เรียกในกรณีฉุกเฉิน)โดยไม่มีการจดบันทึกในวาระการประชุมแต่อย่างใด ด้านการเงินและบัญชี
พบว่า มีทาบัญชีรายรับจ่าย พร้อมงบการเงิน (แบบง่ายมาก, ไม่ชัดเจน)มีการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารอง หัก
จากขาย 20-30 บาทเข้าทุนสารอง และในการนาเงินออกมา 77,000 บาท จะต้องมีประธาน, เหรัญญิก,
เลขานุการ รับรอง แต่สมุดบัญชีเป็นชื่อประธานไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก, ไม่มีจ่ายเงินเฉลี่ยคืน, ไม่มี
สวัสดิการต่างๆ ส่วนในด้านการผลิต พบว่าวัตถุดิบหลักได้มาจากการซื้อในแหล่งพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อาเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดสุรินทร์ และในเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองในการ
ผลิตมีกาลังการผลิตได้ประมาณ 2 วัน 1 ผืน (ผืนละ 2 เมตร) ราคาเมตรละ 250 บาท โดยจะใช้เวลาว่างจากงาน
หลักต่างๆ ซึ่งสามารถผลิตได้ 20 เมตร 10 ผืนต่อคน ส่วนการย้อมสีมี 2 แบบ (1) สีเคมี (2) สีธรรมชาติ หา
วัตถุดิบตามท้องถิ่น เช่น ขี้เหล็ก แก่นฝาง แก่นขนุน เปลือกไม้ อัญชัน เป็นต้น ราคาขายต่อ 1 ผืนเท่ากับ 1,500
บาทลวดลายการทอผ้าไหมไม่มีการประยุกต์จ ากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเป็นลวดลาย ซึ่งลวดลายได้รับการ
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อบรมส่งเสริมจากสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญวิทยากรบ้านหนองม่วง
อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์มาสอนการทาลวดลาย โดยเริ่มแรกทาลายยกดอก เป็นต้นด้านการตลาด พบว่า แหล่ง
จาหน่ายจะใช้พื้นที่ของสมาชิกเอง รายได้แต่ละปีไม่แน่นอนซึ่งช่วงหลังจะขายได้คือผ้าฝ้าย (ผ้าซิ่นตีนแดง)
มากกว่าผ้าไหม เพราะราคาแพงผืนละ 2,000 บาทขึ้นไป ส่วนผ้าฝ้ายประมาณ 750 บาทด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์และฉลากสินค้าพบว่า มีเพียงพลาสติกหุ้มผลิตภัณฑ์ห่อเท่า นั้นและไม่มีเรื่องราว ฉลากหรือความชัดเจน
ต่างๆ (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปอแดง, 2561)
1.3 การจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมตาบลปราสาท
1) กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านดอนไม้งาม ด้านความเข้มแข็ง พบว่ากลุ่มชุมชนทอผ้าไหมมีการจัด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 สมาชิกทั้งสิ้น 25 คน มีอายุระหว่าง 30-40 ปีขึ้นไป การจัดกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมสมาชิกไม่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม แหล่งเงินทุนมีจากัด ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ไม่มีการขับเคลื่อนในด้าน
การกาหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพียงแค่ถามกัน/บอกกล่าวเท่านั้น คณะกรรมการ
บริหารจัดการยังไม่มีการจัดตั้ง เน้นการใช้ทุนของตนเองเป็นหลัก (จริยา แอนเดอร์สัน, 2561) ดังนั้นไม่มีการ
รวมกลุ่มในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ นอกจากนั้นการประชุมกลุ่มไม่มีเพียงการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการทาให้ขาด
เป้าหมายในการพัฒนาด้านการเงินและบัญชี พบว่า ไม่มีการจัดทาบัญชี กลุ่มหรือการจัดสรรทุนต่างๆ ด้านการ
ผลิต พบว่า เป็นการผลิตของสมาชิกด้วยตนเองทาให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง และใช้การย้อมสีเคมีเป็นหลัก
(กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนไม้งาม, 2561) ด้านการตลาด พบว่าการขายใช้บ้านตนเองซึ่งไม่ใช่ขายในกลุ่มโอกาส
ยังยากในการขายตลาดสากลด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า พบว่า ไม่มีบรรจุภัณฑ์หรือฉลากที่
บ่งบอกการผลิตหรือหมดอายุ
2) กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านบุ ด้านความเข้มแข็ง พบว่าจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี 2545 ที่มีการส่งเสริม
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีสมาชิกทั้งสิ้น 12 คนที่ทาหน้า ที่มีส่วนร่วมในการบริหารกลุ่มและตัดสินใจ
กาหนดทิศทาง โดยเงินแรกเข้ากลุ่มครั้งแรกต่อหนึ่งสมาชิกเท่ากับ 50 บาท นอกจากนั้นได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อนามาเป็นทุนเริ่มแรกไว้กองกลางของกลุ่มจานวน 50,000 บาทเพื่อใช้ในการซื้อ
เส้นไหมนามาทักทอ ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีการจัดตั้งกรรมการบริหารกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมแต่การ
กาหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับไม่ชัดเจนเพียงแต่เป็นการบอกกล่าวขั้นตอนเท่านั้น
ขณะที่แหล่งเงินทุนมีให้สมาชิกกู้ยืมนาไปลงทุนก่อนได้แต่ต้องส่งคืนตามกาหนดเวลาที่ให้ นอกจากนั้นยังนา
เงินทุนที่มีไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยหลักประชาธิปไตยของกลุ่มด้วยการมีประชุมกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง อีกทั้งมี
การรวมกลุ่มขายผ้าไหมเพื่อให้เป็นค่ากลางของราคา (ศศินันท์ เจียมรัมย์, 2561) ด้านการเงินและบัญชี พบว่า
ไม่มีการจดบันทึกในการทาบัญชีรายรับรายจ่าย รวมทั้งไม่มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก ด้านการผลิต พบว่า
เส้นไหมส่วนใหญ่ซื้อเป็นหลักมากกว่าการปลูกเลี้ยงเอง สถานที่ซื้อจะเป็นพื้นที่ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดสุรินทร์ ราคากิโลกรัมละ 2,800 บาท ประมาณการสมาชิกแต่ละท่านจะใช้เส้นไหมเฉลีย่ 1.5 กิโลกรัมการ
ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดง, ผ้าไหมลายยกดอกพิกุล, ผ้าไหมหางกระรอกและผ้าไหมพื้นบ้านแบบ
เรียบ สีจะใช้เคมีหลักและสีธรรมชาติที่บางผลิตภัณฑ์โดยสีธรรมชาติใช้ทรัพยากรจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง
เช่น ครั่งแดง, เขย์เหลือง, ประโหดเหลืองเขี ยวเปลือกไม้สีทนยิ่งแก่สวยแต่หายาก (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านบุ, 2561)
ขณะที่ลวดลายในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นนามาประยุกต์ใช้ไม่ชัดเจน เน้นลอกเลียนแบบผ้าไหมในท้องตลาด
ลายผ้าที่นิยมทามากสุด คือ หางกระรอกเดี่ยวและคู่ กลุ่มพื้นที่ชุมชนเขมรคล้ายๆ กัน ต่างแค่สีเพราะวัฒนธรรม
แต่การผลิตไม่ต่อเนื่องเน้นการใช้เวลาว่างจากอาชีพหลักด้านการตลาด พบว่า แหล่งการขายใช้บ้านตนเอง แต่มี
การนาไปขายกลุ่มบ้างถ้าไม่พอโอกาสยากมากไม่เน้นการขายตลาดสากลด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และฉลาก
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สินค้าพบว่า มีบรรจุภัณฑ์ที่มีการพัฒนาจากการส่งเสริมจากสานักงานพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดบุรีรัมย์ มีฉลากที่ชัดเจนซึ่งได้มาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 4 ดาว
3) กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านกระชายสามัคคี ด้านความเข้มแข็ง พบว่ามีการจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556 มีสมาชิกจานวน 15 คน อายุระหว่าง 35-50 ปี เป็นเพศหญิง การประชุมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยน
น้อยมากและไม่มีเงินทุนของกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยมีผู้นาที่มีจิตอาสา
สูงแต่ไม่มีการกาหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีแหล่งเงินทุนดาเนินการใช้ทุนตนเองไม่มี
การรวมกลุ่มกันซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไม่มีการรวมกลุ่มขายไม่มีการจดบันทึกของกลุ่ม (สัตตยา ดูชาติรัมย์, 2561)
ด้านการเงินและบัญชี พบว่าไม่มีการทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย ไม่มีการจัดสรรทุนต่างๆไม่มีสวัสดิการ ด้านการ
ผลิต พบว่า ใช้เวลาว่างจากอาชีพหลัก สามารถผลิตได้วันละประมาณ 30-60 เซนติเมตร วัตถุดิบซื้อเอง โดยการ
ซื้อเส้นไหมเป็นหลักไม่เลี้ยงไหม ซื้อในเมืองบุรีรัมย์ประมาณม้วนละ 750 บาทส่วนใหญ่ผลิต คือ ผ้าฝ้าย,ผ้าด้าย
ตีนแดงเป็นหลักเพราะมีความต้องการสูงภายในจังหวัดทาให้ขายประจา ราคา 600 บาท รองลงมาผ้าไหมมัดหมี่
ผืนละ 2000 แต่ไม่ค่อยขาย, ผ้าโสร่งผืนละ2000 การย้อมสีเน้นสีเคมีเป็นหลัก ขณะที่ลวดลายมีการสร้าง
อัตลักษณ์ด้วยการนาฐานเดิมของภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ให้ร่วมสมัยแต่ยังไม่เด่นชัด ด้านการตลาด พบว่า
แหล่งการขายใช้บ้านตนเองซึ่งไม่ใช่ขายในกลุ่มโอกาสยังยากในการขายตลาดสากลด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
และฉลากสินค้า พบว่า ไม่มีบรรจุภัณฑ์เรื่องราวบรรจุภัณฑ์ฉลากไม่ชัด (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกระชายสามัคคี,
2561) แต่เคยส่งให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนประเมินแต่ยังไม่ผ่านการประเมิน
4) กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมบ้านเกษตรพัฒนา ด้านความเข้มแข็ง พบว่ามีการทอผ้าไหมมายาวนาน
แต่การจัดตั้งกลุ่มเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561สมาชิกทั้งสิ้น 7 คนเป็นเพศหญิงทั้งหมด โดยสมาชิกยังไม่มีโอกาส
วางแผนเป้าหมายมีส่วนร่วมในกลุ่มน้อยมาก ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการ แบบไม่
เป็นทางการแต่ไม่มีการกาหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีแหล่งเงินทุนดาเนินการ ใช้ทุน
ตนเองเป็ น หลั ก ไม่ มี ก ารรวมกลุ่ ม กั น ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ไม่ มี ก ารรวมกลุ่ ม ขาย และไม่ มี ก ารจดบั น ทึ ก ต่ า งๆ
(สายฝน นามบุตร, 2561) ด้านการเงินและบัญชี พบว่า ไม่มีการจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายและไม่มีสวัสดิการ
ในกับสมาชิก ด้านการผลิต พบว่า มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นหลัก เลือกปลูกใช้พันธุ์เหลืองไพโรจน์และพันธุ์
ไทยพื้นบ้าน บางครั้งมีการไปซื้อเส้นไหมที่จังหวัดสุรินทร์ ทาการผลิตเอง ทาไปเรื่อยๆ ไม่เน้นขาย ทาไว้ทาบุญ
ให้ลูกสาว ลูกชายเวลาแต่งงาน เน้นการใช้สีเคมีเป็นหลักเพราะติดทนนาน บางครั้งใช้สีธรรมชาติด้วยการใช้
เปลือกไม้แต่สีติดยากและต้องย้อมหลายๆ ครั้งด้านการตลาดพบว่า แหล่งการขายใช้บ้านตนเองซึ่งไม่ขายในกลุ่ม
อีกทั้งโอกาสการตลาดยากมากเพราะไม่เน้นการขายตลาดสากลด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าพบว่า
ไม่มีบรรจุภัณฑ์ เรื่องราวและฉลากติด (กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเกษตรพัฒนา, 2561)
2. เปรียบเทียบการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
นาข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์กลุ่มสนทนาประเด็นเฉพาะมาจาแนกและจัดระบบข้อมูล
(Typology and Taxonomy) แบบใช้ทฤษฎีด้วยการแสดงเครื่องหมายดังนี้ ถ้าเครื่องหมาย √ บ่งบอกถึงมี
นัยสาคัญของการจัดการกลุ่มชุมชน ขณะที่ถ้าเครื่องหมาย x บ่งบอกถึงไม่มีนัยสาคัญของการจัดการกลุ่มชุมชน
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ทศพร แก้วขวัญไกร

