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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) รวบรวม
สารสนเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอ
ไทยวนของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม และ 
2) เพื่อศึกษาการบริหารงานในเชิงธุรกิจของศูนย์
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา  ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้คือ 
ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม ครู
โรงเรียนสีคิ้วสวัสด์ิผดุงวิทยา ท่ีมีการจัดกิจกรรมการ
สืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวน 
จํานวน 1 คน และนักเรียนที่มีประสบการณ์การเข้าร่วม
การสืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวน 
จํานวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบ
สัมภาษณ์ วิธีการประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ทัศนะของผู้เกี่ยวข้อง จากเอกสาร ตํารา 
หนังสือ บทความ และฐานข้อมูลบนเครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  นําข้อมูล ท่ีไ ด้มาวิเคราะห์
ประกอบกัน หลังจากทําการวิเคราะห์เนื้อหาท้ังหมด
จนได้เป็นข้อสรุปของผลการวิจัย และเขียนผลการวิจัย
ในลักษณะของความเรียง เพื่อให้ผลงานวิจัยมีความ
สมบูรณ์มากท่ีสุด 

ผลการวิจัยพบว่า  ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
บ้านโนนกุ่มมีแนวทางในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
และอาชีพการทอผ้าทอไทยวน  โดยการเปิดใ ห้
บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน และ
มีการสืบทอดผ่านทางโรงเรียน มีการจัดการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับการทอผ้าทอไทยวน และการบริหารงาน

ในเชิงธุรกิจของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม
นั้นได้มีการจัดตําแหน่งต่างๆให้สมาชิกแต่ละคนดูแลใน
ส่วนนั้น ๆ และยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนในส่วนของงบประมาณต่างๆ เครื่องมือ 
และการออกแบบของบรรจุภัณฑ์ 

คําสําคัญ: การสืบทอดวัฒนธรรม ไทยวน อาชีพ        
การทอผ้า วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจทอผ้า 

Abstract 

The objectives of this research were to 1) 
find out the information regarding culture and 
weaving career in Ban Non Kum Weaving 
Community Enterprise Sikhio district, Nakhon 
Ratchasima province, and 2) investigate business 
management of the community enterprise. The 
population of the study were  1) the president 
of the community enterprise, 2) a teacher from 
Sikhio Sawad. phadungwitthaya School that 
provided instructional activity in class for the 
inheritance of Tai Yuan culture and weaving 
career, and 3) six students that involved in the 
instructional activity for the inheritance of Tai 
Yuan culture and weaving career during 
academic year 2015. Research instruments were 
semi-structure interview. Research method was 
Focus Group Discussion. All information from 
interviews, literatures, academic articles, and 
research from the research database were 
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accumulatively analyzed and content analysis 
was used to summarize the research result, and 
then transcribed into written texts. 

Findings revealed that Ban Non Kum 
Weaving Community Enterprise regularly 
promote the inheritance of Tai Yuan culture 
and weaving career by welcoming all visitors 
to learn and observe its activities and also 
organizations both public and private 
organizations. The community enterprise 
together with teachers provided learning 
activities in class about Tai Yuan culture and 
weaving career. For the business management 
of the community enterprise, there was 
‘organizational chart’ and ‘division of labor’ 
aspect of management. The community 
enterprise, in addition, has been supported by 
both public and private organizations in terms 
of ‘budget support’, ‘equipment’, and 
‘package design’ of its products. 

