
 

บทที� 1 

บทนํา 

 

ความสําคัญและที�มาของปัญหาที�ทาํการวจัิย 

การเปลี�ยนแปลงในกระแสโลกาภิวตัน์ที�เกิดขึ�นอยา่งรวดเร็วและสลบัซบัซอ้น รัฐบาลจึงได้
กาํหนดยทุธศาสตร์เพื�อการพฒันาประเทศที�เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบต่าง 
ๆ ภายในประเทศใหมี้ศกัยภาพใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัโลกภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และได้
เร่งสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุม้กนัจากการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีควบคู่ไปกบัการ
พฒันาที�เป็นธรรมและเสริมสร้างความสมดุลในการดาํรงชีวิตของกลุ่มคนในสังคมและความ
เขม้แข็งของชุมชนทอ้งถิ�นพร้อมทั�งฟื� นฟูและอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม
ให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการพฒันาที�มั�นคงและเป็นฐานการดาํรงวิถีชีวิตของชุมชนและ
สังคมไทยโดยกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศฉบบัที� 11 ในปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 

การส่งเสริมของภาครัฐดงักล่าวทาํให้ภาคธุรกิจเกิดการพฒันาในดา้นต่าง ๆ รวมทั�งธุรกิจ
ชุมชนซึ�งไดรั้บผลประโยชน์จากการส่งเสริมในดา้นการให้ความรู้ในการบริหารธุรกิจ การส่งเสริม
ดา้นการตลาด ทาํใหธุ้รกิจชุมชนเกิดการพฒันาใหเ้ป็นนกัธุรกิจมืออาชีพมากขึ�น อยา่งไรก็ตามความ
แตกต่างระหว่างธุรกิจชุมชนกบัภาคธุรกิจเอกชนคือ ธุรกิจชุมชนมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนและผลประโยชน์เกิดต่อส่วนรวม ดงันั�นการมุ่งหาอตัลกัษณ์ของชุมชนนั�น ๆ จึงเป็นสิ�งสําคญั
เนื�องจากเป็นการสะทอ้นถึงภูมิปัญญาของชุมชนและทอ้งถิ�นรวมทั�งการใชว้ตัถุดิบและแรงงานใน
ชุมชนซึ�งปัจจุบนัเป็นเรื�องยากในการควบคุมและแสวงหา 

อาํเภอสันกาํแพงมีผลิตภณัฑที์�มีชื�ออยูม่าก เช่น ร่มบ่อสร้าง ผา้ฝ้ายทอมือ ผา้ไหมสันกาํแพง 
รวมทั�งแหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ หากจะกล่าวถึงผา้ไหมสันกาํแพงซึ� งมีเอกลกัษณ์ที�แตกต่างจากผา้ไหม
ในแหล่งผลิตอื�น ๆ ไม่วา่จะเป็นเนื�อผา้การใชสี้ยอ้มและการทอลวดลายเฉพาะของอาํเภอสันกาํแพง 
โดยที�ผา่นมาไดมี้การจดัทาํโครงการวจิยัเพื�อรื� อฟื� นการทอผา้ไหมขึ�นมาอีกครั� งหนึ�งและไดรั้บความ
สนใจจากทั�งภาคธุรกิจและประชาชนทาํให้เกิดการผลิตและการซื�อขายเป็นจาํนวนมาก อีกทั�งทาง
อาํเภอสันกาํแพงและเทศบาลตาํบลสันกาํแพงยงัไดส่้งเสริมทั�งกิจกรรมการผลิตและจาํหน่ายให้เป็น
ที�รู้จกัในวงกวา้ง 

