
 
บทที� 4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาผลและบทเรียนการดํา เนินงานในการบริหารจัดการการรื� อฟื� นผ้าไหม              
ลายสันกาํแพงของชุมชนสันกาํแพงเพื&อสร้างศกัยภาพในการยกระดบัในการเป็นสินคา้สิ&งบ่งชี�ทาง
ภูมิศาสตร์ ในอดีตและปัจจุบนัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  ผูว้จิยัและกลุ่มชุมชนสันกาํแพงไดก้าํหนด
กิจกรรมผลจากการดาํเนินกิจกรรมดาํเนินการวิจยั พบว่าข้อมูลด้านประวติัศาสตร์ของผา้ไหม       
สันกาํแพงมีความชัดเจนในเรื&องราวรวมทั�งหลกัฐานที&บ่งชี� ชดัว่าเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชน   
สันกาํแพงในอดีตที&ผา่นมา แต่อยา่งไรก็ตามยงัคงมีประเด็นที&ยงัตอ้งการการพฒันาเพื&อให้สามารถ
เข้าตามเกณฑ์ของการขอขึ� นทะเบียนสิ& งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ เพื&อให้เป็นสมบัติที&อยู่คู่อ ําเภอ            
สันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัจึงได้นัดหมายปราชญ์ด้านผา้ไหมลายสันกาํแพงรวมทั�งผูน้ ํา
ชุมชนและสมาชิกประชากรที&มีส่วนเกี&ยวขอ้ง เพื&อสัมภาษณ์หาประเด็นปัญหาในการวิจยั  จากการ
สัมภาษณ์ขอ้มูลประวติัความเป็นมาและพฒันาการเกี&ยวกบัการผลิตผา้ไหมในอาํเภอสันกาํแพงดงันี�  

 

1. บริบทชุมชนและการเกบ็รวมรวมข้อมูลด้านศิลปะการทอผ้าไหมสันกาํแพง 
ในเขตพื�นที&อาํเภอสันกาํแพง  จงัหวดัเชียงใหม่  ประกอบด้วยตาํบลทั� งสิ�นจาํนวน 10  

ตาํบลไดแ้ก่  ตาํบลสันกาํแพง  ตาํบลร้องววัแดง  ตาํบลบวกคา้ง  ตาํบลแช่ชา้ง  ตาํบลออนใต ้ ตาํบล
แม่ปูคา  ตาํบลห้วยทราย  ตาํบลสันกลาง  ตาํบลทรายมูล  และตาํบลต้นเปา  ประชากรทั�งสิ�น  
ประมาณ  76,611  คน  ปัจจุบนัวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลกัไดแ้ก่เกษตรกรรม
หตัถกรรมการประมงและมีอาชีพเสริมไดแ้ก่งานเกี&ยวกบัผลิตภณัฑ์จากกระดาษสา การทาํร่ม การ
แกะสลกั เครื&องเงิน ตดัเยบ็เสื�อผา้สาํเร็จรูปเครื&องปั� นดินเผา อญัมณี เป็นตน้   

  จากการศึกษาคน้ควา้โดยเริ&มตน้ดว้ยการพฒันาโจทยก์ารวิจยัร่วมกนัระหวา่งนกัวิชาการ
กบัชาวบา้นและพฒันาสร้างเครื&องมือการเก็บขอ้มูล  การลงพื�นที&เพื&อจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล  การ
สรุปรวบรวมความรู้ โดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ผูรู้้ในท้องถิ&น ได้แก่  คุณแม่กิ&งแก้ว  ไชยคุปต ์           
ผูก่้อตั�งร้านเพียรกุศล  คุณพิสมยั  ไกรมา อดีตนางสาวถิ&นไทยงามและพนกังานขายหน้าร้าน ร้าน  
ผา้ไหมพรหมชนะ  คุณเพ็ญพรรณ  สุพิทยาพร  ตวัแทนจากร้านชินวตัรไหมไทย   พ่อครูศรีมูล  
คนัธา   แม่ครูศรีพรรณ  อุ่นประดิษฐ์  และอาจารยอ์นนัต์  สุคนัธรส   รวมทั�งมีการรวบรวมขอ้มูล
จาก หนงัสือที&ระลึก โอกาสครบรอบ 100 ปี โรงงานทอผา้ไหมชินวตัรพาณิชย ์และหนงัสือที&ระลึก
ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สุมิตรา พรหมชนะ (ผูก่้อตั�งร้านพรหมชนะ) และผลงานวจิยัเรื&อง การทอ
ผา้ไหมที&บา้นกาด อาํเภอสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยนางนฤมล ศรีกิจการ จากการสืบคน้และ
สัมภาษณ์ พบองคค์วามรู้ที&เกี&ยวขอ้งกบัการทอผา้ไหมสันกาํแพง ดงันี�   
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1.1  การทอผ้าในอาํเภอสันกาํแพง  
ตามหลักฐานศิลาจารึกที&ค้นพบ  ณ  วดัเชียงแสน  หมู่ที&   2  ตาํบลออนใต้  อาํเภอ       

สันกาํแพง  จงัหวดัเชียงใหม่  สันนิษฐานวา่  พี&นอ้งประชาชนชาวอาํเภอสันกาํแพง  มีถิ&นฐานดั�งเดิม
อยู่ในพนันาภูเลา  แขวงเมืองเชียงแสน ( ปัจจุบนัอยู่ในเขตทอ้งที&จงัหวดัเชียงราย ) ต่อมาไดมี้การ
อพยพมาตั�งถิ&นฐานบริเวณลุ่มนํ� าแม่ออน  ในเขตทอ้งที&อาํเภอสันกาํแพงตามหลกัฐานในศิลาจารึก
ปรากฏขอ้ความวา่  “ เมื&อพระเจา้ศิริลทัธมงักรมหาจกัรพรรดิราชาราชเมื&อครั� งดาํรงตาํแหน่ง  “ หมื&น
ดาบเรือน “ ในปีวอก สัมฤทธิดิก ( เปลิกสัน )  จุลศกัราช  840  เดือน  6 ขึ� น 8 คํ&า วนัพุธ ได้มีจิต
ศรัทธาเชิญชวนบรรดาทายกและทายิกาทั�งหลาย  ร่วมกนัก่อสร้างวิหาร  พระเจดียห์อไตรปิฎกเมื&อ
ก่อสร้างแล้วเสร็จไดข้นานนามวดัที&สร้างขึ�นว่า “ สาลกิจญาหันตาราม ”   ซึ& งต่อมาคือ “ วดัเชียง-
แสน ” ในเขตทอ้งที&ตาํบลออนใต ้ อาํเภอสันกาํแพง  จงัหวดัเชียงใหม่  ในปัจจุบนัต่อมาเมื&อชุมชนมี
ความเจริญขึ�นจึงไดย้กฐานะเป็นแขวง  เรียกว่า “ แขวงแม่ออน ”  อยู่ในเขตการปกครองของนคร
เชียงใหม่  จนกระทั&งปี พ.ศ. 2445  ในรัชสมัยของพระเจ้าอินทวโรรส  ได้เกิดกบฎเงี� ยว  ขึ� นที&
จงัหวดัแพร่  และไดมี้ชาวเงี� ยว   ในเขตแขวงแม่ออน ได้บุกปลน้โรงกลั&นสุราที&บา้นป่าไผ่  ตาํบล   
แช่ชา้ง  และเผาที&ทาํการ แขวงแม่ออน  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2466  ทางราชการจึงไดย้า้ยที&ทาํการแขวง
แม่ออน  มาปลูกสร้างใหม่ที&บา้นสันกาํแพง    จึงไดใ้ชชื้&อวา่  “ อาํเภอสันกาํแพง  ”  มาจนถึงปัจจุบนั 
(ที&มา http://www.amphoe.com/menu.php?am=158&pv=13&mid=1 สืบคน้เมื&อ 25 มิถุนายน 2558) 
 สันกาํแพงเป็นแหล่งที&มีการทอผา้มาแต่ครั� งอดีต ในชุมชนต่างๆ ในอาํเภอสันกาํแพง ลว้นมี
ฝีมือในการทอผา้ดว้ยกี&พื�นเมือง สืบทอดกนัมาตั�งแต่ครั� งบรรพบุรุษ สําหรับการทอผา้ไหมนั�นจาก
การสัมภาษณ์พบวา่ ไม่เป็นที&นิยมในกลุ่มชาวบา้นโดยทั&วไป เนื&องจากเป็นเครื&องแสดงฐานะของคน
ชั�นสูง  และแต่เดิมทอกนัในราชสาํนกั หรือในคุม้ต่างๆมากกวา่  