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านโสนน้อย

บ้านสัมพันธ์

บ้านหนองแต้

บ้านปอแดง

บ้านดอนไม้งาม

บ้านบุ

บ้านกระชายสามัคคี

บ้านเกษตรพัฒนา

ที่มา: จากการศึกษา

บ้านไผ่ทุ่ง

1. ด้านความเข้มแข็ง
- การจัดตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 คน
- สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
- มีแหล่งที่มาของทุนดาเนินงานหลัก
- มีการเตรียมผู้สืบทอดกิจการในอนาคต
2. ด้านการบริหารจัดการ
- มีการกาหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
- มีคณะกรรมการ/ผู้นากลุ่ม
- มีการระดมทุนจากสมาชิก
- มีการรวมกันซื้อวัตถุดิบในการผลิต
- มีการรวมกลุ่มดาเนินการขาย
- มีการประชุมกลุ่ม
- มีการจดบันทึกรายงานการประชุม
3. ด้านการเงินและบัญชี
- มีการจัดทาบัญชีรับจ่ายเป็นปัจจุบันพร้อมงบ
การเงิน
- มีการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารอง
- มีการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก
- มีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
- มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
4. ด้านการผลิต
- มีแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลัก
- มีการจัดการด้านกระบวนการผลิต
- มีความต่อเนื่องในการผลิต
- มีการรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต
- มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น/เอกลักษณ์
ท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต
5. ด้านการตลาด
- มีแหล่งจาหน่ายหลักของผลิตภัณฑ์
- มียอดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อปี
- โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สู่สากล
- สามารถเปรียบเทียบรายได้จากการจาหน่ายกับปี
ที่ผ่านมาได้
6. ด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้า
- ลักษณะ/รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์มีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
และสามารถปกป้องสินค้า
- มีเรื่องราวหรือความเป็นมาในบรรจุภัณฑ์
- ฉลากสินค้าแสดงข้อความที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนเช่นชื่อผู้ผลิตที่อยู่ผู้ผลิต วันเดือนปีที่
ผลิตและวันเดือนปีที่หมดอายุ ขนาดบรรจุ/
ปริมาณสุทธิฯ (ตามประเภทของผลิตภัณฑ์)
- ข้อความที่แสดงบนฉลากมีความชัดเจน