Keywords: Cultural Inheritance, Tai Yuan, 
Weaving Career, Community Enterprise, 
Education 

บทนํา 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าเข้ามามีผลกระทบ
ต่อบทบาทชีวิตของชาวไทยวนอย่างมากไม่ว่าจะเป็น
กระแสบริโภค วัตถุนิยมและระบบเศรษฐกิจท่ีมีตัวเงิน
เข้ามามีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตมากขึ้น ซ่ึงกระแส
ความเจริญดังกล่าวส่งผลให้วัฒนธรรมของชาวยวนเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น การที่ชุมชน
ดํารงชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาธรรมชาติ บางส่วนได้
เปลี่ยนแปลงวิถีชี วิตของตนเอง  กระแสของการ
เปลี่ยนแปลงนั้นมิได้ส่งผลต่อกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง
เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อกลุ่มคนทุกชาติพันธุ์ (Ethnic 
Group) ท่ัวโลก รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่
ตามแนวชายแดนประเทศไทยต่างก็ได้มีการปรับตัว 
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม ระบบการผลิต การ
จัดการทรัพยากร อาชีพ ความเชื่อทางศาสนาและ
พิธีกรรมเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเองนั้นสามารถ

ดํารงชาติพันธุ์อยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
อีกด้วย  ซ่ึงการปรับเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนั้นอาจมีสาเหตุมาจาก
หลายประการทั้งนี้ก็เพื่อการอยู่รอด ซ่ึงการผสมผสาน
กลมกลืนทางวัฒนธรรม ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมหลายประการ อาทิเช่น ภาษา การแต่งกาย 
อาหาร และวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปตามความเจริญของ
สังคม  การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชนต่าง ๆ ในอนาคต
อาจจะไม่หลงเหลือเอกลักษณ์ของตนเองหากไม่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม 

ผ้าทอไทยวน ถือเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิมท่ีมี
ลักษณะและเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว กล่าวคือ มี
กรรมวิธีในการผลิตสิ่งถักทอชนิดต่าง ๆ ด้วยความ
ละเอียดอ่อนวิจิตรงดงาม ท้ังทางด้านการเลือกใช้สีสัน 
และความงดงามของลวดลายที่ประณีต ท่ีแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ของชาวไทยวนโยนกเชียงแสนในมิติต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดี ท้ังวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ คติความเชื่อ
จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมของตนผ้าทอไทยวน   
ในปัจจุบันกําลังเข้าสู่ขั้นวิกฤต เพราะผู้สืบทอดในการ
ทอผ้าจะมี ในบางชุมชนเท่านั้น  ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้สูงอายุและขาดการถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
บางชุมชนเลิกอาชีพการทอผ้าและหันไปรับเอาการทอ
ผ้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ ตามแบบด้ังเดิมของชาว
ไทยวนโยนกเชียงแสนเข้ามาแทนที่ ส่งผลให้มรดก        
ภูมิปัญญาเหล่านี้ใกล้สูญหาย 

การสืบทอดภูมิปัญญาอาชีพการทอผ้านั้นมี
ปัจจัยท่ีสําคัญคือ การมุ่งเน้นการสืบทอดให้กับคนรุ่น
หลัง เพื่อสืบทอดอาชีพการทอผ้าให้คงอยู่ให้เห็นคุณค่า
สิ่งที่มี และยังเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรวมถึง
เป็นการผลักดันให้เกิดอาชีพที่สุจริต และรักษ์ใน
ท้องถิ่นของตนเอง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนว
ทางการสืบทอดภูมิปัญญาอาชีพการทอผ้าทอไทยวน 
ของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนให้
เกิดความรักความหวงแหนในท้องถิ่นจากการร่วมมือ
หลาย ๆ ด้าน คือ ด้านสถานศึกษาในระบบโรงเรียน 
ชุมชน วัด ผู้นําชุมชน เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น 
เพื่อค้นหาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาอาชีพการทอผ้าทอ
ไทยวนสู่เยาวชนรุ่นหลัง 

จาก ท่ี มีปัจจั ยหลายอย่ าง เข้ ามาส่ งผลให้
วัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวนนั้น อาจจะ
ถูกนํามาใช้ในชีวิตประจําวันลดน้อยลง หรืออาจจะ
เลือนหายไปในอนาคต การที่คนในพื้นที่บ้านโนนกุ่ม 