ประมาณปีพ.ศ. 2454 ไดเ้ริ&มมีการคา้ขายระหวา่งเชียงใหม่และพม่า โดยในเบื�องตน้
เป็นการคา้ชา้ง มา้ต่าง ววัต่าง  ต่อมาจึงไดมี้การนาํเส้นไหมดิบจากพม่ากลบัมาเชียงใหม่ นาํเส้นไหม
ดงักล่าวมาทอเป็นผา้ซิ&นไหม ผา้โสร่งไหม แลว้ดาํเนินการส่งกลบัไปขายให้พม่า (ที&มา หนงัสือ ที&
ระลึกโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงงานทอผา้ไหมไทยชินวตัรพาณิชย)์ การที&ตอ้งซื�อไหมดิบจากพม่า
นั�น เพราะคนสันกาํแพงไม่ไดเ้ลี�ยงไหม ดว้ยเหตุผลสาํคญัคือกลวับาป ที&จะตอ้งฆ่าตวัไหมหลายชีวิต
กว่าจะไดเ้ส้นไหมออกมา การคา้ขายในลกัษณะนี� ดาํเนินการมาหลายปี ซึ& งระยะทางที&เดินทางไป
พม่านั�นมีความยากลาํบาก ต่อมาจึงมีพ่อคา้ชาวจีนไดน้าํไหมประเทศจีน เกาหลี เขา้มาขาย จึงมีการ
เปลี&ยนมาใช้ไหมจากประเทศจีนและเกาหลีแทนไหมประเทศพม่า (จากการสัมภาษณ์นางกิ&งแกว้ 
ไชยคุปต)์ สําหรับการทอผา้ไหมที& สันกาํแพงนั�น คนทั&วไปให้ขอ้มูลวา่ ร้านขนาดใหญ่ที&มีชื&อเสียง 
มีจาํนวน 3 ร้าน คือ ร้านชินวตัร ร้านเพียรกุศล และร้านพรหมชนะ  
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1.2  การทอผ้าไหมสันกาํแพง  
ร้านคา้ที&จะหน่ายผา้ไหมลายสันกาํแพงประกอบดว้ย ชินวตัร พรหมชนะ และเพียร-

กุศล ตั�งอยูใ่นบริเวณใกลก้นั รูปแบบและลวดลายของผา้ไหมที&ทอออกมาจึงไม่มีความแตกต่างกนั
มากนกั  ถา้มีการทอลายใหม่แลว้ขายดี ก็จะมีร้านอื&นทอตามอยา่ง (นฤมล ศรีกิจการ, 2536 หนา้ 26) 
ผา้ที&ทอในสมยันั�น ไดมี้การทอผา้ไหมที&มีลวดลายเฉพาะคือ ลายโสร่งและลายตารางผา้ขาวมา้ ใน
อดีตไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ผา้ไหมมากนกัเพราะว่าราคาแพง แต่สมยันั�นไดนิ้ยมทอผา้ไหมที&เรียกว่า
ผา้ซิ&นขนาดยาว 1 เมตร หน้ากวา้ง 60 ซม. ซึ& งจาํหน่ายในราคา 2 บาท 2 สตางค์ ต่อผืน (จากการ
สัมภาษณ์นางกิ&งแกว้ ไชยคุปต)์ 

ผา้ซิ&นนั�นมีทั�งผา้พื�นที&เรียกวา่ผา้ดา้น คือผา้ไหมที&ใชเ้ส้นไหมพุง่สีเดียว ทอตลอดกนัไป
ทั�งผืน ไม่มีดอกดวงหรือลวดลายอื&น นอกจากนั�นมีผา้ซิ&นหางกระรอกคือแบบปั&นไก หรือ ซิ&นไก 
หมายถึงเอาเส้นไหมสีต่างๆมาเป็นสีๆใหเ้ขา้กนัแลว้ทอลายของผา้ซิ&นเวลานั�นเป็นลายขวางเป็นส่วน
ใหญ่ (นฤมล ศรีกิจการ, 2536 หนา้ 26) 

จุดเด่นของผา้ไหมสันกาํแพงคือ ลวดลายเฉพาะของสันกาํแพงซึ& งต่อมาไดมี้การพฒันา
มาเป็น “ลาย7วนั”  คือการใส่สี 7สีตามวนัใน 1 สัปดาห์ หรือเรียกว่า เชิง7วนั จากนั�นก็มี ลายวง
เดือน ลายนํ� าไหล  ซึ& งมีเฉพาะที&สันกาํแพงเท่านั�น ในปี พ.ศ.2479 ผา้ไหมสีฟ้าไดรั้บความนิยมเป็น
อยา่งมาก เนื&องมาจาก พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้พีรพงศภ์าณุเดช ทรงขบัรถแข่งคู่พระทยัชื&อวา่รอ
มิวลุส (Romulus) รุ่นปีพ.ศ. 2478  ซึ& งมีสีฟ้าสด ต่อมาเรียกกนัวา่สีฟ้าพีระ สีฟ้าจึงสีที&นิยมที&สุดใน
เวลานั�น และมีการยอ้มเสื�อไหมเป็นสีฟ้าและผา้ซิ&นก็ยอ้มสีฟ้า แลว้จึงตั�งชื&อว่า “ผา้ไหมลายสีพีระ”  
(จากการสัมภาษณ์นางกิ&งแกว้ ไชยคุปต)์ ดงัภาพ 

 
 

  

 

ภาพที�  4.1  ภาพผา้ไหมเชิง  7  วนั 
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ต่อมาในปี พ.ศ.2481 ไดมี้การประกวดนางสาวไทย โดย ผูช้นะการประกวดในปีนั�น 
ไดส้วมชุดที&ตกแต่งและเล่นเชิงผา้ไหมของสันกาํแพงขึ�นไปประกวดบนเวที ส่งผลให้รัฐบาลใน
ขณะนั�น ไดเ้ชิญคุณแม่จนัทร์สม และ คุณแม่บวัเขียว ไปออกร้านขายของในงานวนัรัฐธรรมนูญ ที&
สวนอาํพร (จากการสัมภาษณ์นางกิ&งแกว้ ไชยคุปต)์ 

ร้านเพียรกุศลเริ&มจากคุณยายจนัทร์สม เปิดใตถุ้นบา้นเป็นร้านขายผา้ไหมและผา้ฝ้าย 
อาทิ ผา้ขาม้า ผา้ไหม แล้วก็เริ&มมีคนเขา้มาซื�อใส่กันมากขึ�นต่อมาเริ& มเจริญมากขึ� นได้มีหมู่บา้น
ใกลเ้คียงอาทิเช่น หมู่บา้นตน้โชค บา้นป่าสัก บา้นสันใต ้สันเหนือ ฯลฯมารับผา้ไหมไปทอที&บา้น
แลว้นาํมาส่งทุกเชา้ และไดมี้การนิยมสวมใส่กนัมากขึ�นลายไหนออกมาใหม่ก็ขายดีขายหมดทุกลาย 
ส่วนใหญ่ลูกคา้ที&มาซื�อผา้เป็นคนในทอ้งถิ&นและต่อมาก็มีคนต่างจงัหวดัเดินทางมาซื�อกนัมากขึ�น
เช่น จงัหวดัลาํปาง ลาํพูน หลงัจากนั�นอีก 30 กวา่ปีบา้นเมืองไดเ้จริญเติบโตขึ�นก็ไดม้าขอคาํปรึกษา
กบัคุณแม่สุมิตรา คุณจนัทร์สม คุณแม่กิ&งแกว้ วา่เราจะนดัประชุมกบัไกด์ทวัร์ ที&โรงแรมรถไฟ วา่จะ
ดึงนกัท่องเที&ยวอยา่งไรให้นกัท่องเที&ยวมาเที&ยวมากขึ�นเพราะวา่นกัท่องเที&ยวส่วนใหญ่นิยมไปเที&ยว
บ่อสร้าง จึงมีขอ้สรุปวา่จะเปิดการทอผา้ไหมให้นกัท่องเที&ยวดู วา่ทอผา้ไหมยงัไง โดยนาํกี&ทอผา้มา
สาธิตการทอผา้ไหม และการยอ้มผา้ไหม ต่อมาเมื&อบริษทันาํเที&ยวต่างๆทราบข่าว จึงมีการนาํไป
บรรจุเป็นโปรแกรมท่องเที&ยววา่เที&ยวสันกาํแพงชมทอผา้ไหม  
 