บ้านอารัง
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กำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบควำมอยู่รอดกำรจัดกำรกลุ่มชุมชนทอผ้ำไหม
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จากตารางที่ 1 พบว่า สถานการณ์ใน 10 หมู่บ้านที่มีจุดแข็งมากที่สุด คือ ด้านความเข้มแข็งของการร่วม
กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมในแต่ละกลุ่ม ขณะที่จุดอ่อนมากที่สุด คือ ด้านการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และ
ฉลากสินค้า อย่างไรก็ตามโอกาสที่สามารถนามาพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมใน
แต่ละกลุ่ม คือ ด้านการผลิตที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ขณะที่อุปสรรคที่จะต้องรีบพัฒนาโดยด่วน คือ
ด้านการยอมรับการวางแผนการจัดทาบัญชีเพื่อวิเคราะห์ทางการเงินที่ต้องนายุวชนในชุมชนมาช่วยในการ
วิเคราะห์เพราะสมาชิกกลุ่มชุมชนเป็นผู้สูงวัยทั้งนั้น ทาให้การรับนวัตกรรมใหม่ๆ ค่อยข้างช้า
3. วิเคราะห์ความอยู่รอดของกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
การวิ เ คราะห์ ค วามอยู่ ร อดของกลุ่ ม ชุ ม ชนทอผ้ า ไหมแบ่ ง กลุ่ ม การวิ เ คราะห์ แ ยกเป็ น 3 ต าบล
ประกอบด้วย ตาบลวังเหนือ ตาบลโนนขวางและตาบลปราสาทโดยในแต่ละตาบลได้วิเคราะห์ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่หนึ่งวิเคราะห์ถึงปัจจัยนาเข้าประกอบด้วย ด้านความเข้มแข็งกับด้านการบริหารจัดการ ขั้นตอนที่สอง
วิเคราะห์ถึงกระบวนการ ประกอบด้วยด้านการผลิตกับด้านการเงิ นการบัญชี ขั้นตอนที่สามวิเคราะห์ถึงผลผลิต
ประกอบด้วยด้านการตลาดกับด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
วิเคราะห์กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมตาบลวังเหนือประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ บ้านอารัง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่
ทุ่ง หมู่ที่ 8 บ้านโสนน้อย หมู่ที่ 9 และบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 12 วิเคราะห์ว่าบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 12 มีศักยภาพที่สูง
เกี่ยวกับความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชนที่มีการจัดตั้งที่สามารถสร้างทิศทางหรือเป้าหมายให้เกิดเป็นรูปธรรม
ด้วยการมีระบบหาแหล่งเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการนามาบริหารและนาเงินส่วนบุคคล
มาสร้างเป็นทุนเรือนหุ้น นอกจากนั้นสร้างกลไกด้วยคณะกรรมการที่มีภาวะผู้นาที่สูงสามารถจูงใจให้เป็นอันหนึ่ง
เดียวกันได้ ขณะที่กระบวนการการผลิตใช้ทรัพยากรการผลิตมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นเป็นหลัก
ด้วยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมภายในกลุ่มและใช้การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติเป็นหลัก มีเพียงบางส่วนได้ซื้อ
เส้นไหมและใช้สีเคมี ดังนั้นทาให้กลุ่มบ้านสัมพันธ์จึงมีตลาดรองรับในการขายผ้าไหมสูงกว่าหมู่บ้านหลังอื่นๆ
ในกลุ่มเมื่อเทียบเคียง อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบของกลุ่มบ้านสัมพันธ์นั้น จะขาดบุคคลากรที่จะเป็นทายาท
ในการด าเนิ น กิจ การต่อ เพราะคนรุ่ นใหม่ ไม่ใ ห้ค วามสนใจเท่ าที่ ควรและด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุ ภัณฑ์รวมทั้ง
ฉลากสิ น ค้ า ไม่ มี รู ป ลั ก ษณ์ ที่ เ ด่ น ชั ด ซึ่ ง ไม่ บ่ ง บอกถึ ง มู ล ค่ า ของผ้ า ไหมท าให้ ร ะดั บ ราคาสิ น ค้ า ต่ ากว่ า ปกติ
สินค้าทาด้วยหัตถกรรม ขณะที่บ้านอารัง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่ทุ่ง หมู่ที่ 8 และบ้านโสนน้อย หมู่ที่ 9 วิเคราะห์ว่าทั้ง
3 หมู่บ้านนี้ มีศักยภาพของความเข้มแข็งและการบริหารจัดการภายในกลุ่มอ่อนแอ ทั้งสมาชิกที่มีการรวมกลุ่ ม
กันมีจานวนน้อยทาให้เกิดการมีส่วนร่วมในการผลักดันกลุ่มไร้กาลังที่สามารถสร้างอัตราการต่อรองทั้งหาแหล่ง
เงินทุนจากหน่วยราชการและเงินทุนของตนเองที่จะนามาบริหารภายในกลุ่มเพื่อให้เกิดสภาพคล่องเป็นไปได้ยาก
อีกทั้งไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีในของคณะกรรมการบริหารกลุ่มที่จะกาหนดทิศทางในด้านการซื้อวัตถุดิบ
ดาเนินการขายผ้าไหม แต่สิ่งที่มีต้นทุนที่ดีของทั้ง 3 หมู่บ้านนี้ คือ การมีทรัพยากรการผลิตที่เกิดจากวัตถุดิบ
ภายในชุมชนทาให้ลดต้นทุนได้อย่างมากและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างอัตลักษณ์เฉพาะลงไปที่ลายผ้าไหม
ภายในชุ ม ชน แต่ อ ย่ า งไรก็ ตามการผลิต ที่ อ อกมาสู่ท้ อ งตลาดมี จากั ดและยั งไม่ มาตรฐานที่ ดี ส่งผลการขาย
ในท้องตลาดเพื่อการแข่งขันและการพัฒนามูลค่าภาพลักษณ์ของสินค้าไม่มี ถึงจะมีหน่วยงานราชการไปส่งเสริม
สนับสนุนแต่ก็ไม่ดาเนินการต่อเนื่องทาให้ขาดประสิทธิภาพ
วิเคราะห์กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมตาบลโนนขวางประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแต้ หมู่ 2 และ
บ้ า นปอแดง หมู่ 9 วิ เ คราะห์ ว่ า บ้ า นหนองแต้ ใ นด้ า นศั ก ยภาพของความเข้ ม แข็ งและการบริ ห ารจั ด การมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าบ้านปอแดง เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารงานที่สามารถสร้างแนวทางปฏิบัติที่สามารถ
ทาให้สมาชิกเชื่อมั่นว่าสามารถทาให้เกิดรายได้ที่ดีขึ้น สามารถที่จะโน้มน้าวให้มีการสมัครเป็นสมาชิกระดม
