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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อม
ของชาวไทยพวนและเพื่อพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมที่ เชื่อมโยงสู่วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไปในชุมชนทุ่งโฮ้ง เครื่องมือที่ใช้
คือ แบบสัมภาษณ์และแบบร่างผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเรียนรู้
จากบิดา มาราดา ผู้รู้หรือครูภูมิปัญญาเป็นการสอนแบบเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ แนวทางการ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเน้นรูปแบบที่เป็นธรรมชาติมี
ความร่วมสมัยเน้นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และกระบวนการผลิต ไม่ซับซ้อนจนเกินไปผลการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบประกอบด้วยเสื้อ กระเป๋า ชุดตุ๊กตาหมี และแบบร่างชุดเสื้อผ้าแฟชั่นซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน าไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 
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Abstract 
 This study has objectives to study a local wisdom transfer process of Morhom fabric 
manufacturing by Thai Puan people and to develop a design of Morhom product which links to 
community enterprises. A target group is community enterprises, entrepreneurs, and general 
people in Thung Hong Community. Tools of this study were an interview form, product drafts, data 
descriptive statistical analysis and content analysis.  Results from the study show that the 
local wisdom transfer process is done directly and indirectly through the formal and informal 
learning from parents, experts, local wisdom or teachers. A guideline for the product design should 
be conformed to the market demand by focusing on natural forms, contemporary, local material, 
and the production process is not too complicated. The result of the prototype product 
development consists of shirts, bags, teddy bear outfits, and fashion clothe draft which can be 
used as guidelines for the community enterprise to develop further products. 
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ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ผ้าหม้อห้อมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ด ารงเอกลักษณ์ในรูปแบบและสีสัน ซึ่งมีการสืบทอดกันมา
อย่างยาวนาน ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ การท าผ้าหม้อห้อมเป็นการน าเส้นใยฝ้ายที่เป็นวัตถุดิบ
จากธรรมชาติ มีรูปแบบที่เรียบง่ายเกิดจากกระบวนการทอและเพิ่มสีครามจากต้นห้อมซึ่งเป็นวัตถุดิบตาม
ธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นลักษณะดังกล่าวนี้เป็นเอกลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมและได้รับการถ่ายทอดมา
จากชาวไทยพวนทางตอนเหนือของแขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ที่อพยพหนีภัยสงครามมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในต าบลพระหลวง จังหวัดแพร่ ภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อมนี้ได้มีการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นต่อมาจนถึงปัจจุบัน (Sornnoey, 2010, p. 10) มีแหล่งผลิตและจ าหน่าย
ที่ส าคัญมีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ ในต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมืองแพร่ ผ้าหม้อห้อมเป็นผลิตภัณฑ์ของ
หมู่บ้านทุ่งโฮ้งที่มีความโดดเด่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งโฮ้งและชาวแพร่มาช้านาน ตลอดจนเป็นชุด
แต่งกายประจ าถิ่นของชาวแพร่ และชาวบ้านทุ่งโฮ้งที่ยังมีการสวมใส่ในชีวิตประจ าวันและงานประเพณี
ต่าง ๆ จึงถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวแพร่ 
 แต่จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าปัจจุบันการย้อมผ้าหม้อห้อมแท้ในจังหวัดได้ลด
น้อยลง ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากขั้นตอนกระบวนการหมักห้อมการเตรียมสีย้อมมีวิธีการหลายขั้นตอนใช้
ระยะเวลานาน  และต้นห้อมที่เป็นวัตถุดิบส าคัญมีปริมาณน้อยลงท าให้หาได้ยากและไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ  จึงท าให้มีการใช้สิ่งอ่ืนทดแทน เช่น ต้นคราม หรือสีจากสารเคมี เป็นต้น ซึ่งการน าสารเคมีมาใช้
ย้อมห้อมในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเป็นการลดต้นทุนการผลิต  ประกอบกับผู้ซื้อต้องการเสื้อผ้าที่ราคา