1.3  ความนิยมของผ้าไหมสันกาํแพง 
ในสมยัก่อน ผา้ไหมสันกาํแพงไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มลูกคา้

ชาวต่างชาติ เนื&องจากมีความคงทน มีลวดลายเฉพาะ การยอ้มสีและการทอเป็นไปอย่างประณีต 
และไดมี้โอกาสตอ้นรับพระราชอาคนัตุกะจากต่างประเทศอยูเ่สมอ  รวมทั�งการที& คุณอภสัรา หง-
สกุล  นางสาวไทย พ.ศ. 2507 ไดส้วมใส่ผา้ไหมสันกาํแพงเขา้ร่วมประกวดนางงามจกัรวาลและ
ไดรั้บตาํแหน่งนางงามจกัรวาล จึงส่งผลใหผ้า้ไหมสันกาํแพงเป็นที&นิยมอยา่งมาก 

ประมาณปี พ.ศ. 2520 เป็นตน้มา ผา้ไหมสันกาํแพงไดรั้บความนิยมนอ้ยลงตามลาํดบั  
สาเหตุที&ลูกคา้เริ&มหายไปเพราะต่างจงัหวดัหรือแถบอีสานเริ&มมีการทอผา้ไหมเพิ&มมากขึ�นและมีการ
เปลี&ยนแปลงไปใชไ้หมญี&ปุ่นที&มีความหนาและความสวย แต่ของสันกาํแพงเป็นผา้ซิ&นไหม รวมทั�ง
ขาดคนสืบทอดองคค์วามรู้ ประกอบกบัจาํนวนนกัท่องเที&ยวที&เคยนิยมมาเที&ยวสันกาํแพงลดนอ้ยลง
อยา่งมาก ร้านคา้ผา้ไหมต่างๆ ก็ไดมี้การปรับตวัไปเป็นการทอผา้ฝ้าย ทอผา้ขามา้ และทอผา้แบบอื&น
ทดแทน ประกอบกบัปัจจุบนัคนในทอ้งถิ&นไดป้รับเปลี&ยนวิถีการดาํเนินชีวิตที&เปลี&ยนไปจากที&เคยมี
การทอผา้ไหมเพื&อการคา้ขายเป็นสินคา้เศรษฐกิจในครัวเรือน  ทาํให้การทอผา้ไหมสันกาํแพงเริ&ม
หายไปจากชุมชนและทอ้งถิ&น  จากความนิยมและความตอ้งการผา้ไหมสันกาํแพงยงัมีอยู ่ จึงมีการ
ผลิตผา้ไหมในรูปแบบอุตสาหกรรมเพิ&มขึ�น  อีกทั�ง กลุ่มปราชญช์าวบา้นที&มีความรู้เกี&ยวกบัผา้ไหม
สันกาํแพงยงัคงเหลือเพียงไม่กี&ท่านในปัจจุบนัซึ& งทีมวิจยัไดป้ระชุมหารือร่วมกบัปราชญผ์ูเ้ชี&ยวชาญ
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ด้านผา้ไหมสันกาํแพง พบว่า จะมีเพียงบางพื�นที&ในเขตอาํเภอสันกาํแพงที&ยงัปรากฏหลักฐาน
เกี&ยวกบัผา้ไหมสันกาํแพง ไดแ้ก่  ตาํบลสันกาํแพง  ตาํบลแม่ปูคา  ตาํบลทรายมูล  และตาํบลแช่ชา้ง   
 

2. วฒันธรรมผ้าไหม ลวดลาย และสีสันของผ้าไหมลายสันกาํแพง 
 ลวดลายผ้าไหมสันกําแพงที�เป็นภูมิปัญญาของคนสันกําแพงในอดีตนั4น จะมีลกัษณะเด่น
ในเรื&องไหมมีขนาดเส้นเล็ก  นํ�าหนกัเบา  และมีลวดลายเป็นแนวขวาง  ซึ& งมีลวดลายดงันี�  

2.1 ลาย 7วนั หรือเรียกว่า เชิง 7วัน  เป็นการใชสี้ 7 สีตามวนัใน 1 สัปดาห์  ประกอบดว้ยสี
เหลือง (วนัจนัทร์) สีชมพู (วนัองัคาร) สีเขียว (วนัพุธ) สีส้ม (วนัพฤหัสบดี) สีฟ้า (วนัศุกร์) สีม่วง 
(วนัเสาร์) และสีแดง (วนัอาทิตย)์ ซึ& งมีเฉพาะที&สันกาํแพงเท่านั�น  โดยมีความเป็นเอกลักษณ์ที&     
ช่วยใหผู้ส้วมใส่สามารถใส่เสื�อสีต่างๆ ไดใ้น  1  สัปดาห์  ตามที&ปรากฏลวดลายดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 4.2 ผา้ไหมสันกาํแพงลายเจด็วนัเจด็สี 
 

2.2 ลายพรีะ ผา้ไหมสีฟ้าที&ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เนื&องจากไดท้อผา้ไหมถวายให้แก่ 
พระองค์เจา้พีรพงศ์ภาณุเดช ทรงขบัรถแข่งคู่พระทยั ชื&อว่า รอมิวลุส (Romulus)  โดยมีสีฟ้าสด
ต่อมาเรียกกนัวา่สีฟ้าพีระ สีฟ้าจึงเป็นสีที&นิยมที&สุดในเวลานั�น และมีการยอ้มเสื�อไหมเป็นสีฟ้าและ
ผา้ซิ&นก็ยอ้มสีฟ้า แลว้จึงตั�งชื&อวา่ “ผา้ไหมลายสีพีระ”  

 

2.3 ลายสามเหล่ม ลกัษณะเป็นริ�วขวางตลอดแนวสีเดียวกบัสีพื�นของผา้แต่มีสีอ่อนกวา่ทอ
สลบักนัทั�งผนื ดงัภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 4.3 ผา้ไหมสันกาํแพงลายสามเหล่ม 
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2.4 ลายตาปลาลิ9ม  ("ปลาลิsม" หรือจะเรียกวา่ "ปลาช่อน" ในภาษากลาง ) ลกัษณะจะเป็น
เส้นสามเส้นคลา้ยวงรอบของดวงตาปลาช่อน ทอสลบักบัลายพื�นสีของผา้ และต่อชายผา้ทั�งดา้นบน
และดา้นล่าง ดงัภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 4.4 ผา้ไหมสันกาํแพงลายตาปลาลิsม 
 

2.5 ลายสามแลว หรือ ลายอภัสรา  ลกัษณะเป็นลวดลายสามแถวหรือสามแนวสลบัไล่สี 
และที&เรียกว่า "ลายอภสัรา" เนื&องด้วยคุณอาภสัรา หงสกุล  นางสาวไทย พ.ศ. 2507 เป็นตวัแทน
ประเทศไทยโดยไดส้วมใส่ผา้ไหมสันกาํแพงเขา้ร่วมประกวดนางงามจกัรวาล และไดรั้บตาํแหน่ง
ครองมงกุฎนางงามจกัรวาล คนที& 14 ค.ศ. 1965  และคนที& 2 ของเอเชีย  

 

 
 

ภาพที� 4.5 ผา้ไหมสันกาํแพงลายสามแลว หรือลายอาภสัรา 
 
 2.6 ลายกี�เพ้า  ลกัษณะเป็นลายสีพื�นและมีการทอชายผา้สลบัไล่สีอ่อนสีเขม้สามระดบัสี ใน
สมยัก่อนนิยมใส่กบัเสื�อพิมพล์าย ดงัภาพ 
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ภาพที� 4.6 ผา้ไหมสันกาํแพงลายกี&เพา้ 