อย่างไรก็ตาม ชุมชนผูผ้ลิตผา้ไหมสันกาํแพงไดต้ระหนักถึงความคุม้ครองในภูมิปัญญา
วิธีการทอลวดลายต่าง ๆ ที�ไดรั้บจากบรรพบุรุษ จึงมีความตอ้งการในการรักษาสิทธิในการผลิต     
ผา้ไหมสันกาํแพง ซึ� งการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บมาตรฐานในแต่ละขั�นตอนการดาํเนินการ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตซึ� งมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่อนขา้งละเอียด ซึ� งทางกลุ่มผูผ้ลิตผา้ไหม       
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สันกาํแพงจะตอ้งสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัในการกาํหนดมาตรฐานการผลิตให้ไดต้ามเกณฑ์ที�กาํหนด 
โดยผูบ้ริหารกลุ่มผลิตผา้ไหมสันกาํแพงรวมถึงสภาวฒันธรรมอาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มี
ความเห็นตรงกนัในการนาํผลิตภณัฑ์ผา้ไหมสันกาํแพงขึ�นทะเบียนสิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ เนื�องจาก
จะทาํให้ผา้ไหมสันกาํแพงเป็นสัญลกัษณ์ที�บอกแหล่งผลิตของสินคา้โดยสามารถสื�อให้ผูบ้ริโภค
เขา้ใจไดว้า่สินคา้นั�นมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะพิเศษแตกต่างจากสินคา้ที�ผลิตในแหล่งผลิตอื�น 

ทางผูว้จิยัเห็นวา่ผลิตภณัฑผ์า้ไหมสันกาํแพงเป็นสินคา้ที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะซึ� งเหมาะสมต่อ
การขึ� นทะเบียนสิ� งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ แต่ชุมชนยงัมีประเด็นที�ตอ้งพฒันากระบวนการบริหาร
ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวให้เขา้ตามเกณฑ์ของการนาํผลิตภณัฑ์ผา้ไหมสันกาํแพงขึ�นทะเบียนสิ�งบ่งชี�ทาง
ภูมิศาสตร์ โดยแนวทางการพฒันาดงักล่าวจะตอ้งใชก้ระบวนการวจิยัในการศึกษาบริบทชุมชนดา้น
วฒันธรรมการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการเพื�อพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อสิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ ของชุมชน      
สันกาํแพงและยงัจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการดาํเนินและย ั�งยนืต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 

1. เพื�อศึกษาบริบทชุมชนดา้นวฒันธรรมการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพง รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการดาํเนินการผลิตผา้ไหมสันกาํแพงของชุมชน 

2. เพื�อพฒันารูปแบบการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อสิ�งบ่งชี� ทาง
ภูมิศาสตร์ ของชุมชนสันกาํแพง 
 

 

ขอบเขตของโครงการวจัิย 

1. ขอบเขตพื�นที�วิจยั  
การศึกษานี� เป็นการศึกษากรณีศึกษากลุ่มชุมชนสันกาํแพง อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดั

เชียงใหม่ ซึ� งเป็นพื�นที�ในการผลิตผา้ไหมสันกาํแพง 

2. ขอบเขตของประชากรผูเ้กี�ยวขอ้งในการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมายของการวิจยัประกอบดว้ย ประชาชนที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการผลิตผา้ไหม
สันกาํแพง ทั�งในพื�นที�และนอกพื�นที� ผูป้ระกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์ เจา้หนา้ที�ภาครัฐและเอกชน
ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการผลิตผา้ไหมสันกาํแพง 

3. ขอบเขตดา้นเนื�อหา  
การวิจยันี� เป็นการศึกษาบริบทชุมชนด้านวฒันธรรมการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพง 

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการผลิตผา้ไหมสันกาํแพงของชุมชนและแนวทางการ
พฒันารูปแบบการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อสิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ ของ
ชุมชนสันกาํแพง  
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4. ขอบเขตของช่วงเวลาที�วจิยั   
ระยะเวลาในการทาํวจิยั 12 เดือน (มกราคม 2558 ถึง มกราคม 2559) 

 
ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. ชุมชนสามารถกาํหนดกลยุทธ์การบริหารผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพง เพื&อพฒันาสู่
การคุม้ครองเป็นสิ&งบ่งชี/ ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

2. ผลการวิจยัจะทาํให้วิสาหกิจหรือชุมชน ไดรั้บความคุม้ครองในการผลิตสินคา้ที&เป็น
เอกลกัษณ์และภูมิปัญญาของผูผ้ลิตในทอ้งถิ&นไม่ใหเ้กิดการแข่งขนัที&ไม่เป็นธรรม 

 
ระยะเวลาทาํการวจัิย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวจัิย  

ตารางที� 1.1 แสดงแผนการดาํเนินงานโครงการวิจยั 

กิจกรรม 
ระยะเวลา พ.ศ. 2558 

มค. กพ มีค เม.ย พค มิย กค สค กย ตค. พย. ธค. 