ถูก ท าให้ผ้าหม้อห้อมแท้มีผู้ต้องการลดลง ส่งผลท าให้คุณค่าของการสืบสานภูมิปัญญาการย้อมผ้าหม้อ
ห้อมแบบดั้งเดิมเร่ิมเลือนหายไป และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีของการท าผ้าหม้อห้อม ต าบลทุ่งโฮ้ง 
ที่ผิดไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมระดับชาติ 
รัฐบาลตระหนักเห็นความส าคัญของปัญหานี้จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้จัดท าโครงการพัฒนาผ้าหม้อห้อม
ไทย ก้าวไกลสู่สากล โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาผ้าหม้อห้อม คือ ด าเนินการโดยใช้แนวทางคู่ขนาน  ซึ่ง
ส่วนหนึ่งจะต้องค านึงถึงการรักษาเอกลักษณ์และความโดดเด่นของงานหัตถกรรมผ้าหม้อห้อมที่สืบทอด
กันมาจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม ในขณะเดียวกัน ยังต้องประยุกต์แนวทางการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมมาใช้เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ทั่วถึงในด้านปริมาณการผลิต 
รูปแบบ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่
ระบุว่า “ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจ
บริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงซึ่งจะต้องสร้างคนที่มีฐานความรู้ ความช านาญ และความคิดสร้างสรรค์ 
ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย พัฒนา สร้างตราสินค้าใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
เฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น” 
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 ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีอัตลักษณ์ของต าบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน  ซ่ึงกระบวนการส าคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการ
ท าผ้าหม้อห้อมให้คงอยู่ได้นั้น ควรเริ่มต้นจากการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมของชุมชน ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาองค์ความรู้  ช่วยแตกแขนงการเผยแพร่
และอนุรักษ์ เพื่อเป็นการสร้างแนวทางการน าภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อม มาพัฒนาองค์ความรู้และต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สื่อถึงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าหม้อ
ห้อมด้วยกระบวนการพัฒนาและออกแบบต่อยอดผลิตภัณฑใ์ห้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดเพื่อให้
เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะอันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  และ
จะมีผลให้ชุมชน ต าบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ มีความรู้ ความสามารถ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการท าผ้าหม้อห้อมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
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เชื่อมโยงสู่วิสาหกิจชุมชน 
 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือความรู้ความคิด ทักษะ ความสามารถที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์กัน
มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเร่ืองของการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม 
คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิตโดยครอบคลุมการท ามาหากิน
และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน พร้อมทั้งมีกระบวนการเลือกสรร 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหา จัดการปรับตัว พัฒนาวิถีชีวิตให้สมดุลกับบริบทต่าง ๆ 
ในแต่ละยุคสมัย และสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมท้องถิ่น (Wanchaem, 2015, p. 9) 
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดเพื่อมิให้สูญหาย โดยเฉพาะภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าและเครื่อง
แต่งกายซึ่งจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  ดังนั้นจึงควรรวบรวมและ
จัดท าให้องค์ความรู้ของภูมิปัญญาดังกล่าวเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และได้ประโยชน์สูงสุด 
โดยมาจากความร่วมมือของหลายฝ่าย เริ่มตั้งแต่แหล่งภูมิปัญญา ผู้รวบรวมทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาซึ่งเป็นการท างานร่วมกันแบบบูรณาการ รวมถึงการสร้างสื่อที่จะใช้เป็นตัวแทน
ในการเผยแพร่ภูมิปัญญา เช่น หลักสูตรท้องถิ่น สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่นั้น ๆ 
 ผ้าหม้อห้อมเกิดจากเส้นใยฝ้ายที่ย้อมสีธรรมชาติซึ่งได้จากการน าเอาใบห้อมซึ่งเป็นพืชประจ าถิ่น 
ด้วยกรรมวธิีการย้อมตามสูตรโบราณ ผ่านกระบวนการทอด้วยมือ น ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของใช้