เงินทุนในการบริหารงานในกลุ่มที่จะนาเงินที่ได้ไปใช้ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ตั้งต้นให้กับสมาชิกที่ขาดเหลือการ
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ผลิตเพื่อยกระดับอาชีพเสริมให้สร้างรายได้เพิ่ม นอกจากนั้น กระบวนการผลิตเน้นการใช้การผลิตภายในชุมชน
ด้วยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง มีการทาการผลิตอย่างต่อเนื่องที่จะได้ส่งไปขายยังตลาดภายนอกชุมชน ขณะที่
บ้านปอแดงเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านหนองแต้อาจมีประสิทธิภาพในการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการบกพร่อง
กว่าแต่มีแนวทางการพัฒนาได้ อันเนื่องจากผู้นามีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อการบริหารจัดการกลุ่มแต่ต้องใช้เวลาใน
การปรับความเข้าใจกับกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหม แต่ปัญหาหลักของทั้ง 2 หมู่บ้านนี้ คือ การสร้างสวัสดิการให้กับ
สมาชิกในด้านเงินปันผลหรือเงินจ่ายเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกอันเนื่องจากระดมเงินทุนได้จากัด อีกทั้งการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้แข่งขันกับตลาดภายนอกให้ได้ที่ขาดธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่หน้าสนใจหรือ
เรื่องราวที่จะดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าเห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะสินค้าใน 2 หมู่บ้านแห่งนี้
วิเคราะห์กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมตาบลปราสาทประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ บ้านดอนไม้งาม บ้านบุ
บ้านกระชายสามัคคีและบ้านเกษตรพัฒนา วิเคราะห์ว่า บ้านบุมีศักยภาพด้านความปัจจัยนาเข้าที่เข้มแข็งและ
การบริหารจัดการที่ศักยภาพสูงสุดภายในตาบลปราสาท อันเนื่องจาก มีการรวมกลุ่มที่ยาวนานและมีการทอผ้า
ไหมตั้งแต่บรรพบุรุ ษที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันหลังจากว่างจากอาชีพหลักและวัตถุดิบหลักได้จาก
ท้องถิ่น อีกทั้งได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดบุรีรัมย์ และงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทาให้มีการระดมทุนมาพัฒนาได้อย่า งเป็ น
รูปธรรม และสร้างกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมเป็นลักษณะสหกรณ์ที่มีการระดมทุนแรกเข้าของสมาชิกที่สามารถ
มามีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในกลุ่ม นอกจากนั้นยังนาเงินที่ได้ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับสมาชิกที่ทุนยังน้อย
มาเป็นทุนตั้งต้นของการผลิตและมีระบบการกาหนดดอกเบี้ยอย่างยุติธรรม และในด้านการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มได้มีการเพิ่มมูลค่าด้วยการส่งเสริมของหน่วยราชการทาให้กลุ่มได้ต่อยอดยกระดับ
มาตรฐานสินค้าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 4 ดาว ทาให้มูลค่าของผ้าไหมบ้านบุมีราคาสูงมากขึ้น
อย่างไรก็ตามปัญหาของบ้านบุที่มีปัญหามาที่สุดและอาจจะเกิดผลกระทบในอนาคต คือ การจัดทาบัญชีรายรับ
รายจ่ายซึ่งทาให้ไม่เห็นการดาเนินงานของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละเดือน ดังนั้น อาจเกิดปัจจัย
ด้านลบในภายหน้าที่จะส่งผลต่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้า ไหมได้ ขณะที่บ้านดอนไม้
งาม, บ้านกระชายสามัคคีและบ้านเกษตรพัฒนานั้น ประสบปัญหาทุกด้านโดยเฉพาะบ้านเกษตรพัฒนาเป็นการ
ผลิตส่วนบุคคลเท่านั้นซึ่งกลุ่มไม่มีความเข้มแข็งที่เป็นหัวใจสาคัญทาให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการหายไปของการ
ทอผ้าไหมภายในหมู่บ้าน ส่วนบ้านดอนไม้ งามและบ้านกระชายสามัคคีก็มีทิศทางความอยู่รอดของการพัฒนา
ทอผ้าไหมน้อยมาก มีเพียงการรวมกลุ่มแบบหลวมๆ ไม่มีทิศทางหรือกรอบในการพัฒนาแต่อย่างใด เงินทุน
ไม่สามารถระดมทุนได้ทั้งหน่วยงานราชการและเงินส่วนตัวของสมาชิกทาให้ขาดสภาพคล่อง ส่วนเนื้อผ้าไหม
จะเน้นการผลิตวัตถุดิบธรรมชาติที่ยังไม่เคยพัฒนาในด้านต่างๆ ทาให้คุณภาพด้อยกว่าท้องตลาดหรือชุมชนอื่นๆ
ดังนั้น ต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขโดยด่วนในการยกระดับให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับหมู่บ้านภายในตาบล
การอภิปรายผล
การทอผ้าไหมของเขตอาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ครอบคลุมทั้ง 4 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลบ้าน
ด่าน ตาบลปราสาท ตาบาลวังเหนือและตาบลโนนขวาง ได้มีการทักทอเลี้ยงไหมมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ โดย
มีการทาไปพร้อมกับอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น ด้วยการนาเวลาว่างจากการทาเกษตรกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และหารายได้เสริมอีกทางหนึ่ งนอกเหนือ ฤดู กาลท าการเกษตร อย่างไรก็ตามการทอผ้าไหมเพื่ อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ เสริม มีก ารส่ งเสริม อย่ างจริ งจั ง ช่ ว งปี พ.ศ. 2544 สมั ย รั ฐ บาลท่ า นทั ก ษิ ณที่ เ น้ น นโยบาย
“หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ทาให้ชุมชนท้องถิ่นในหมู่บ้านได้เร่งพัฒนาทั้งทักษะการทอและเพิ่มปริมาณการ
ผลิตผ้าไหมมากขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าต้นแบบของชุมชนตนเอง อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านที่มี

กำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบควำมอยู่รอดกำรจัดกำรกลุ่มชุมชนทอผ้ำไหม
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ชื่อเสียงเกี่ยวกับการผลิตผ้าไหมระดับประเทศ คือ บ้านนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์ ทาให้ผ้าไหมของ
อาเภอบ้านด่านมีผลกระทบเพื่อการจาหน่ายเป็นรายได้เสริมเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้เห็นถึงการอยู่รอดของ
การทอผ้าไหมของอาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จึงนามาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ดังนี้
1. ปัจจัยนาเข้า (Input) ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านความเข้มแข็งและด้านการบริหารจัดการ ใน
ทั้งหมด 10 หมู่บ้านในอาเภอบ้านด่าน พบว่าศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทอผ้าไหมที่เกิดจากผูน้ า
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานสอดคล้องกับ Phong-inwong, R., & Kwangkhankrai, T (2013 )
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการดาเนินงานของชุมชน โดยปัจจัยสาคัญของการขับเคลื่อนที่สาคัญก็คือ ภาวะผู้นา
ของผู้นาชุมชนที่จะทาเกิดประสิทธิภาพและเพื่อความอยู่รอดของกลุ่มจะมีทั้งหมด 3 หมู่บ้าน คือ (1) บ้านหนอง
แต้ ตาบลโนนขวาง (2) บ้านสัมพันธ์ ตาบลวังเหนือ (3) บ้านบุ ตาบลปราสาท โดยทั้ง 3 หมู่บ้านมีจุดเด่นที่สุด
เกี่ยวกับการรวมกลุ่มกันในการสร้างกลุ่มทอผ้าไหมอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดตั้งนานกว่า 2-3 ปี สร้างฐานจาก
สมาชิกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางของการพัฒนาและปรับปรุงด้วยการใช้หลักประชาธิปไตย ที่รับ
ฟังความคิดเห็นภายในกลุ่มที่สามารถสร้างเป็นสหกรณ์และขยายเป็นวิสาหกิจชุมชน(ทศพร แก้วขวัญไกร, 2560ข)
นอกจากนั้นการหาแหล่งทุนของกลุ่มมีการประสานกับหน่วยงานของรัฐที่มาช่วยเหลือ แต่ก่อนที่จะขอแหล่งทุน
จากหน่วยงานของรัฐได้ทาให้เห็นเกี่ยวข้องกับการระดมทุนภายในสมาชิกก่อน ด้วยการทาให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
และตั้งใจในการช่วยเหลือตนเองมาหลายปี ก่อนที่จะนาไปขอเพิ่มทุนจากหน่วยงานของรัฐ เมื่อเข้าไปดูโครงสร้าง
ของการสร้ า งฐานที่ เ ข้ ม แข็ ง จากภายในกลุ่ ม ด้ ว ยสมาชิ ก ในการขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต สอดคล้ อ งกั บ งาน
ปรีชา ปาโนรัมย์ และทศพร แก้วขวัญไกร (2552) อธิบายที่ความเข้มแข็งภายในกลุ่มในการกาหนดมาตรฐาน
แรงงานที่ ส ร้ า งการพั ฒ นาให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ที่ ส ร้ า งรากฐานให้ เ ป็ น แหล่ งทุ น ชุ ม ชนก่ อ นที่ จ ะเพิ่ ม ทุ น ของ
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งยังมีการกาหนดระบบภายในด้วยการกาหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนของการจัดการทั้ง
ด้านการหาแหล่งวัตถุดิบ ด้านการขายและที่สาคัญ คือ มีการประชุมกลุ่มสม่าเสมอเพื่อทราบถึงปัญหาและ
หาแนวทางแก้ไขได้ทันท่วงที นอกจากนั้นได้มีการจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง เพื่อนามาสร้างรูปแบบทิศทาง
ความต้องการของกลุ่มให้เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามสิ่งที่กังวลของทั้ง 3 กลุ่มคล้ายกัน คือ ในด้านเตรียมเยาวชน
ในการสืบทอดการทอผ้าไหมของชุมชน เนื่องจากผู้ทอผ้าไหมจะมีช่วงอายุระหว่าง 40-70 ปี ทาให้การสืบทอด
ระหว่างช่วงอายุ 20-30 ปีหายไปถึงแม้จะมีการสร้างความตระหนักให้เยาวชนเข้ามาศึกษาพร้อมทั้งอบรมในการ
ทอผ้าไหมก็มีคนสนใจน้อยมาก สอดคล้องกับทศพร แก้วขวัญไกร, ศราวุฒิ กุตาวัน และสุพรรณี สิงห์แก้ว (2557)
และทศพร แก้วขวัญไกร, รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์, ณัฐวุฒิ ชูขวัญ, ศศิพิมพ์มาศ หงส์สมบัติ และกิตติกร ฮวดศรี
(2561) ที่พิจารณาถึงบุคลากรควรมีการวางแผน พัฒนาเพื่อรองรับของสมาชิกที่ต้องมีการอบรมการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาภายใต้กรอบแนวคิด PDCA ขณะที่กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมที่มีโอกาสศูนย์หายในด้านการแข่งขันทาง
การตลาดที่จะผลิตก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น วิเคราะห์ว่ามี 4 หมู่บ้านที่มีแนวโน้มจะลดลงและเลือนหายจาก
ท้องตลาดและจะเหลือเพียงการผลิตเพื่อใช้ในบ้านเท่านั้ น ประกอบด้วย (1) บ้านเกษตรพัฒนา ตาบลปราสาท
(2) บ้านดอนไม้งาม ตาบลปราสาท (3) บ้านกระชายสามัคคี ตาบลปราสาท และ(4) บ้านโสนน้อย ตาบลวังเหนือ
เนื่องจากการรวมกลุ่มอย่างหลวม คนภายในกลุ่มไม่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอีกทั้งการบริหารจัดการภายใน
กลุ่มไม่มีทิศทางในการพัฒนาแต่อย่างใด ส่วนอีก 3 หมู่บ้านประกอบด้วย บ้านอารัง ตาบลวังเหนือ, บ้านไผ่ทุ่ง
ตาบลวังเหนือและบ้านปอแดง ตาบลโนนขวาง มีแนวทางที่สามารถพัฒนาและยกระดับขึ้นเพื่อการแข่งขันได้
มากกว่า 4 หมู่บ้านที่กล่าวก่อนหน้าเพียงแต่สมาชิกในการรวมกลุ่มของการผลิตยังน้อยและแหล่ งเงินทุนทั้งของ
สมาชิกและหน่วยงานของรัฐมาช่วยเหลือยังไม่เพียงพอทาให้การยกระดับการผลิตให้เพิ่มขึ้นไปอย่างช้าๆ
2. กระบวนการผลิต (Process) ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านการเงินและการบัญชีและด้านการผลิตใน
ส่วนกระบวนการผลิตของกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมอาเภอบ้านด่าน ในด้านทรัพยากรการผลิตทั้ง 10 หมู่บ้าน ไม่มี