1. ศึกษาขอ้มูลเบื/องตน้เกี&ยวกบั
บริบททางวฒันธรรมการผลิต
ผา้ไหมของชุมชนพื/นที&
เป้าหมาย 

���� 

           

2. ประสานชุมชนพื/นที&
เป้าหมาย เพื&อสร้างความเขา้ใจ
เกี&ยวกบัวตัถุประสงคข์อง
โครงการ  

 ����           

3. ประสานหน่วยงานที&
เกี&ยวขอ้งในการส่งเสริมการ
ดาํเนินงานของกลุ่มทอผา้ 

 ����           

4. นกัวจิยัพฒันาเครื&องมือที&
เหมาะสมในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลวจิยัในประเด็นต่าง ๆ 

  ����          

5. ลงพื/นที&เพื&อเก็บขอ้มูลรูปแบบ
การบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ผา้
ไหมลายสันกาํแพง 

   ���� ����        
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กิจกรรม 
ระยะเวลา พ.ศ. 2558 

มค. กพ มีค เม.ย พค มิย กค สค กย ตค. พย. ธค. 

6. จดัแยกประเภทของขอ้มูลให้
เป็นหมวดหมู่ ตามประเด็น
การศึกษา เพื&อสรุปขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์

     ����       

7. จดัเวทีการจดัการความรู้ใน
ดา้นการบริหารจดัการการผลิต
ผา้ไหมสันกาํแพงของแต่ละ
พื/นที& เพื&อร่วมสรุปประเด็นต่าง 
ๆ โดยใชห้ลกัเกณฑข์องการขอ
ขึ/นทะเบียนสินคา้ส่งบ่งชี/ทาง
ภูมิศาสตร์ 

      ����      

8. จดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการ
ขึ/นทะเบียนสินคา้สิ&งบ่งชี/ทาง
ภูมิศาสตร์ 

      ����      

9. วเิคราะห์ขอ้มูลที&ไดม้าตาม
ทฤษฏีตามกรอบแนวคิดที&ได้
กาํหนดไวแ้ละกาํหนดกรอบ
การทาํงานของชุมชน 

       ����     

10. สังเคราะห์และถอดบทเรียน
การดาํเนินโครงการ  

        ����    

11. เผยแพร่องคค์วามรู้ที&ไดจ้าก
งานวจิยัสู่ผูที้&มีส่วนเกี&ยวขอ้ง  

         
���� ���� 

 

12. นาํเสนอผลการดาํเนิน
โครงการ 

          ����  

13. จดัทาํรายงาน/บทเรียนผล
การติดตามประเมินผล
โครงการฉบบัสมบูรณ์ 

           ���� 
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ผลสําเร็จและความคุ้มค่าของการวจัิยที�คาดว่าจะได้รับ 

การวจิยัครั/ งนี/ เป็นการศึกษาการกาํหนดกลยุทธ์การบริหารผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพง 
เพื&อพฒันาสู่การคุม้ครองเป็นสิ&งบ่งชี/ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อาํเภอสันกาํแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ อนัจะทาํให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง โดยจาํแนกผลสําเร็จของงานวิจยัที&คาดวา่จะ
ไดรั้บ ดงันี/  

 
ตารางที� 1.2 ผลสาํเร็จและความคุม้ค่าของการวิจยัที�คาดวา่จะไดรั้บ 

วตัถุประสงค ์
ผลผลิต/ผลสาํเร็จ 

ที&คาดวา่จะไดรั้บจากงานวจิยั 
การนาํไปใชป้ระโยชน์ 

วตัถปุระสงค์ข้อที� 1:  
     เพื&อศึกษาบริบทชุมชน
ดา้นวฒันธรรมการผลิตผา้
ไหมลายสันกาํแพง รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาํเนินการผลิตผา้ไหมสัน
กาํแพงของชุมชน 