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ของตกแต่งหลากหลายรูปแบบสิ่งเหล่านี้คือเอกลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากชาว
ไทยพวนทางตอนเหนือของแขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อพยพหนี
ภัยสงครามมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในต าบลพระหลวง จังหวัดแพร่  และภูมิปัญญาผ้าหม้อห้อมนี้ได้มีการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นต่อมาเป็นเวลานาน (Sornnoey, 2010, p. 10) 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเป้าหมายส าคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชนทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในชุมชน
ของตนเอง หากท้องถิ่นหรือชุมชนใดสามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้
(Siriworasakul&Intapromae, 2016, p. 45) และวิธีการจัดการด้วยแนวกระบวนการ (Process 
orientedapproach) ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นกระบวนการท างานเพื่อให้เกิดกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ เช่น กิจกรรมเพื่อการสร้างความรู้ กิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้ กิจกรรมเพื่อการน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินงาน เป็นการจัดการความรู้แบบเน้นกระบวนการ
ทางสังคม ความร่วมมือของบุคคล ซึ่งแนวทางนี้สามารถน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการต่าง ๆ   
เป็นการท างานในลักษณะการท างานเป็นทีมหรือท างานแบบความร่วมมือ (Jonjoubsong,2014, p. 24-
25) วิสาหกิจชุมชนหรือธุรกิจชุมชนคือ การประกอบการเพื่อการจัดการ " ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรค์
โดยมุ่งหวังให้เกิดการพึ่งตนเองในหลายด้านไม่ได้หมายถึงแต่เพียงด้านเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต 
ความรู้ ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ดังนั้นการพัฒนาและสง่เสริมวิสาหกิจชุมชนต้องมี
แนวทางให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งความรู้พื้นฐานหรือความรู้มาตรฐาน ก่อนที่จะน าไปประยุกต์หรือ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากในกลุ่มธุรกิจชุมชนมีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะด้านบริหารธุรกิจที่
จ ากัด แต่สมาชิกของธุรกิจชุมชนมักจะมีความรู้และทักษะเฉพาะด้านเพื่อการผลิตสินค้า เป็นหลัก 
ส่วนมากเป็นความรู้ท้องถ่ินที่เกิดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และพัฒนาทักษะขึ้นมาจากการด าเนินกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน แต่เมื่อน ามาใช้ในการสร้างสินค้าเพื่อธุรกิจอาจจ าเป็นต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับ
ตลาด ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ธุรกิจชุมชนยังขาดและต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ (Jonjoubsong, 2014, p. 64) 

กล่าวโดยสรุป ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมเป็นองค์ความรู้ที่มีการสืบทอดกันมาเป็น
เวลานานมีเอกลักษณ์เฉพาะควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ควรน ามารวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาด้วยกระบวนการจัดการความรู้ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ซึ่งควรมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการต่อยอดในเชิงสร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชน
ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อน าคุณค่าขององค์ความรู้ภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์สามารถจ าหน่ายสร้างรายได้แก่คนในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้ด าเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research : PAR) มีขอบเขตของการด าเนินงานครอบคลุมการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน เพื่อน าข้อมูลมาสร้างองค์ความรู้
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และหาแนวทางพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม จากนั้นถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อมและบุคคลทั่วไป กลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ประชาชนทั่วไปในชุมชนทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2) กลุ่ม
ผู้น าชุมชน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน (พิจารณาผู้ที่ได้รับการยอมรับ) นักวิ ชาการนัก