82

ทศพร แก้วขวัญไกร

ปัญหาของวัตถุดิบในการผลิต ถึงแม้จะมีการผลิตด้วยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเองหรือการไปซื้อไหมจุนมาทาการ
ทักทอเนื่องจากวัตถุดิบอยู่ในเขตพื้นที่เมืองบุรีรัมย์ มีเพียงบางส่วนที่ไปซื้อไหมจุนที่อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม เมื่อวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่จะเห็นว่าภายใต้อาเภอบ้านด่านจะเน้นการซื้อไหมจุนเพื่อนามาผลิตเป็น
วัตถุดิบในการผลิตผ้าไหมมากกว่าที่จะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง เนื่องจากสะดวกสบาย อีกทั้งไม่จาเป็นต้องปลูก
หม่อนหรือสาวไหมหรือการมัดหมี่ เป็นต้น ทาให้ง่ายในการผลิตตอบสนองความต้ องการตลาดได้ทันท่วงที
นอกจากนั้นส่วนใหญ่ใช้สีเคมีในการย้อมผ้าไหมเพราะติดทนได้ดีกว่าสีธรรมชาติและหาง่ายกว่าวัตถุดิบธรรมชาติ
ในการนามาต้มย้อมเส้นไหม อีกทั้งสีติดคงทนสู้สีเคมีไม่ได้ทาให้ปัญหาหลักของการผลิตผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ
มีน้อยมากในชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม ขณะที่การจัดทาบัญชีการเงินเพื่อวิเคราะห์ถึงรายรับรายจ่ายผลต่างกาไร
ในแต่ละไตรมาส พบว่า บ้านสัมพันธ์ ตาบลวังเหนือและบ้านปอแดง ตาบลโนนขวาง มีเพียง 2 หมู่บ้านที่ทาบัญชี
รายรับรายจ่ายของกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมอย่างเป็นรูปธรรมและวิเคราะห์ถึงกาไรสุทธิที่จะนามาเป็ นเงินทุนสารอง
ไว้ใช้จ่ายในด้านต่างๆ ที่จะช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม ทาให้กลุ่มมีการวิเคราะห์ทางการเงินในการใช้จ่ายในการ
ผลิตให้สอดคล้องกับรายได้ -รายจ่ายในการลงทุนผลิต ขณะที่หมู่บ้านอื่นๆ ไม่มีการทาบัญชีรายรับรายจ่ายที่จะ
สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพทางการเงินในการดาเนินการผลิตทอผ้าไหมภายในกลุ่มได้เลย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
ต่อการวางแผนทางการเงิน การลงทุนในระยะสั้นและระยะยาวและมีโ อกาสเกิด การทุ จริตได้ง่ายจากการ
บริหารงานของผู้นาที่ไม่มีความซื่อสัตย์สอดคล้องกับ งานทศพร แก้วขวัญไกร และคณะ (2559) ว่าด้วยเรื่อง
รายได้-รายจ่ายของชาวบ้านในการทาการเกษตร ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย มีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นทุกปี
ปัญหาสาคัญคือ การไม่มีการจัดทาบัญชีครัวเรือนหรือกลุ่มทาให้มิทราบถึงภูมิคุ้มกันตนเองว่าอยู่ในสถานใด
ดังนั้น ประเด็นนี้ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องมีการดาเนินการเร่งด่ วนในการจดบันทึกรายรับรายจ่าย พร้อมทั้งมี
ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการวิเคราะห์ถึงปัญหาการลงทุนอย่างจริงจังก่อนที่จะเกิดผลเสียรุนแรงในอนาคต
3. ผลิตภัณฑ์ (Output) ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
ฉลากสินค้าพบว่ามีเพียง 2 หมู่บ้านเท่ านั้นที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างด้านการตลาดกับการยกระดับสินค้าด้วย
การสร้างผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีการประยุกต์ในการแข่งขันทางการตลาด
ได้ดีที่สุด คือ บ้านหนองแต้ ตาบลโนนขวางและบ้านบุ ตาบลปราสาท ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นที่สามารถเป็นรายได้
เสริมเป็นอย่างดี รองลงจากอาชีพหลักคือเกษตรกรรม สอดคล้องกับงาน ทศพร แก้วขวัญไกร (2560ค) ที่เห็น
ความสาคัญของวัฒนธรรมเชิงคุณค่าที่จะยกระดับการท่องเที่ยวด้วยการผ่านภูมิปัญญาความคิดฐานชุมชนมา
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแสดงความโดดเด่นให้กับชุมชน นอกจากนั้นยั งร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ช่วย
ยกระดับสินค้าให้ผ่านมาตรฐานผลิต - ภัณฑ์ชุมชนเพื่อรับประกันคุณภาพทางสินค้าในการผลิตอีกทางหนึ่ งที่
สามารถบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนภายใต้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปรีชา ปาโนรัมย์ , ทศพร แก้วขวัญไกร และ
กุลกันยา ศรีสุข, 2552) อย่างไรก็ตามใน 2 หมู่บ้านนี้ก็ยังไม่สามารถเปรียบเทียบกับชุมชนนาโพธิ์ อาเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ เนื่องจากยังขาดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเข้าสู่ตลาดสากล อีกทั้งความชัดเจนของฉลาก
สินค้ายังไม่ครอบคลุมรายละเอียดในการวัน เวลาการผลิตหรือการหมดอายุ โดยปัญหาหลักคือการนาผ้าไหมเข้า
สู่ตลาดภายนอกที่มีคุณภาพสูงกว่าถึง 5 ดาว อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบภายในอาเภอบ้านด่านนั้น ทั้ง 2 หมู่บ้านมี
ศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาให้เกิดมาตรฐานที่ดีขึ้นได้มากกว่านี้
สรุปได้ว่ากลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีการจั ดการกลุ่มที่สามารถจะเผชิญกับ
ความท้าทายในการแข่งขันทางการตลาดและสามารถอยู่รอดได้ในอนาคตนั้น สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมสามารถอยู่รอดในการจัดการกลุ่ม ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสัมพันธ์
ตาบลวังเหนือ, บ้านหนองแต้ ตาบลโนนขวางและบ้านบุ ตาบลปราสาท ของอาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

กำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบควำมอยู่รอดกำรจัดกำรกลุ่มชุมชนทอผ้ำไหม
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- กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมสามารถอยู่ร อดในการจัด การกลุ่มถ้ามี การแก้ไ ขโดยเร่ งด่ วน ประกอบด้ว ย
3 หมู่บ้าน คือ บ้านอารัง ตาบลวังเหนือ บ้านไผ่ทุ่ง ตาบลวังเหนือ และบ้านปอแดง ตาบลโนนขวาง ของอาเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
- กลุ่มชุมชนทอผ้าไหมที่ไม่สามารถอยู่รอดในการจัดการกลุ่ม ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโสนน้อย
ตาบลวังเหนือ บ้านดอนไม้งาม ตาบลปราสาท บ้านกระชายสามัคคี ตาบลปราสาท และบ้านเกษตรพัฒนา
ตาบลปราสาท ของอาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 เมื่อวิเคราะห์ถึงความอยู่รอดของการจัดการกลุ่มชุมชนทอผ้าไหม อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรมั ย์
พบว่า ประเด็นสาคัญของการสร้างกลุ่มชุมชนให้มีความยั่งยืนได้นั้น ต้องมีการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน
ชุมชนตนเองเป็นหลักด้วยการสร้างสมาชิกของกลุ่มให้ตระหนักถึงฐานรากของการช่วยเหลือตนเอง สร้างการมี
ส่วนร่วมตามหลักประชาธิปไตยจึงจะอยู่รอดได้ อีกทั้งความสาคัญอีกประการหนึ่งคือ การมีผู้นาที่เห็นเป้าหมาย
ในอนาคตที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มด้วยการเสียสละ ดังนั้น สิ่งที่จะรีบดาเนินการจากผลงานวิจัยนี้ไปปรับใช้
คือ การสร้างกลุ่มในรูปสหกรณ์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อมากาหนดนโยบายการบริหารจัดการภายในกลุ่มชุมชนทอผ้า
ไหม ถ้ามีสมาชิกจานวนน้อยของแต่ละหมู่บ้าน แนะนาให้มีการรวมกลุ่มสหกรณ์อยู่ในรูปของตาบลเพื่อให้มีฐาน
ที่มั่นคงในการกาหนดทิศทางผ้าไหมแต่ละตาบล เพราะในที่นี้มีตาบลวังเหนือ, ตาบลโนนขวางและตาบลปราสาท
ในตาบลที่มีความเข้มแข็งก็จัดตั้งให้เป็นพี่เลี้ยงแก่ตาบลที่มีความเข้มแข็งน้อยกว่า
1.2 ประเด็นด้านการเงินการบัญชีและการตลาด ถือว่ามีความสาคัญรองลงมาจากการสร้างเข้มแข็ง
ของกลุ่มที่จะต้องมีการจัดทาสม่าเสมอ โดยการจัดทาบัญชีนั้นจะช่วยให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินของกลุ่มชุมชน
ทอผ้าไหมที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาสหรือแต่ละปีว่ามีทิศทางหรือแนวโน้มการใช้จ่ายอย่างไร หรือรายได้ที่ได้มา
สอดคล้องกับรายจ่ายที่ลงทุนไปมากหรือน้อย หรือแม้กระทั่งทราบถึงวัตถุดิบ ทรัพยากรการผลิตต่างๆ ซื้อมาใช้
แล้วมีจุดคุ้มทุนต่อการผลิตหรือไม่ ดังนั้น การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญในการทา
ธุรกิจ กรณีไม่มีความชานาญในการทาบัญชีสามารถติดต่อหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษามาแนะนา
วิธีการทาเพื่อให้เห็นแนวทาง ถ้ามีเยาวชนภายในหมู่บ้านเสนอแนะให้นามาสร้างเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการ
ขับเคลื่อน ด้วยการนามาเรียนรู้การจัดทาบัญชีให้กับกลุ่มชุมชนทอผ้าไหมได้และการแข่งขันทางการตลาดยังไม่มี
ประสิทธิภาพของการผลิตที่ได้มาตรฐานเพียงพอทาให้ต้องสร้างและยกระดับคุณภาพผ้าไหมให้ได้มาตรฐานมาก
กว่าเดิม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 หาทิศทางในการเพิ่มมูลค่าผ้าไหมด้วยการนาอัตลักษณ์เฉพาะแต่ละหมู่บ้านทาการผลิตร่วมสมัย
กับวัฒนธรรมสมัยใหม่เพื่อมายกระดับฐานทางเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นที่ประจักษ์
2.2 หารูปแบบพัฒนาในอนาคตโดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนภายในชุมชนเพื่อมาสืบทอดมรดกวัฒนธรรม
ทอผ้าไหม โดยรูปแบบเน้นการผลิต การออกแบบประยุกต์ การตลาดในอนาคตและการยกระดับเป็นแฟชั่นพื้น
ถิ่นที่ยั่งยืน
2.3 การหาช่องทางการตลาดของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากกลุ่มตลาดด้านบนที่มีราคาสูง มาสร้าง
วิธีการผลิตผ้าไหมจากการย้อมแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดการเข้าสู่ตลาด
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