     1. ทาํใหท้ราบสถานการณ์
ดาํเนินงานของชุมชนในดา้น
วฒันธรรมการผลิตผา้ไหมสัน
กาํแพงของชุมชน ดา้นการบริหาร
ของผูป้ระกอบการผา้ไหมสัน
กาํแพงในพื/นที&ต่าง ๆ (ผลสาํเร็จ
เบื/องตน้: P)      

- ผลการศึกษาถูกนาํไปใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการวเิคราะห์
กระบวนการบริหารจดัการ
ผลิตภณัฑผ์า้ไหมลายสันกาํแพง ที&
เหมาะสมกบับริบทชุมชน  
- ผูที้&เกี&ยวขอ้งนาํไปกาํหนด
แนวทางในบริหารการผลิตผา้ไหม
สันกาํแพงที&เหมาะสมในแต่ละ
พื/นที&การผลิต 

วตัถปุระสงค์ข้อที� 2:  
     เพื&อพฒันารูปแบบการ
บริหารจดัการผลิตภณัฑผ์า้
ไหมลายสันกาํแพงต่อสิ&ง
บ่งชี/ทางภูมิศาสตร์ ของ
ชุมชนสันกาํแพง 

     1. การพฒันากระบวนการ
บริหารจดัการผลิตภณัฑผ์า้ไหม
ลายสันกาํแพง เพื&อเป็นหลกัฐาน
ประกอบการขึ/นทะเบียนสิ&งบ่งชี/
ทางภูมิศาสตร์ ซึ& งเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนในขอบเขตที&ขอจด
ทะเบียนอนัจะก่อใหเ้กิดความ
ย ั&งยนืในการประกอบอาชีพ (I)  

- ผูผ้ลิตผา้ไหมสันกาํแพงในแต่ละ
พื/นที&สามารถใชอ้งคค์วามรู้มา
ปรับปรุงการดาํเนินงานให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของสิ&ง
บ่งชี/ทางภูมิศาสตร์ 
- ไดข้อ้มูลเพื&อจดัทาํหลกัฐานการ
ยื&นขอจดทะเบียนสิ&งบ่งชี/ทาง
ภูมิศาสตร์ 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ (Geographical indications) หมายถึง ทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภท
หนึ�ง ซึ� งเกิดขึ�นไดก้็ต่อเมื�อมีความเชื�อมโยงระหวา่งปัจจยัสําคญัสองปัจจยั คือ ธรรมชาติและมนุษย ์
กล่าวคือ ชุมชนได้อาศยัลกัษณะที�มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติเช่น สภาพดินฟ้าอากาศ
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หรือวตัถุดิบเฉพาะในพื�นที� มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินคา้ในทอ้งถิ�นของตนขึ�นมา ทาํให้ได้
ผลิตภณัฑที์�มีคุณลกัษณะพิเศษที�มาจากพื�นที�ดงักล่าว ลกัษณะพิเศษนี�อาจหมายถึง คุณภาพ ชื�อเสียง
หรือคุณลกัษณะเฉพาะอื�น ๆ ที�มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั�น ๆ (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2549) 

สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual Property Rights: IPRs) หมายถึง สิทธิของ
เจา้หนา้ที�ของงานที�เกิดจากการประดิษฐ์คิดคน้ ซึ� งสามารถแปลตามลกัษณะไดด้งันี�  (ศิริพร สัจจา-
นนท,์ 2540)  

ศิลปะการทอผา้ไหม  หมายถึง  การทอผา้ไหมถือวา่เป็นศิลปะพื/นบา้นที&สําคญัอยา่งหนึ& ง  
ซึ& งกระบวนการผลิตทุกขั/นตอนทาํด้วยมือ  และใช้เครื&องมือแบบง่ายๆ โดยตอ้งอาศยัฝีมือความ
ชาํนาญและความประณีตของผูผ้ลิต   ตั/งแต่การเตรียมเส้นไหม  การยอ้มสี และการทอผา้เป็นผนื 

 
 

 

 

 