อ .สีคิ้ ว  หรือคนไทยวน  จะหันมาอนุรั กษ์
วัฒนธรรมและอาชีพของตนเองเพื่อมิให้สูญหายไปจาก
ชุมชน โดยการมีจัดการเรียนการสอนการทอผ้าใน
โรงเรียน ชุมชน หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใดๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ท่ีบุคคลในชุมชนเริ่มหัน
มาให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมและอาชีพท้องถิ่นมาก
ขึ้น การที่โรงเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาอาชีพก็จะสามารถเป็นจุดศูนย์รวมข้อมูลท่ี
พร้อมจะเผยแพร่ และกระจายไปยังประชาชนได้อย่าง
ท่ัวถึงกัน วัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวนก็จะ
ถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างย่ังยืน ตามวิธีท่ีโรงเรียนจัดทําขึ้น 
อาจจะผ่านประเพณี หรือศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ เพื่อให้
เข้าใจได้ง่ายและเพิ่มพลังการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพ
การทอผ้าทอไทยวนในชุมชนได้มากขึ้น 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษา เรื่องแนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพ
การทอผ้าทอไทยวน ของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
บ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้
ขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อรวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และอาชีพการทอผ้าทอไทยวนของศูนย์วิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าบ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาการบริหารงานในเชิงธุรกิจของ
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

3. เพื่อศึกษาแนวทางสืบทอดวัฒนธรรมและ
อาชีพการทอผ้าทอไทยวน ของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอ
ผ้าบ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

ประชากร 

การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะมีการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและ
อาชีพการทอผ้าทอไทยวน การบริหารงานในเชิงธุรกิจ
ของศูน ย์ วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนกุ่ ม  การก่อตั้ ง          
และการดําเนินงานของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้า         
บ้ านโนนกุ่ ม  อํ า เภอสีคิ้ ว  จั งหวั ดนครราชสี มา          
ยังทําการศึกษาจากประชากรเนื่องจากประชากรมี
ความรอบรู้ในสิ่งที่ผู้ วิจัยจะทําการศึกษาเป็นอย่างดี
ท้ังหมด 3 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ประธานศูนย์วิสาหกิจ
ชุมชน 1 คน  กลุ่มท่ี 2 ครูโรงเรียนสีคิ้วสวัสด์ิผดุงวิทยา 
ท่ีมีการจัดกิจกรรมการสืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพ
การทอผ้าทอไทยวน จํานวนครู 1 คน  โดยใช้การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection)  กลุ่มท่ี 3 ศึกษา
กับนักเรียนที่มีประสบการณ์การเข้าร่วมการสืบทอด
วัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวน จํานวน 6 
คน  (นัก เรียนที่ กํ าลั งศึกษาวิชาผ้ าทอไทยวน  ปี
การศึกษา 2558) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  มี  2 ส่วน 
ประกอบด้วย 

1.  แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เพื่อ
รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาชีพการ
ทอผ้าทอไทยวน และพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารงานใน
เชิงธุรกิจของศูนย์ แสะสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการ
สืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวน รวม
ไปถึงการก่อตั้งและการดําเนินงานของศูนย์วิสาหกิจ
ชุ มชนทอผ้ าบ้ าน โนนกุ่ ม  อํ า เภอสี คิ้ ว  จั ง หวั ด
นครราชสีมา   โดยแบบสัมภาษณ์นี้  ไ ด้นํ า ไปให้
ผู้ เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย และนําไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มท่ี
ไม่ใช่ประชากร จํานวน 2 คน 

2. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group 
Discussion)  จํ า น ว น  1  ค รั้ ง  เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนผู้ท่ีเข้าร่วม 
สืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ศึ กษ า เ อกสา ร เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด เ รื่ อ ง             
ภูมิปัญญา  วัฒนธรรม  การอนุรักษ์และการพัฒนา  
การถ่ายทอดวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชน  ธุรกิจชุมชน   
ข้อมูลเกี่ยวกับไทยวน  ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้าน
โนนกุ่ม  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนที่ ให้การ
สนับสนุนการสืบทอด  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้
ได้ข้อมูลและสารสนเทศ สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ลงพื้นที่เพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 