ออกแบบ อาจารย์ พัฒนากร และ 3) วิสาหกิจชุมชนผ้าหม้อห้อมที่เลือกมาศึกษามี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Blue lanna2005 และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมประยุกต์ได้จากการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และอยู่ในพื้นที่ต าบลทุ่ง
โฮ้ง 4) กลุ่มประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปที่ใช้ประเมิน ได้จากสุ่มแบบบังเอิญ โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. กำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นและกระบวนกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรท ำผ้ำหม้อห้อมของ
ชำวไทยพวน 
 การศึกษาในส่วนนี้ด าเนินการโดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติความเป็นมาขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพ
ปัญหาความต้องการการตลาด และการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อศึกษาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับการศึกษากระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
กับปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา และผู้ประกอบการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมคือสมาชิกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้น าไปใช้เพื่อสร้างและ
หาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อม 
 2. กำรพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้ำหม้อห้อมจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นของชำวไทยพวน
เชื่อมโยงสู่วิสำหกิจชุมชน 
 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน 
สภาพปัญหาความต้องการ และการตลาด มาด าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ประเภทของใช้ของ
ที่ระลึกเครื่องแต่งกายเนื่องจากเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
หลังจากนั้นจึงด าเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามแบบร่างที่ได้รับการคัดเลือกแล้วน าไปประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น  
 3. กำรถ่ำยทอดควำมรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่นกำรท ำผ้ำหม้อห้อมและกำรออกแบบ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำหม้อห้อม 
 น าองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน ตั้งแต่กระบวนการเร่ิมต้น
จนถึงปลายทาง จัดท าเป็นสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ สื่อมัลติมีเดีย และ VCD
ส าหรับเผยแพร่และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 
 1. ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกระบวนกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำกำรท ำผ้ำหม้อห้อมของชำวไทยพวน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวนในต าบลทุ่งโฮ้งเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่อดีต โดยเริ่มจากการน าต้นห้อมมาหมักแช่น้ าจนเน่าเปื่อย แล้วน าต้นและใบออก ใช้ผ้าขาวบาง
กรอง เติมน้ าปูนแล้วใช้ชะลอม “ซวก” (กระแทกข้ึนกระแทกลงในหม้อหรือโอ่ง) ที่ใช้หมักเพื่อให้เกิดฟอง 
ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วน าไปกรองอีกคร้ังหนึ่งจะได้ห้อมเปียกเพื่อเป็นสีย้อม เมื่อจะท าการย้อมต้องเตรียม
น้ าย้อมเรียกว่า “ก่อหม้อ” โดยน าห้อมเปียกมาผสมกับน้ าด่าง ขี้เถ้า น้ าซาวข้าว มะขามเปียก และน้ าปูน
ขาว ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จนกระทั่งออกเป็นสีเขียวอมเหลือง แล้วจึงน าผ้าหรือเส้นด้ายมาย้อมและ
น าไปตากให้แห้ง จากนั้นน ามาทอเป็นผืนผ้า แล้วน ามาตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ของใช้เครื่องแต่งกาย 
และจากการสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า “เสี้ยหม้อห้อมบ้านเฮานี้แดะ เขานุ่งกันสู้มื้อเลย 
ไปงานบวช งานศพ งานขึ้นเฮียนเมอ นุ่งไปวัด คนเฒ่าคนแก่ ฮู้น้อย ๆ เขาก็นุ่งไปโฮงเฮียนทุกวันศุกร์ หมู่
คนท างานราชการเขาก็นุ่งทุกวันศุกร์ (เสื้อผ้าหม้อห้อมนี้นุ่งกันทุกวันเลย มีใส่ไปงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ 
ไปวัด คนเฒ่าคนแก่ เด็กน้อยก็นุ่งไปโรงเรียนทุกวันศุกร์ คนที่ท างานราชการก็นุ่ง)” ผ้าหม้อห้อมจึงยังคง
เป็นเอกลักษณ์ของคนในจังหวัดแพร่ มีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนทั้งกระบวนการท า และ
การสวมใส่ทั้งในชีวิตประจ าวันและงานประเพณีชาวบ้านในต าบลมีการสวมใส่กันอย่างแพร่หลาย ไม่
เฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้น แต่มีการสวมใส่กันทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ภูมิ
ปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมยังคงมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับภายในชุมชนมีศูนย์เรียนรู้
ชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญาที่คอยถ่ายทอดองค์ความรู้การท าผ้าหม้อห้อมทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ให้กับคนในชุมชนหรือภายนอกชุมชน ท้ังวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว และจากค าบอกเล่าของ
ปราชญ์ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า “ตะก่อนแม่ของแม่ก็เอ็ดผ้าหม้อห้อมอยู่บ้าน แม่ก็เห็นเพิ่นเอ็ด ตั้งตะย้อมผ้า 
ต่ าหูก เอ็ดขายมาตลอด สมัยนี้ดีกว่าตะก่อนมีการสอนเอ็ดผ้าหม้อห้อมเท้อฮู้น้อยได้เฮียนในโฮงเฮียน 
(เมื่อก่อนเห็นแม่ท าผ้าหม้อห้อมอยู่บ้านตั้งแต่ย้อมผ้า ทอผ้า ท าขายมาตลอด สมัยนี้ดีกว่าเมื่อก่อนมีการ
สอนท าผ้าหม้อห้อมให้กับเด็กได้เรียนในโรงเรียน)” ซึ่งสามารถจ าแนกรูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
ท าผ้าหม้อห้อมได้ 3 รูปแบบคือ 1) การถ่ายทอดภายในครอบครัวเร่ิมต้นจากมีแม่เป็นครูภูมิปัญญาการท า
ผ้าหม้อห้อมหรือถ่ายทอดจากป้า น้าสู่หลาน และจากพี่สู่น้อง ในลักษณะการเรียนรู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวัน 2) การถ่ายทอดภายในชุมชนมีทั้งแบบดั้งเดิมและในสถานศึกษา 3) การถ่ายทอดภายนอก
ชุมชน คือบุคคลที่สนใจเข้ามาเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเอง หรือครูภูมิปัญญาของชุมชนถูกเชิญให้ไป
ถ่ายทอดความรู้ยังสถานที่ต่าง ๆ ภายนอกชุมชนโดยมีทั้งการสอนแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานการณ์  (ภาพที่ 1) การถ่ายทอดในรูปแบบนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Thonoun&Wongpen (2016, p. 109) ที่กล่าวถึงลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียน
การสอนเกิดขึ้นโดยครูผู้สอนเป็นผู้น าความรู้ภูมิปัญญามาใช้หรือเชิญเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียนและการให้นักเรียนไปทัศนะศึกษาหาความรู้จากเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
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ภำพท่ี 1 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวนต าบลทุ่งโฮ้ง 
 

จากลักษณะการถ่ายทอดดังกล่าวด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อห้อมซึ่ง
ต้องเริ่มจากคนภายในชุมชนขับเคลื่อนและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะท าให้ภูมิปัญญาไม่สูญ
หายและสามารถสร้างมูลค่าให้กับภูมิปัญญาการท าผ้าห้อมห้อมได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาขอ ง
Intawiwat (2012, p. 70-71) เร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อมที่พบว่าแนวทางที่
เหมาะสมในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผ้าห้อมห้อม คือ ควรสร้างความตระหนัก
และปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อมให้กับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
รักษาอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่ Wongboonmak (2015, p. 96) โดยอธิบายว่าการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาสามารถท าได้โดยการถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจตระหนักในคุณค่า
ประโยชน์อีกทั้งน าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าการท าผ้าหม้อห้อมของชุมชนยังพัฒนาไปเป็นสินค้าที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยมีการรวมกลุ่มกันท าเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อท าผ้าหม้อห้อมไป
จ าหน่าย อีกทั้งยังมีการจัดตั้งเป็นร้านค้าเพื่อจ าหน่ายเป็นของที่ระลึก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจ าหน่ายใน
พื้นที่ต าบลทุ่งโฮ้ง 

2. แนวทำงกำรพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้ำหม้อห้อมจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นของชำวไทย
พวนมำเชื่อมโยงไปสู่วิสำหกิจชุมชน 
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยพวนเพื่อ ใช้
เป็นแนวทางส าหรับการผลิตสู่วิสาหกิจชุมชนนั้น ต้องค านึงถึงวัตถุดิบ แรงงาน และวิธีการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นประกอบกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคตามสมัยนิยม กล่าวคือ ใน
กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์นั้นยังคงใช้วัตถุดิบ แรงงาน และวิธีการที่ชุมชนมีความเชี่ยวชาญและถนัด 
ยกตัวอย่างเช่น การย้อมสียังคงใช้วิธีธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และท าให้ผลิตภัณฑ์

 
กระบวนการถ่ายทอด 
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
การท าผ้าหม้อห้อม 

 

ภายในชุมชน ภายนอกชุมชน 