 

2.7 ลายไหมยกดิ4นเงินดิ4นทอง  ลกัษณะการทอใชดิ้�นเงินดิ�นทอง ทอสลบัเป็นลวดลายบน
ผา้ไหมลายพื�น นิยมใชเ้ป็นลวดลายของผา้สไบที&ทาํมาจากผา้ไหมสันกาํแพง 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที� 4.7 ผา้สไบลายริ�วขวางและผา้สไบลายยกดอก 

 

 2.8 ลายไหมยกไหม   ลกัษณะการทอใชไ้หม ทอสลบัเป็นลวดลายบนผา้ไหมลายพื�น 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 4.8 ผา้สไบลายชา้ง 
 

เครื�องมือที�ใช้ทอผ้าไหม 
           เครื&องมือที&ใชใ้นการทอผา้ไหมมี  2 ชนิด 
           1.  หูก หรือกี�พื4นบ้าน ส่วนใหญ่ใชใ้นการทอผา้ไหมยก ผา้มดัหมี& ผา้จก 
           2.  กี�กระตุก นิยมใชก้นัมากในการทอผา้ไหมพื�น ผา้ไหมพลิ�ว ผา้ไหมตา 
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ภาพที� 4.9 กี&กระตุก 
 

3.  การศึกษาภูมิปัญญาการผลติผ้าไหมลายสันกาํแพง 
 3.1  อุปกรณ์การทอผา้ไหมและภูมิปัญญาเดิม 

3.1.1 ตะกอหรือเขาหูก เป็นเครื&องมือสําหรับแบ่งดา้ยเส้นยืนออกเป็นหมวดหมู่ให้ได้
ลายขดัที&ตอ้งการ เครื&องทอแบบง่ายที&สุดมี ๒ ตะกอ 

3.1.2 ฟืม หรือฟันหว ี มีฟันเป็นซี&ๆคลา้ยหว ีใชส้าํหรับสอดไหมยนืเพื&อจดัเส้นไหมให้
อยูห่่างกนั และใชก้ระทบไหมพุง่ ที&สานขดักบัไหมใหอ้ดัแน่นเป็นเนื�อผา้ในแต่ละช่วงของฟันหวีจะ
ใชส้อดเส้นยนื ๒เส้น 

3.1.3 กระสวย คือ เครื&องมือสําหรับบรรจุหลอดไหมพุง สําหรับพุ่งสอดไประหว่าง
ช่องของเส้นไหมยนื ทาํใหเ้ส้นไหม ๒ ชนิด สานขดักนัจนเป็นเนื�อผา้ 

3.2 วธีิการทอผา้และยอ้มสี 
3.2.1 ยกตะกอขึ�น เพื&อให้ดา้ยยนืแยกออกจากกนัจนเกิดช่องวา่งขึ�น 
3.2.2 พุง่กระสวยผา่นช่องวา่งเพื&อสอดดา้ยพุง่ใหข้ดักบัดา้ยยนื 
3.2.3 ใชฟั้นหวตีีกระทบให้ดา้ยพุง่เขา้ที& 
3.2.4 กระบวนการยอ้มสี  คุณภาพของสีที&ได ้จะมาจากคุณภาพของสีที&ใชย้อ้มเส้นไหม 

วธีิการยอ้มเส้นไหมตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิในขณะยอ้มลว้นเป็นตวัแปรที&สาํคญัจะทาํใหเ้ส้น
ไหม  ซึ& งอออกมาเป็นผนืผา้นั�นคงความเงางามไดน้านเพียงใด 

การนาํผา้ไหมเขา้สู่กระบวนการ “อาบนํ� ายา” ที&ถูกวิธี มีความสําคญัเช่นเดียวกนั 
เนื&องจากขบวนการการอาบนํ� ายาจาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมีที&มีส่วนผสมและคุณสมบติัเหมาะกบัผา้แต่
ละชนิด อีกทั�ง ในขณะที&ผา้ไหมผ่านขบวนการอาบนํ� ายาตอ้งใช้อุณหภูมิที&เหมาะสม ควบคุมดว้ย
ช่างผูช้าํนาญการ ซึ& งจะทาํให้ผา้ที&ผ่านขบวนการอาบนํ� ายาแลว้ มีความเงางาม ไม่ยบัง่ายในขณะที&
สวมใส่ อีกทั�งยงัทาํให้เนื�อผา้รีดง่าย และงดงามเหมือนเดิมหลงัการซักรีด  ดงันั�น ในการเลือกซื�อ  
ผา้ไหมควรพิจารณาวา่ผา้ไหมที&เลือกซื�อไดผ้า่นขบวนการอาบนา้ยาที&ไดม้าตรฐานแลว้หรือยงั 
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3.3  ประเภทของผ้าไหม 
3.3.1 ผา้ไหม 1 เส้น เป็นผา้ที&มีความพราวนุ่มและเนื�อบางเบาใส่สบาย เหมาะสําหรับ

ตดัเสื�อเชิ�ตเสื�อตวัปล่อย กระโปรงยว้ยบาน หรือรูปแบบเสื�อผา้ที&ตอ้งการนํ�าหนกัเบา 
3.3.2 ผา้ไหม 2 เส้น  คือ ผา้ที&ใช้เส้นพุ่งควบ ๒เส้น เป็นผา้ที&มีเนื�อแน่นแข็งแรง มี

นํ� าหนกั, เหมาะสําหรับตดัเสื�อซาฟารี เสื�อพระราชทาน  เสื�อแจ็คเก็ตเขา้รูป หระโปรงทรงตรงและ
กางเกง 

3.3.3 ผา้ไหม 4 เส้น คือ ผา้ไหมที&ใช้เส้นพุ่งควบ ๔เส้น เป็นผา้ที&มีเนื�อหนาแข็งแรง 
เหมาะสาํหรับตดัสูทผูช้าย หรือใชใ้นการทาํเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบา้นต่างๆ 
 

4.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้การผลติผ้าไหมลายสันกําแพง เพื�อเตรียมเป็นสินค้าสิ�งบ่งชี4ทาง
ภูมิศาสตร์ 

ผา้ไหมลายสันกาํแพง เป็นผา้ไหมที&นิยมในอดีตโดยชาวบา้นในอาํเภอสันกาํแพงนิยมใชใ้น
การเป็นเครื&องแต่กายทั�งใช้ในชีวิตประจาํวนัและใช้ในงานพิธีต่าง ๆ รวมทั�งยงัเป็นสินคา้ประจาํ
อาํเภอที&เป็นที&รู้จกัของคนทั&วไปทั�งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดว้ยลวดลายที&หลากหลายรวมทั�ง
ยงัมีคุณสมบติัของเนื�อผา้ที&นิ&มบางใส่สบาย  ซึ& งต่อมาได้ลดความนิยมลงจากเหตุผลต่าง ๆ ซึ& ง
ปัจจุบนัได้มีความพยายามในการลื�อฟื� นวฒันธรรมดงักล่าวเพื&อให้กลบัมาเป็นผลประโยชน์เชิง
วฒันธรรมการแต่งกายรวมทั�งยงัสามารถเป็นอาชีพสาํหรับคนในทอ้งถิ&น  โดยในปี 2555 ไดมี้ความ
พยายามของอาํเภอสันกาํแพงและเทศบาลตาํบลสันกาํแพงวางนโยบายในการสร้างการตระหนกัใน
ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมและผา้ฝ้ายโดยให้ความสําคญัในการรวบรวมขอ้มูลของผา้ไหมลายสัน
กาํแพง ซึ& งยงัพอมีตวัอย่างให้ไดศึ้กษา ประกอบกบัการศึกษาจากนกัสะสมผา้ไหมคือ นายอนนัต ์    
สุคนัธรส เป็นผูร้วบรวมผา้ไหมลวดลายต่าง ๆ กวา่พนัผืน โดยเฉพาะผา้ไหมลายสันกาํแพง จึงเป็น
หลกัฐานที&ดีในการอา้งอิงถึงประวติัของผา้ไหมลายสันกาํแพง 

 

 
 