2.  ลงพื้นที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนกุ่มและ
ศูนย์วัฒนธรรมไทยวนนครจันทึก อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ในการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เพื่อให้
ได้ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยกําหนดแนว
คําถามปลายเปิด สัมภาษณ์พูดคุยกันกับประธานศูนย์
วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้า
ทอไทยวน และการบริหารงานในเชิงธุรกิจของศูนย์
วิสาหกิจชุมชน รวมไปถึงการก่อตั้งและความเป็นมา
ของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม ซ่ึงทําให้
สามารถตอบได้ละเอียดทุกแง่ทุกมุม การสัมภาษณ์ 
โดยเล่าเรื่องผ่านชีวิตความเป็นอยู่จากอดีต สภาพการ
ดํารงอยู่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และมี
การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) 
ร่วมกับนักเรียนผู้ ท่ีเข้าร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและ
อาชีพการทอผ้าทอไทยวน เกี่ยวกับแนวทางการสืบ
ทอดภูมิปัญญาอาชีพการทอผ้าทอไทยวน ของศูนย์
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา  และ  เพื่ อพู ดคุ ยและแลกเปลี่ ยน          
ความคิดเห็นกัน 

สรุปผลการวิจัย 

ประเด็นที่ 1 สารสนเทศเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และอาชีพการทอผ้าทอไทยวน ของศูนย์วิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าบ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

จากการสัมภาษณ์และจากการค้นคว้าศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม แต่เดิมนั้นชาวไทยวนได้อพยพจาก
เชียงแสนลงมาเรื่อย ๆ และกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ
ของพื้นที่ในประเทศไทย ส่วนชาวไทยวน บ้านโนนกุ่ม 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมานั้นได้แยกมาจากชาว
ไทยวน อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เนื่องจากทางเจ้า
เมืองสระบุรีมีความประสงค์ท่ีจะเลี้ยงโค จึงได้ทําการ

แบ่งชาวบ้านไทยวน ท่ีอําเภอเสาไห้มาเป็นผู้ดําเนินการ 
และพื้นที่แถบนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อหมดหน้าท่ี
มอบหมายแล้วจึงไม่ยอมเดินทางกลับ พากันตั้งถิ่นฐาน
อยู่ท่ีนี่ อาชพีหลักของชาวไทยวนในสมัยก่อนคือการทํา
ไร่ทํานา ผู้หญิงเมื่อมีเวลาว่างจากการทํางานก็จะทอผ้า 
เพื่อใช้สวมใส่กันภายในครัวเรือน ปัจจุบันการทอผ้าทอ
ไทยวนนั้นไม่ได้ทอเฉพาะเพื่อสวมใส่ในครัวเรือนเท่านั้น 
เพราะได้มีการทอเพื่อจัดจําหน่าย สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ครอบครัว และคนในชุมชนได้อีกด้วย ปัจจุบัน
อาชีพการทอผ้าทอไทยวนนั้น สําหรับชาวบ้านบางคนก็
ได้ยึดถืออาชีพการทอผ้าเป็นอาชีพหลัก ส่วนบางคนก็
ยึดเป็นอาชีพรอง สําหรับวัฒนธรรมและอาชีพการทอ
ผ้าทอไทยวนนั้นยังคงมีให้เห็นอยู่ในชุมชนบ้านโนนกุ่ม 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผู้สูงอายุในชุมชนบ้าน
โนนกุ่มทุกคนจะรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเอง 
แต่เด็กสมัยใหม่บางคนก็ไม่มีความรู้ในทางด้านนี้เลย 
ฉะนั้นทางศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่มจึงได้มี
การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ท่ีสามารถใช้เป็นความรู้ให้แก่
คนรุ่นหลังเอาไว้แต่อาจจะมีไม่ครบ ทางผู้วิจัยจึงได้หา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากจากเอกสาร ตํารา หนังสือ บทความ 
และฐานข้อมูลบนเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมารวบรวม
ไว้ด้วยกันในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น 
ทางอําเภอได้จัดทํา Website ของทางอําเภอไว้ และมี
ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์วิสาหกิจชุมชน 