1. แบบดัง้เดิม 1. ชุมชนออกสู่ภายนอก
ภายนอก 

 
2. สถานศึกษา 2. ภายนอกมาสู่ชมุชน 

ภายในครอบครวั 
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มีมูลค่าเพิ่ม แต่อาจมีการปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย สอดคล้องกับที่กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมให้การสนับสนุนส่งเสริมการน าผ้าหม้อห้อมมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าตามแนว
แฟชั่นนิยม ใส่ความเป็นโมเดิร์นสไตล์ และความเป็นสากลลงไป แต่ก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยได้พัฒนาเป็นผลติภัณฑ์ที่หลากหลาย ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิม่
มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม โดยค านึงถึงวัตถุดิบ แรงงาน และวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น แล้วน ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ผลการด าเนินงานเป็น 2 แนวทาง คือ 1) การออกแบบ
และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภทของใช้ของที่ระลึกและเครื่องแต่งกาย 2) การออกแบบชุดเสื้อผ้าเพื่อ
เป็นแนวทางให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายหรือเพื่อการประกวดแฟชั่นต่อไป
เมื่อน าไปประเมินด้วยการส ารวจความพึงพอใจผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ผ้าหม้อห้อมที่พัฒนาขึ้นใหม่อยู่ในระดับมาก (ภาพที่ 2) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรูปแบบผลิตภัณฑ์มีความร่วม
สมัยแต่สะท้อนเอกลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมที่ได้มาจากการจัดการความรู้เรื่องภูมิปัญญาการท าผ้าหม้อ
ห้อมสอดคล้องกับแนวคิดของSiriworasakul&Intapromae (2016, p. 45) กล่าวว่าประโยชน์ของการ
จัดการความรู้จะช่วยให้องค์กร ชุมชน และสังคม สามารถน าองค์ความรู้ที่จัดการได้ไปใชใ้นการเพิ่มผลผลติดา้น
การพัฒนาชุมชนการพัฒนาสินค้าและบริการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Thonoun & Wongpen 
(2016, p. 109) ที่อธิบายว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก่อให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ การแปรรูป และการสร้างอาชีพ
ใหม่ ซึ่งอาจเป็นการผลิตสิ่งใหม่ และน าวิธีการผลิตใหม่ ๆ ที่ประยุกต์ต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Manajanyapong (2013) ที่ศึกษาการด ารงรักษาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกการท่องเที่ยวท้องถิ่น
ของผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง ต าบลทุ่งโฮ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่พบว่า สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดใน
การท าการตลาดคือปัจจัยด้านเอกลักษณ์ผ้าหม้อห้อมโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของผ้าหม้อห้อมที่แสดงให้เห็น
ถึงภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบตัวอย่างที่ถูกน าไปใช้ในการประเมินความพึงพอใจ 

 
 นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่มักจะให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมด้านการพัฒนารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์การควบคุมราคาให้เหมาะสมกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขายในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงของต าบลทุ่งโฮ้ง 
จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อสร้างชื่อเสียงและยอดขายให้
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เพิ่มขึ้น การมุ่งเน้นในแนวทางการพัฒนายังสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมของกระทรวงวัฒนธรรมที่
ได้ก าหนดกรอบการใช้วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาให้เชื่อมโยงกับการสร้างรายได้และความมั่งคั่งบนฐานของ
ทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งใช้วัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยเริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มี
ศักยภาพ 5 F ประกอบด้วย อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบ
แฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์ขับเคลื่อนเทศกาลตามประเพณีสู่ระดับโลก 
(Festival) ซึ่งหนึ่งใน 5 นี้คือ F (Fashion) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น ดังนั้น
แนวทางที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมยังคงรักษาเอกลักษณ์ คุณภาพ และมีความร่วมสมัยให้ทันกับ
สมัยนิยม อีกทั้งได้ใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่วิสาหกิจ
ชุมชน คือ การใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมที่สืบทอดกันมาแล้วน ามาผสมผสาน