ภาพที� 4.10 งานแถลงข่าวการประชาสัมพนัธ์ศิลป์ผา้ไหมสันกาํแพงเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถิ&น 
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กระบวนการพฒันาการเรียนรู้การผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพงยงัไดรั้บความร่วมมือนกัทอ  
ผา้ไหมลายสันกาํแพงทั�งรุ่นเก่าและนักทอรุ่นกลางที&ยงัคงสืบสารภูมิปัญญาการทอผา้ไหมลาย     
สันกาํแพงไว ้ สาํหรับการเก็บขอ้มูลเพื&อเตรียมการผลิตนั�นไดก้าํลงัจากนกัเรียนที&เป็นลูกหลานของ
คนสันกาํแพงในการรวบรวมขอ้มูลทั�งกระบวนการผลิตรวมทั�งขอ้มูลเชิงพาณิชหรือการคา้ขายใน
อดีตที&ผา่นมา 

  

  
ภาพที� 4.11 การจดักระบวนการเรียนรู้สาํหรับเยาวชนรุ่นใหม่ 

 

นอกจากนี� ยงัไดรั้บความสนใจจากกรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติw  เขา้มาศึกษาขอ้มูลของ
ผา้ไหมลายสันกาํแพงและเชิญใหเ้ขา้ร่วมในงานแสดงผา้ไหม 

 
ภาพที� 4.12 ไดรั้บความสนใจจากรองปลดักรมหม่อนไหม 
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กระบวนการผลิตผา้ไหมสันกาํแพงตอ้งผา่นขั�นตอนการผลิตโดยผูเ้ชี&ยวชาญในแต่ละหนา้ที&
อยา่งพิถีพิถนั ตามรายละเอียดในแต่ละขั�นตอนดงันี�  

 4.1 การเลี�ยงไหม  
        เส้นใยที&นาํออกมาทอเป็นผา้ไหมนั�นไดม้าจากใยที&ห่อหุม้ดกัแดที้&เรียกวา่ “รังไหม” ซึ& ง
รังไหมนี�ก็คือ ช่วงชีวิตหนึ&งของผเีสื�อกลุ่ม Lepidoptera ที&อยูใ่นวงศ ์ Bombycidae สาํหรับไหมที&ใช้
เลี�ยงเพื&อผลิตเส้นใยมีชื&อทางวทิยาศาสตร์วา่ Bombyx Mori 

 

         4.2 ผเีสื�อไหม 

         ตวัผเีสื�อจะมีปี 2 ปี สีขาวปนเทาไม่มีปากแต่มีรอยเหมือนปาก ผีเสื�อตวัเมียมีขนาดใหญ่
กว่าตวัผู ้บินไกลไม่ได้ ลกัษณะการบินเหมือนการกระโดดไกลๆอายุของผีเสื� อไหมมีช่วงเวลาที&   
สั�นมากภายหลงัการผสมพนัธ์ุและออกไข่แลว้ผเีสื�อไหมจะตายรวมเวลาแลว้ประมาณ 2-3 วนั 

          ผเีสื�อไหม Bombyx Mori หลงัจากที&ไดรั้บการผสมพนัธ์ุแลว้จะวางไข่ประมาณ 250-
500 ฟอง  แต่แม่พนัธ์ุ1ตวัทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัพนัธ์ุของผีเสื�อ 

     

ภาพที�  4.13  ภาพผเีสื�อไหมและไข่ไหม 

 
          4.3 ตวัหนอนไหม 
          ตัวหนอนวยัที&  1-2 ไข่ไหมจะฟักออกมาเป็นตัวหนอนเล็กๆกินใบหมอนหั&นฝอย
ละเอียดอยูป่ระมาณ 3-4 วนั จากนั�นจะลอกคราบเพื&อให้ลาํตวัยาวโตขึ�น หลงัจากการลอกคราบแลว้
ตวัหนอนไหมจะนอนเหยียดตรง นิ&ง ไม่กินอาหารเป็นเวลา1วนั1คืน เรียกวา่ “ไหมนอน” เมื&อครบ
กาํหนดจึงกินอาหารต่อเป็นหนอนระยะที&สอง ประมาณ2-3วนั แลว้ลอกคราบอีกครั� ง จากนั�นจะ
นอนต่อ 1 วนั 1 คืน เมื&อตื&นมาก็จะเป็นหนอนระยะที&สาม 

          ตวัหนอนวยัที& 3 หนอนวยันี� จะสามารถกินใบหม่อนทั�งใบไม่ตอ้งหั&นฝอยระยะนี� ใช้
เวลา 3-4 วนัหลงัจากนั�นจะลอกคราบนอน 1 วนั 1 คืน แลว้จะเขา้สู่ระยะที&สี&  
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          ตวัหนอนระยะที& 4 จะกินอาหารจาํนวนมากโตเร็วใชเ้วลาประมาณ 3-4 วนั  แลว้จะ
ลอกคราบครั� งสุดทา้ยเพื&อเขา้สู่ระยะที&  5 ซึ& งเป็นระยะสุดทา้ยใชเ้วลาประมาณ  7-8  วนัเป็นระยะที&
หนอนไหมกินใบหมอนมาก 

      

ภาพที�  4.14  ตวัหนอนไหม 
 

          เมื&อโตเต็มที&แล้วจะมีต่อมไหมเกิดขึ�นภายในตวัไหม ทาํให้ตวัหนอนไหมมีสีเหลือง
เรียกวา่ “ไหมสุก” ตวัไหมสุกจะมีลาํตวัสั� นและเล็กลงเล็กนอ้ย ตวัโตใสและหยุดกินใบหมอนเริ&ม    
ชูหวัส่ายหาที&ทาํรังตวัหนอนไหมที&สุกเต็มที&จะถูกเก็บรักษาเขา้ “จ่อ” เพื&อชกัใยทาํรังเป็น ”รังไหม” 
ที&เรานาํมาสาวเส้นใย นาํไปทอเป็นผา้ไหมนั&นเอง 

 

          4.4 รังไหม 
           รังไหมมีลกัษณะกลมรี มีทั�งสีขาวและสีเหลืองขึ�นอยูก่บัพนัธ์ุของรังไหม รังไหมประกอบ
ไปดว้ย เส้นใยคือโปรตีนที&แข็งตวัซึ& งตวัไหมหลั&งออกมาจากต่อมที&ศีรษะเรียกว่า Fibroin และมี
โปรตีนที&ช่วยยดึใหติ้ดกนัเป็นรังไหมที&เรียกวา่ Serricin 
 

     

ภาพที�  4.15  ภาพตวัหนอนไหมและรังไหม 

           ตวัหนอนไหมจะเริ&มชกัใยจากขา้งนอนเขา้หาตวัเป็นรูปตวัวี ตรงกลางคอดเล็กนอ้ย ใยไหม
นี�จะขบัออกมาจากต่อมที&ศีรษะสองต่อม ก่อนชกัใยไหมตวัหนอนไหมจะงอตวัเองเขา้เป็นรูปเกือก
มา้ แล้วยกศีรษะส่ายไปมาเป็นรูปเลข8 จะชักใยออกมาครั� งแรกค่อนขา้งยุ่งแล้วค่อยๆเรียงเป็น
ระเบียบขึ�นทุกที ไหมจะชกัใยออกมาทีละสองเส้นพร้อมกนั ยดึติดกนัเป็นเส้นเดียวกนัโดยขี�ผึ�งหรือ
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โปรตีน (Serricin) ที&หุ้มเส้นใยแต่ละเส้น เมื&อแข็งตวัจะยึดติดกนัแน่นดูเป็นเส้นเดียวหนอนไหมจะ
ชกัใยทาํรังเสร็จภายใน 24-72 ชั&วโมง แลว้จะหยุดพกั มีการเปลี&ยนแปลงทางชีววิทยาภายใน หนงั
เปลือกนอนของตวัหนอนจะแขง็แรงและเปลี&ยนเป็นสีนํ�าตาลดูเหมือนไม่มีชีวิต เรียกวา่ “ดกัแด”้ ตวั
ดกัแดนี้� จะนอนอยูใ่นรัง 10-12 วนั แลว้ลอกคราบพฒันาตวัเองอีกครั� งกลายเป็นผีเสื�ออยูภ่ายในรัง 
เมื&อพร้อมก็จะพน่นํ�าลายซึ& งมีฤทธิw เป็นด่างละลายเจาะรังไหมออกมาจากรังไหม        