ทอผ้ าบ้านโนนกุ่มแห่งนี้ อ ยู่ ด้วย  และยั งมี
website และ fan page ของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม
ไทยวน บ้านยวน นครจันทึก ของอําเภอสีคิ้วไว้ให้ได้
เรียนรู้อีกด้วย 

ประเด็นที่ 2 การบริหารงานในเชิงธุรกิจของ
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่มเดิมทีเป็น
แค่การทอผ้าภายในครอบครัว จากแนวคิดท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน คุณปราณีต วรวงสานนท์ จึง
ได้ทําการรวบรวมสมาชิกในชุมชน เพื่อรับการถ่ายทอด
ความรู้ เพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ จึงได้ทํา
การจัดต้ัง “กลุ่มทอผ้าบ้านโนนกุ่ม” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 
เมษายน  2525 โดย มี วัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนา
กระบวนการการผลิตผ้ าทอ  ต่ อมา เมื่ อวั นที่  9 
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พฤศจิกายน 2548 จึงได้จัดต้ังเป็น “ศูนย์วิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม” การบริหารงานในเชิงธุรกิจ
ของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่มนั้นได้มีการ
จัดวางสมาชิกในกลุ่มไว้ในตําแหน่งต่าง ๆ เพื่อช่วยกัน
บริหารงาน 

ปัจจุบันศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม 
มีสมาชิกท้ังหมด 32 คน โดยมีประธานศูนย์ 1 คน คือ 
คุณปราณีต  วรวงสานนท์  มีรองประธาน  2 คน 
เหรัญญิก 1คน เลขานุการ 1 คน ฝ่ายตรวจสอบ 1 คน 
ประชาสัมพันธ์ 1 คน และที่เหลือคือสมาชิกในกลุ่ม 
แรกเริ่มนั้นสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะทําการนําเงิน
ส่วนตัวของตัวเองมาลงทุนเพื่อทําการซ้ือด้ายมาทอผ้า 
เพื่อจําหน่าย ทางศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม
นั้นมีกองทุนสัจจะออมทรัพย์ สมาชิกในกลุ่มสามารถ
กู้ยืมเงินในกลุ่มได้ 

ในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ปัจจุบัน
การทอผ้าของทางศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนกุ่ม       
ทอเพื่อจัดจําหน่าย สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม
และชุมชน มีการจัดจําหน่ายท้ังภายในศูนย์และนอก
ศูนย์ มีการจัดจําหน่ายผ่านทาง website (ทางอําเภอ
เป็นผู้จัดทํา website ให้) ร้านค้าชุมชน หน่วยงาน
ราชการ เครือข่าย OTOP ของอําเภอสีคิ้ว เป็นต้น ทาง
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่มนั้นมีชื่อเสียง
พอสมควร ดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จะย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือเอง ท้ังในเรื่องของเงินทุน 
อุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่ งการ
ออกแบบรูปแบบของบรรจุ ภัณฑ์  ไ ม่ ว่ าจะ เป็น 
สํานักงานเกษตรอําเภอสีคิ้ว เทศบาลเมืองสีคิ้ว พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (บ้านนารีสวัสด์ิ
จังหวัดนครราชสีมา) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาลัยนครราชสีมา 
เป็นต้น ทางสมาชิกในกลุ่มศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้า
บ้านโนนกุ่มยังมีการพัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ  
ไม่ว่าจะเป็นลวดลายผ้า การเลือกใช้สีสัน การนํามา
ประยุกต์ให้เท่าทันกับยุคสมัย 

ประเด็นที่ 3 แนวทางการสืบทอดวัฒนธรรม
และอาชีพการทอผ้าทอไทยวน ของศูนย์วิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าบ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ทางศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมานั้น ได้มี กลไก แนว

ทางการสืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทย
วน โดยการ เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาศึกษา
ดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาล
หรือหน่วยงานเอกชน เพราะทางศูนย์จะจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆไว้คอยต้อนรับสําหรับผู้ท่ีสนใจเข้ามา
ศึกษาดูงานที่ศูนย์แห่งนี้ นอกจากนี้แล้วทางศูนย์
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่มได้ส่งตัวแทนสมาชิก
ในกลุ่มไปเป็นวิทยากรและสอนงานให้แก่ชุมชนต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง และทางศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้าน
โนนกุ่ม ไ ด้ มีการไปในความรู้ ในสถานศึกษา  คือ
โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสด์ิผดุงวิทยา” โดยได้มอบให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นฝ่าย
ดําเนินการเรียนการสอนโดยได้เชิญวิทยากรท้องถิ่น 
คือ คุณปราณีต วรวงสานนท์ ประธานศูนย์วิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม มาถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
การทอผ้าให้แก่นักเรียนและผู้ท่ีสนใจ โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนในวิชา ผ้าทอพื้นบ้านไทยวน และ
วิชาการทอผ้าด้วยกี่กระตุก  

มีอาจารย์สุธัญญา สิทธิกูลเกียรติ เป็นอาจารย์
ประจําวิชาและผู้ดูแลโครงการนี้ นักเรียนให้การตอบ
รับและความสนใจเป็นอย่างดีเพราะว่าสามารถนํา
ความรู้ท่ีได้กลับไปใช้ท่ีบ้านได้ ร้อยละ 80 ของนักเรียน
นําไปใช้ปฏิบัติจริงกับทางครอบครัว 

ดังนั้นการดําเนินงานของศูนย์วิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าบ้านโนนกุ่ม เกี่ ยวกับแนวทางการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีและอาชีพการทอผ้าทอไทยวน จึง
เป็นไปในทางที่ ดี   ดูได้จากที่ได้จัดบุคลากรไปให้
ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและ
ได้เปิดศูนย์วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งให้ความรู้
และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจึงทําให้มีนักเรียน
นักศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ จัดเข้ามาศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตยา บุตรศรี 
(2542) ท่ีกล่าวว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่มีการนําภูมิปัญญา
ชาวบ้านด้านศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีและการประกอบอาชีพมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น ครูผู้สอนจะดําเนินการโดยนําความรู้
ท่ีเป็นภูมปัญญาชาวบ้าน จากประสบการณ์เดิมของตน
มากําหนดรายละเอียดในเนื้อหาวิชา  สําหรับจัด
กิจกรรมเสริม ครูผู้สอนจะดําเนินการโดยนํานักเรียนไป
เข้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น พรรณี    
ชูมณี (2548) กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง 
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ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพของชุมชน เนื่องจาก
อาชีพการทอผ้าเป็นอาชีพเก่าแก่ของอําเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี โดยผู้หญิงจะมีบทบาทสําคัญ และการ
ทอผ้านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต มีการพึ่งพาซ่ึงกัน
และกันทั้งภายนอกและภายใน มีการปรับบทบาทและ
หน้าท่ีให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน 

แนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพการ
ทอผ้าทอไทยวน ของศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้าน
โนนกุ่มนั้น เป็นรูปแบบหนึ่งที่ประสบความสําเร็จ 
เนื่องจากชุมชน สถานศึกษา ร่วมมือกันกับท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน ช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมและอาชีพ
การทอผ้าทอไทยวน  จึงทําให้เกิดความเข้มแข็งของ
การสืบทอดโดยปริยาย 

ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัย เกี่ ยวกับแนวทางการสืบทอด
วัฒนธรรมและอาชีพการทอผ้าทอไทยวน ของศูนย์
วิสาหกิจชุมชนทอผ้า  บ้านโนนกุ่ม  อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ทําให้ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางสําหรับการค้นคว้าหรือการศึกษางานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้วิจัยได้ศึกษา ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.  แนวทางการสืบทอดวัฒนธรรมและอาชีพ
การทอผ้าทอไทยวน โดยผ่านทางโรงเรียน ผู้ วิจัย
เล็ ง เห็นว่ า เป็นสิ่ งที่ ดี  เด็ ก ไ ด้ เ รี ยนรู้ ในสิ่ งที่ เป็น
วัฒนธรรมของตนเองและยังสามารถไปช่วยท่ีบ้าน
ประกอบอาชีพได้อีกด้วย ทางผู้วิจัยจึงคิดว่าทาง
โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ และทางศูนย์วิสาหกิจชุมชน
ควรให้การสนับสนุนต่อไป และนําไปปรับใช้กับสภาพ
บริบทอื่นๆในชุมชน นํารูปแบบของการร่วมมือของ
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนไปปรับใช้ในชุมชนอื่นๆ เพื่อให้
สถานศึกษาต่างๆร่วมสืบทอด และสามารถส่งผ่าน
วัฒนธรรมรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดี 

2.  ทางศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านโนนกุ่ม
ควรจัดทําwebsiteเป็นของตนเอง เนื่องจากทางศูนย์มี
ผู้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมและ
เกี่ยวกับการทอผ้าทอ ของชาวไทยวน ซ่ึงทางศูนย์มี
ข้อมูลท่ีแน่นหนามาก ควรจัดทําwebsiteเพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อใช้สําหรับจัดจําหน่าย

สินค้าของทางศูนย์ เป็นอีก 1 ช่องทางในการจัด
จําหน่าย แต่ปัญหาคือสมาชิกในกลุ่มอาจไม่มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พอที่จะจัดทํา เนื่องจากสมาชิกส่วนมากเป็นชาวบ้าน
ธรรมดาและเป็นผู้สูงวัย แต่ทางศูนย์วิสาหกิจชุมชนทอ
ผ้าบ้านโนนกุ่มมีผู้คอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน อยู่
เสมอ  ไ ม่ ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน  หรือ
แม้กระทั่งจากนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัด
นครราชสีมา ทางศูนย์วิสาหกิจชุมชนอาจขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานเหล่านั้นให้ เข้ามาจัดทํา
websiteให้และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อที่สมาชิกในศูนย์จะได้ปฏิบัติเองได้ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิสาหกิจชุมชน เช่น ลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เนื่องจากประเทศไทยได้มีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นควรมีการพัฒนาให้เข้ากับ
ยุคสมัยนั้น ๆ 

2.  สํ าหรั บผู้ ท่ี สน ใจ ในการทอผ้ า  อาจ มี
การศึกษาในเรื่องของลายผ้า การทอผ้า ท่ีลงลึกไปกว่า
นี้ เช่น ผ้าทอไทยวนนั้นมีลวดลายอะไรบ้าง และแต่
ลวดลายนั้นมีกระบวนการ วิธีทออย่างไร ต้ังแต่การ    
ใส่ด้าย มัดด้าย การออกแบบลวดลาย เพราะผ้าทอไทย
วนนั้น นอกจากผ้าซ่ินสําหรับใช้สวมใส่ท่ีมีชื่อเสียงแล้ว 
ยังมีผ้าท่ีทอเพื่อการใช้ในชีวิตประจําวันอีก เช่น ถุงย่าม 
ผ้าขาวม้า 

3.  ควร มีการศึกษาใน เรื่ อ งของแนวทาง        
การสืบทอดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนําไปปรับใช้ในชุมชน 
และสถานศึกษาร่วมสืบทอด หรือการนําไปปรับใช้ใน
บริบทอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากอาชีพการทอผ้าทอไทยวน 
ท้ังในชุมชน ต่างชุมชนและสถานศึกษาอื่น 

 

 

 

 

 

 



วารสารศึกษาศาสตร์ปรทิัศน์  ปีที่  31   ฉบับที่  3 

83 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง 

สุรชัย  ภัทรดิษฐ์  หลอดคํา  วัฒนา. 2552. เอกลักษณ์       
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