ประยุกต์รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในสมัยนั่น ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการต่อกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ 

3. ผลกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถิ่นกำรท ำผ้ำหม้อห้อมและกำร
ออกแบบพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำหม้อห้อม 

แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาวไทยพวน มีข้อเสนอแนะว่า 
ควรน าองค์ความรู้เหล่านี้มาจัดเผยแพร่ผ่านสื่อเทคนโนโลยี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการจัดเก็บข้อมูลเป็นสื่อวี
ซีดี หนังสือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ ให้สอคล้องกับแนวทางการจัดการความรู้ด้วย
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการจัดการความรู้อย่างเป็นกระบวนการ ตั้งแต่การสร้าง
การจัดหาความรู้ การกระจายความรู้ให้ผู้อื่น และการน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม โดยจัดความรู้
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองความรู้เป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่ง 
(Object) ที่สามารถน ามาจัดการตามระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งท าให้
ความรู้ถูกสร้างให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และแสดงรูปแบบการน าไปใช้ได้สะดวกและช่วยให้เข้าถึงความรู้
ได้ง่ายขึ้นเมื่อน าสื่อเหล่านี้ ไปเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายและท าการประเมินผลการรับรู้  พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจและมีความเข้าใจเก่ียวกับผ้าหม้อห้อมมากขึ้น และสะดวกต่อการสอนหรือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับความคิดเห็นของ Siriworasakul&Intapromae (2016, p. 
45) ที่กล่าวว่าการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดเก็บองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อไม่ให้องค์ความรู้
เหล่านั้นสูญหายไปจากท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเอง หากท้องถิ่นหรือชุมชนใดสามารถประยุกต์ใช้เพื่ อ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนของตนเองได้จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งและสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของ Thonoun & Wongpen, (2016, p. 109) ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้ส าเรจ็
ควรสนับสนุนให้มีการจัดท าสื่อเก่ียวกับภูมิปัญญาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทุกสาขาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เข้าใจ และน าตัวอย่างไปปรับใช้ได้ตามสภาพของแต่ละท้องถิ่น 
 ผลจากการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มผู้ประกอบการพบว่ากลุ่มผู้ประกอบการมีลูกหลาน
ของคนในชุมชนเองกลับไปสืบทอดกิจกรรมของกลุ่ม ดังนั้นจึงสามารถน าสื่อองค์ความรู้ และแนวทางการ
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ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปใช้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จากการประเมินความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมฝึกอบรมพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เพราะสามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอด ปฏิบัติ
ได้จริงและเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศจากการจัดการความรู้ทางสื่อออนไลน์  เนื่องจากเป็นอีกช่องทางหนึ่งของ
การตลาดในยุคปัจจุบันที่ได้ผลเป็นอย่างดี ท าให้สามารถส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการท าผ้าหม้อห้อมได้
ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมประยุกต์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้น ารูปภาพของผลิตภัณฑ์ชุด
ตุ๊กตาหมีต้นแบบโพสในเฟสบุคของกลุ่มและได้รับความสนใจจากผู้ติดตามออนไลน์ ส่งผลให้การถ่ายทอด
องค์ความรู้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน สอดรับกับบริบทของกลุ่มวิสาหกิจผ้าหม้อห้อมของ
ชุมชนทุ่งโฮ้งที่มีการปรับใช้เทคโนโลยีมาส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับมุมมองของ Kitiwong&Ratanasanguanvong (2018, p. 325-326) ที่กล่าวว่าเพจเฟส
บุคเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจ าหน่ายสินค้า เนื่องจากสามารถน าเสนอ
เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สร้างตรายี่ห้อสินค้า ตลอดจนรับสั่งซื้อสินค้า ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการ
วิเคราะห์การตลาด การเข้าถึงโพสต์ของผู้ติดตาม การวิเคราะห์ระดับการตอบสนอง ความคิดเห็นและ
ค าสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ต่อไป 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมเป็นสิ่งที่สืบ
ทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาตินี้ยังคงได้รับการสืบทอดจากคนในชุมชน
ผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ จึงท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งมีฐานมาจากองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเดิม คนในชุมชนยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมในชีวิตประวันจ าและเพื่อการค้า กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมในท้องถิ่นสู่วงกว้างเพื่อผลิตผ้าหม้อห้อมไว้
จ าหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งนี้การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้าหม้อห้อมของชาว
ไทยพวนในต าบลทุ่งโฮ้งมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีการถ่ายทอดทั้งภายในครอบครัว ภายในชุมชน 
และภายนอกชุมชน มีการสอนทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการขึ้นอยู่กับสถานการณ์และโอกาส 
 แนวทางการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยพวน
มาเชื่อมโยงไปสู่วิสาหกิจชุมชนนั้นต้องค านึงถึงวัตถุดิบ แรงาน และวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่นประกอบกับพิจารณาถึงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคตามสมัยนิยม กล่าวคือในกระบวนการ
สร้างผลิตภัณฑ์นั้นยังคงใช้วัตถุดิบ แรงงาน และวิธีการที่ชุมชนมีความเชี่ยวชาญและถนัด ซึ่งท าให้
ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมยังคงรักษาเอกลักษณ์ คุณภาพ และยังมีความร่วมสมัยอีกทั้งได้ใช้ประโยชน์จากทุน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกล่าวคือ เป็นการใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การท าผ้าหม้อห้อมที่สืบทอดกันมาแล้วน ามาผสมผสานประยุกต์เข้ากับองค์ความรู้ใหม่ตามบริบทสังคมที่
เปลี่ยนไปทั้งนี้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการต่อกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เป็น
ส าคัญ 
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 การถ่ายทอดและจัดการองค์ความรู้และการเผยแพร่ข้อมูลด้วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ในการจัดการความรู้พัฒนาโดยครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ กระบวนการ ตั้งแต่การสร้าง
การจัดหาความรู้ การกระจายความรู้ให้ผู้อื่น และการน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม โดยการจัดน า
ความรู้ใส่อยู่ในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มองความรู้เป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่ง 
(Object) 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย มีดังนี้ 
 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รูปแบบการจัดการองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้า
หม้อห้อมและการถ่ายทอดภูมิปัญญาควรเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน และส่วนราชการ 
เอกชนที่ต้องมีบทบาทร่วมกันในการอนุรักษ์และสืบทอด เพราะทางชุมชนยังขาดความรู้และทักษะในการ
ต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดมูลค่าในการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดนโยบายในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทุนภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์เพื่อการสร้างมูลค่าในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวมทั้งมีการจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับให้มีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชน พื้นที่และระดับประเทศต่อไป 
 2) ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา ควรส่งเสริมให้มีการจัดโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพชุมชนในเชิง
บูรณาการอย่างสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง กล่าวคือ เริ่มจากฐานภูมิปัญญา สู่การเพิ่มมูลค่าและคุณค่า สู่การพัฒนาตลาดเพื่อการ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืน  
 3) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยรูปแบบการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอ่ืน ๆ เพื่อการสร้างมูลค่า และคุณค่าในมิติทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจจาก
ฐานรากตามบริบทและศักยภาพของแต่ละชุมชน 
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