 

  4.5 การสาวเส้นไหม 
             1.  ตม้นํ� าให้ร้อนประมาณ 70-80 เซลเซียส แลว้ใส่รังไหมลงไปประมาณ 40-50 รัง
เพื&อให ้ความร้อนจากนํ�าช่วยละลายโปรตีนที&ยดึเส้นไหม 
            2.  ใชไ้ม่พายเล็กแกวง่ตรงกลางเป็นแฉกคนรังไหมกดรังไหมใหจ้มนํ�าเสียก่อน 
 

                       

   
 

ภาพที�  4.16  ภาพรังไหม  ดกัแดไ้หม และอุปกรณ์การสาวไหม 

 
           3. เมื&อรังไหมลอยขึ�นจึงค่อยๆตะล่อมให้รวมกนัแลว้ต่อยๆดึงเส้นใยไหมออกมาจะได้
เส้นใยไหมซึ&งมีขนาดเล็กมากรวมเส้นใยไหมหลายๆเส้นรวมกนั 
           4. ดึงเส้นไหม โดยให้เส้นไหมลอดออกมาตามแฉกไม ้ซึ& งจะทาํให้ได้เส้นไหมที&
สมํ&าเสมอและรังไหมไม่ไต่ตามมากบัเส้นไหม เส้นไหมที&สาวได ้จะผา่นไมหี้บขึ�นไปร้อยกนัรอกที&
แขวนหรือ พวงสาวที&ยดึติดกบัปากหมอ้ แลว้ดึงเส้นไหมใส่กระบุง 
           5. คอยเติมรังไหมใหม่ลงไปในหมอ้ตม้เป็นระยะๆ 
          6. รังไหมจะถูกสาวจนหมดรังเหลือดกัแดจ้มลงกน้หมอ้แลว้จึงตกัดกัแดอ้อก 
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  4.6  เส้นไหม 

           ไหมหนึ& งหรือไหมน้อย คือเส้นไหมที&ได้จากการที&สาวไหมชั�นนอกออกไวต่้างหาก 
แลว้แยกรังไหมออกเพื&อนาํมาตม้สาวเป็นครั� งที&2 จะไดเ้ส้นเล็กละเอียดมีขนาดสมํ&าเสมอ ไม่มีปุ่มปม
เป็นไหมที&สวยงามและมีคุณภาพดีนิยมใชท้าํเป็นเส้นยนื 
           ไหมสอง หรือไหมกลาง คือเส้นไหมที&สาวเอาไหมชั�นนอกออกแลว้แทนที&จะแยกให้
อยูค่นละพวก กลบัสาวไปเรื&อยๆพอรังไหมใกลห้มดก็เติมรังไหมเขา้ไปอีก แลว้สาวไปเรื&อยๆซึ& งจะ
ไดเ้ส้นไหมขนาดโต อาจมีปุ่มปนบา้ง นิยมใชเ้ป็นเส้นพุง่ในการทอ 
          ไหมสามหรือไหมใหญ่ คือเส้นไหมที&สาวออกมาจากรังไหมครั� งแรก เป็นการเอา
เฉพาะเปลือก และพกัยกรังไหมเอาไวเ้ส้นไหมจะแขง็ เส้นใหญ่และหยาบ ถา้นาํไปทอจะไดผ้า้ชนิด
หนา 
 

  

ภาพที�  4.17 ภาพเส้นไหม 
 

 4.7  การเตรียมเส้นไหม 

          ไน เป็นเครื&องมือสําหรับกรอเส้นไหมเขา้หลอด ลกัษณะเป็นวงลอ้ทาํดว้ยไมไ้ผ่หรือ
หวาย ระหวา่ลอ้และแกนหลอดมีเชือกฟูกโยง เมื&อหมุนวงลอ้ ก็จะทาํใหแ้กนหมุนไปดว้ย 

           ระวงิ เป็นเครื&องมือปั&นไหม มีลกัษณะเหมือนกงัหนั 2 ดอก ทาํดว้ยไมห้รือไมไ้ผเ่หลา
แบนๆดอกละ3อนัระหวา่งกงัหนัทั�ง2มีแกนและเส้นดา้ยหรือไนล่อนผกูโยงสาํหรับรองรับเขด็ไหม 

           ระวิงใช้คู่กบัไน เมื&อตอ้งการกรอเส้นไหมยืนเส้นไหมพุ่งเขา้หลอดโดยจะสวมหลอด
เขา้กบัแกนไน แลว้นาํเข็นไหมที&ตอ้งการกรอ เขา้สวมระวิง แลว้ดึงเส้นไหมจากเข็ดไหมที&ตอ้งการ
กรอ เขา้สวมที&ระวิง แลว้ดึงเส้นไหมจากเข็นนั�นผูกติดกบัหลอดคน้หรือหลอดพุ่ง เมื&อหมุนวงล้อ
ของไนแกนหลอดจะหมุนทาํใหห้ลอดคน้หรือ ลอดพุง่ที&สวมติดอยูห่มุนดึงเส้นไหมจากระวิงพนัติด
ไปกบัหลอดนั�นดว้ย โดยกระวงิจะหมุนตามช่วยคลายเส้นไหม ทาํใหเ้ส้นไหมไม่พนักนั 
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 4.8  เครื&องมือที&ใชท้อผา้ไหม 
            เครื&องมือที&ใชใ้นการทอผา้ไหมมี  2  ชนิด คือ  หูก หรือกี&พื�นบา้น ส่วนใหญ่ใชใ้นการ
ทอผา้ไหมยก ผา้มดัหมี& ผา้จกและกี&กระตุก นิยมใชก้นัมากในการทอผา้ไหมพื�น ผา้ไหมพลิ�ว ผา้ไหม
ตา 
  

        

ภาพที�  4.18  ภาพของกี&สาํหรับการทอผา้ไหม 

 
           4.9  ส่วนประกอบที&สาํคญั 

1. ตะกอหรือเขาหูก เป็นเครื&องมือสําหรับแบ่งดา้ยเส้นยืนออกเป็นหมวดหมู่ให้ไดล้าย
ขดัที&ตอ้งการ เครื&องทอแบบง่ายที&สุดมี 2ตะกอ 

2. ฟืม หรือฟันหว ี มีฟันเป็นซี&ๆคลา้ยหว ีใชส้าํหรับสอดไหมยืนเพื&อจดัเส้นไหมให้อยู่
ห่างกนั และใชก้ระทบไหมพุง่ ที&สานขดักบัไหมใหอ้ดัแน่นเป็นเนื�อผา้ในแต่ละช่วงของฟันหวีจะใช้
สอดเส้นยนื 2 เส้น 

3. กระสวย คือ เครื&องมือสําหรับบรรจุหลอดไหมพุง สําหรับพุ่งสอดไประหว่างช่อง
ของเส้นไหมยนื ทาํใหเ้ส้นไหม 2 ชนิด สานขดักนัจนเป็นเนื�อผา้ 
 

4.10  วธีิทอผา้ 
           1.  ยกตะกอขึ�น เพื&อให้ดา้ยยนืแยกออกจากกนัจนเกิดช่องวา่งขึ�น 
           2.  พุง่กระสวยผา่นช่องวา่งเพื&อสอดดา้ยพุง่ใหข้ดักบัดา้ยยนื 
           3.  ใชฟั้นหวตีีกระทบให้ดา้ยพุง่เขา้ที& 
   

4.11  กระบวนการยอ้มสี 
           คุณภาพของสีที&ได้ จะมาจากคุณภาพของสีที&ใช้ยอ้มเส้นไหม วิธีการยอ้มเส้นไหม
ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิในขณะยอ้มลว้นเป็นตวัแปรที&สําคญัจะทาํให้เส้นไหม  ซึ& งออกมาเป็น
ผนืผา้นั�นคงความเงางามไดน้านเพียงใด 
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 4.12 การอาบนํ�ายา 
            การนําผา้ไหมเขา้สู่กระบวนการ “อาบนํ� ายา” ที&ถูกวิธี มีความสําคญัเช่นเดียวกัน 
เนื&องจากขบวนการการอาบนํ� ายาจาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมีที&มีส่วนผสมและคุณสมบติัเหมาะกบัผา้แต่
ละชนิด อีกทั�ง ในขณะที&ผา้ไหมผ่านขบวนการอาบนํ� ายาตอ้งใช้อุณหภูมิที&เหมาะสม ควบคุมโดย
ช่างผูช้าํนาญการ ซึ& งจะทาํให้ผา้ที&ผ่านขบวนการอาบนํ� ายาแลว้ มีความเงางาม ไม่ยบัง่ายในขณะที&
สวมใส่ อีกทั�งยงัทาํให้เนื�อผา้รีดง่าย และงดงามเหมือนเดิมหลงัการซักรีด  ดงันั�น ในการเลือกซื�อ   
ผา้ไหมควรพิจารณาวา่ผา้ไหมที&เลือกซื�อไดผ้า่นขบวนการอาบนา้ยาที&ไดม้าตรฐานแลว้หรือยงั 
   

4.13 ประเภทของผา้ไหม 
           ผา้ไหม 1 เส้น เป็นผา้ที&มีความพราวนุ่มและเนื�อบางเบาใส่สบาย เหมาะสําหรับตดั
เสื�อเชิ�ตเสื�อตวัปล่อย กระโปรงยว้ยบาน หรือรูปแบบเสื�อผา้ที&ตอ้งการนํ�าหนกัเบา 
           ผา้ไหม 2 เส้น  คือ ผา้ที&ใช้เส้นพุ่งควบ 2 เส้น เป็นผา้ที&มีเนื�อแน่นแข็งแรง มีนํ� าหนกั,
เหมาะสาํหรับตดัเสื�อซาฟารี เสื�อพระราชทาน  เสื�อแจค็เก็ตเขา้รูป หระโปรงทรงตรงและกางเกง 
           ผา้ไหม 4 เส้น คือ ผา้ไหมที&ใชเ้ส้นพุ่งควบ 4 เส้น เป็นผา้ที&มีเนื�อหนาแข็งแรง เหมาะ
สาํหรับตดัสูทผูช้าย หรือใชใ้นการทาํเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบา้นต่างๆ 
 
 4.14 วธีิการรักษาผา้ไหม 
          1.  อ่านคาํแนะนาํจากทางร้านและสังเกตจากป้ายซกัรีด 
          2.  แยกสีผา้ที&สดออกจากผา้สีอ่อนเวลาซกั 
          3.  ควรซกัดว้ยมือ 
          4.  ใชส้บู่ที&อ่อน หรือ แชมพูสระผมสีใส 
          5.  ไม่ควรขยี�ผา้ใชมื้อขยาํเบาๆถา้มีรอยหรือคราบเปื� อนให้ใชแ้ปรงสีฟันขนอ่อนปัด
ออกเบา ๆ 
         6.  หา้มบิดหลงัจากการซกั และใหต้ากในที&ร่ม 
          7.  ใหรี้ดผา้ไหมในขณะที&ชื�น หรือ เปียกเล็กนอ้ย ใชอุ้ณหภูมิในการรีดปานกลาง 
 

        การมีความรู้ เ รื& อง คุณสมบัติ ต่างๆ   ของผ้าไหมก่อนการเ ลือกซื� อเ ป็นเ รื& อง ที&
สําคญั  เพราะหากผูเ้ป็นเจา้ของผา้ไหมไดเ้ลือกซื�อสินคา้ที&มีคุณภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน และ
รักษาอย่างถูกวิธีแล้วผา้ไหมจะคงความสวยงามอยู่ไดน้านหลายปีทีเดียว ดงันั�น หากผูส้นใจเป็น
เจา้ของผา้ไหมไม่มีความมั&นใจว่าจะสามารถตรวจสอบคุณภาพของผา้ไหมได้ ควรจะสอบถาม
พนกังานขายและเลือกซื�อผา้ไหมจากร้านที&มีชื&อเสียง มีความน่าเชื&อถือ 
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  4.15 การทดสอบผา้ไหม 
          การทดสอบผา้ไหม จะใช้วิธีการจุดไฟเผาที& เนื� อผา้ไหม โดยลักษณะของผา้ไหม
แท ้ เมื&อเผาไฟจะเหมือนเผากระดาษ เนื&องจากเป็นเส้นใยธรรมชาติจะมีกลิ&นเหมือนกบัการเผา     
เส้นผม และขี� เถา้จะยุยสลายง่ายสําหรับลกัษณะของผา้ไหมเทียมเมื&อเผาไฟจะมีลกัษณะแข็งๆ และ
หลอมละลายเป็นกอ้นเหมือนพลาสติกไหม ้
 

5. การกาํหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการผลติภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกําแพงต่อสิ�ง
บ่งชี4ทางภูมิศาสตร์ 
 5.1  การพฒันาผลติภัณฑ์ผ้าไหมลายสันกาํแพง 

ผา้ไหมลายสันกาํแพง เป็นผลิตภณัฑ์ที&สําคญัของอาํเภอสันกาํแพงในอดีต แต่ปัจจุบนั
วถีิชีวติไดมี้การเปลี&ยนแปลงโดยเฉพาะนกัทอผา้รุ่นเก่าไดมี้การเปลี&ยนมาทอผา้ฝ้ายเนื&องจากวตัถุดิบ
เส้นไหมหายากขึ�นและยงัมีราคาค่อนขา้งแพงและคนรุ่นหลงัมีค่านิยมในการออกไปทาํงานนอก
ชุมชนจึงทาํใหภู้มิปัญญาไดถู้กละเลือนไปในช่วงเวลาหนึ&ง   

ปัจจุบนัได้มีการรื� อฟื� นการนําผา้ไหมลายสันกาํแพงมาเป็นจุดเด่นเพื&อกาํหนดเป็น       
อตัลกัษณ์ของชุมชนและส่งเสริมให้คนในพื�นที&มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผา้ไหมลายสันกาํแพง
และไดมี้การประชาสัมพนัธ์ให้ผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นที&รู้จกัอยา่งแพร่หลาย  การพฒันาในมิติ
ดา้นเศรษฐกิจไดมี้การรวบรวมภูมิปัญญาการผลิตผา้ไหมเพื&อถ่ายทอดให้เกิดการประกอบเป็นอาชีพ
ของคนในชุมชนรวมทั�งมีการส่งเสริมไปยงัการสร้างอาชีพใหแ้ก่นกัโทษหญิงใน ทณัฑะสถานหญิง
จงัหวดัเชียงใหม่ แต่อยา่งไรก็ตามไดมี้การควบคุมการผลิตสินคา้ที&มีมาตรฐานเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
เป็นสินค้าสิ& งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) เป็นแนวทางในการเพิ&ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานเป็นสินคา้ที&มีความเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ และเป็นสินคา้
ที&เกิดขึ�นในพื�นที&หนึ& งเท่านั�น ซึ& งมีความสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาที&สืบทอดกนัมาในทอ้งถิ&นนาํมาใช้
ประโยชน์และสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละเพิ&มมูลค่า   

ผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็นผา้ไหมที&ใชภู้มิปัญญาของชุมชนที&มีความโดดเด่นและไดรั้บ
ความสนใจจากตลาดเนื&องจากมีการออกแบบลวดลายที&โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์  ทาํให้ชุมชนร่วมกบั
นกัวจิยัของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดร่้วมกนัสืบคน้ขอ้มูลเกี&ยวกบัลายผา้แต่ละลาย เพื&อเสนอ
ผา้ไหมลายสันกาํแพงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการด้านวฒันธรรมของชุมชนอาํเภอสัน
กาํแพงมีมติเห็นชอบ ให้นาํผา้ไหมลายสันกาํแพงขึ�นทะเบียนสิ&งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ เนื&องจากผา้
ไหมลายสันกาํแพงมีชื&อเสียงเป็นทีรู้จกัและสืบทอดมาจากภูมิปัญญาและมีลกัษณะพิเศษของลายผา้ 
โดยให้ผลิตเป็นสินค้าใช้ชื&อ “ผา้ไหมลายสันกาํแพง” และได้แต่งตั� งคณะกรรมการทาํงานเพื&อ
ดาํเนินการยื&นข้อเสนอเพื&อขึ� นทะเบียนสิ& งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ มีการจกัประชุมกลุ่มผูผ้ลิตและ
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ผูป้ระกอบการ เพื&อชี� แจงการจดัทาํขอ้ตกลงในเงื&อนไขและชี� แจงผลที&จะได้จากการขึ�นทะเบียน
สินคา้สิ&งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ 

 

 
 

ภาพที� 4.19 กระบวนการพฒันาการบริหารผา้ไหมสันกาํแพงเพื&อเตรียมขึ�นจดทะเบียนสิ&งบ่งชี� ทาง
ภูมิศาสตร์ 
 
 5.2 การดําเนินการกาํหนดแนวทางการจัดทาํสินค้าสิ�งบ่งชี4ทางภูมิศาสตร์ 

5.2.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื&อส่งเสริมให้ความรู้เกี&ยวกบัการขึ�นทะเบียน
สิ&งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ให้แก่กลุ่มที&มีส่วนเกี&ยวขอ้งในการขึ�นทะเบียนผา้ไหมลายสันกาํแพงเป็น
สินคา้สิ&งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ ในเรื&องประเด็นดงันี�  

- ระบบคุม้ครองสินคา้สิ&งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์และประโยชน์ของชุมชนทอ้งถิ&น 
- ขั�นตอนการเตรียมการขึ�นทะเบียนสินคา้สิ&งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ 
- ความเป็นไปไดแ้ละแนวทางการพฒันาในการนาํผา้ไหมลายสันกาํแพงขึ�นทะเบียน

สิ&งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ 
5.2.2 การประชุมเพื&อการพฒันาผา้ไหมสันกาํแพงตลอดโซ่อุปทานการผลิต เป็นการ

ประชุมผูเ้กี&ยวข้องในทุกส่วนของการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพงตั�งแต่การเตรียมพื�นที&ปลูกต้น
หม่อนเพื&อเลี� ยงตวัไหม การทาํไยไหม การยอ้มสี การทอผา้ตลอดจนการพฒันาสินคา้ที&ได้จาก       
ผา้ไหมลายสันกาํแพง ซึ& งพบวา่ยงัมีกระบวนการที&ไม่พร้อมและตอ้งทาํการพฒันา โดยหลกัใหญ่ ๆ 
ในการพฒันาอย่างเร่งด่วนคือ การเตรียมพื�นที&ในการปลูกต้นหม่อนเพื&อเลี� ยงตวัไหม เพื&อเป็น
วตัถุดิบในการผลิตผา้ไหมรวมทั�งยงัตอ้งพฒันาฝีมือในการทอผา้ไหมเนื&องจากนกัทอผา้ในปัจจุบนั
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มีทกัษะในการทอผา้ฝ้ายซึ& งยงัคงตอ้งเรียนรู้วธีิการทอผา้ไหมและการคดัลายผา้ที&เป็นเอกลกัษณ์ของ
ผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อไป 

5.2.3 การประชุมเพื&อวางแนวทางในการขึ�นทะเบียนสิ&งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ ดาํเนินการ
โดยผูมี้หนา้ที&เกี&ยวขอ้งประกอบดว้ย สภาวฒันธรรมอาํเภอสันกาํแพง พฒันาการอาํเภอสันกาํแพง 
ตวัแทนทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ&นรวมทั�งผูป้ระกอบการผา้ไหมสันกาํแพง เพื&อกาํหนด
คณะทาํงานในการพฒันาและแกไ้ปปัญหาที&ไดจ้ากการประชุมเพื&อพฒันาผา้ไหมลายสันกาํแพง ซึ& ง
คณะกรรมการที&จดัตั�งดงักล่าวไดรั้บขอ้มูลเกี&ยวกบัผา้ไหมสันกาํแพงจากวิจยันี� ซึ& งพบวา่ยงัคงมีจุดที&
ต้องทาํการปรับปรุงเพื&อจดัทาํข้อเสนอการขอขึ� นทะเบียนสิ& งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์สําหรับสินค้า        
ผา้ไหมลายสันกาํแพง 
 

 5.3  การประเมินผลการพฒันาผลติภัณฑ์ผ้าไหมสันกาํแพงเพื�อกาํหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์ 
จากการระดมความคิดในการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ไหมสันกําแพงชุมชนได้พฒันา

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ประเภทกระเป๋า  ปลอกหมอนอิง และตุ๊กตา เป็นตน้แบบผลิตภณัฑ์ ได้สร้าง
ตวัอยา่งผลิตภณัฑต์น้แบบขึ�นมาเพื&อทาํการเทียบเคียงกบัผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัที&ผา่นมาตรฐาน
ชุมชน  
 
ตารางที� 4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ไหมสันกาํแพงใหไ้ดม้าตรฐานเทียบเคียง
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนประเภทกระเป๋าผา้ 
 

กระเป๋าผ้าไหมสันกาํแพง

 

มาตรฐานชุมชน 

ลกัษณะทั�วไป 

ชิ�นงานมีความประณีต มีรูปทรงสวยงาม ไม่
บิดเบี�ยว ขนาดสัดส่วนเหมาะสม 

 

ลกัษณะทั�วไป 

ตอ้งอยูใ่นสภาพที&เรียบร้อยตลอดทั�งชิ�นงาน 
ประณีต มีรูปแบบรูปทรงสวยงาม ไม่บิดเบี�ยว 
หรือเอนเอียง ขนาดเหมาะสมกบัการใช้งาน 
ส่วนขอ้บกพร่องอื&นๆ อนัเกิดจากกรรมวิธีการ
ผลิตดว้ยมือตอ้งมีนอ้ยที&สุดและเป็นที&ยอมรับได ้
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การประกอบและการตัดเยบ็ 

มีความประณีตในการตดัเยบ็ ฝีเขม็สวยงาม 
ไม่มีหลุดลุ่ย แขง็แรง 

การประกอบและการตัดเยบ็ 

ตอ้งประณีต สวยงาม ไม่เปรอะเปื� อน 
รอยต่อตอ้งไม่แยกออกจากกนั 

การประกอบด้วยวสัดุอื�น 

มีว ัสดุอื&นประกอบ คือ บุฟองนํ� า และหู
กระเ ป๋า เ ป็นหูผ้า  มีความประณีต ละ เอียด
เหมาะสมในการประกอบชิ�นงาน  

การประกอบด้วยวสัดุอื�น 

การประกอบกับวสัดุอื&นเพื&อให้เกิดความ
แข็งแรง เช่น ฟองนํ� า ผา้กาว โครงลวด ตอ้ง
มั&นคง ประณีต เรียบร้อย สวยงาม ติดแน่น 
คงทน กลมกลืน และเหมาะสมกบัชิ�นงาน การ
ประกอบกบัวสัดุอื&นเพื&อความสวยงาม เช่น แผน่
หนงั ไมห้รือพลาสติกทาํหูกระเป๋า ตอ้งประณีต
เรียบร้อย และเหมาะสมกบัชิ�นงาน กรณีเป็น
โลหะตอ้งไม่เป็นสนิม 

 
ตารางที� 4.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ไหมสันกาํแพงใหไ้ดม้าตรฐานเทียบเคียง
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนประเภทปลอกหมอนอิง 
 

ปลอกหมอนองิ 

 

มาตรฐานชุมชน 

ลกัษณะทั�วไป 

ปลอกหมอนอิงจากผา้ไหม มีการตดัเย็บที&
ประณีต เรียบร้อย ใชล้วดลายของผา้ไหมในการ
สร้างสีสัน สีสมํ&าเสมอ ไม่มีรอยเปื� อน 

ลกัษณะทั�วไป 

ตอ้งสะอาด เรียบร้อย ประณีต ลวดลาย
สวยงาม และตอ้งไม่มีขอ้บกพร่องหรือตาํหนิที&มี
ผลต่อการใชง้าน เช่น รู รอยขาด รอยแยก สีไม่
สมํ&าเสมอ ด่าง เปรอะเปื� อน 
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การเยบ็ 

        ปลอกหมอนมีการเยบ็ที&เรียบร้อย ประณีต 
ฝีเขม็สมํ&าเสมอทั�งนอกและในตวัปลอกหมอน มี
จาํนวน ๔๔ ฝีเข็มต่อความยาว ๑๐ ซม. มีการพ้
งริมผา้ เพื&อกนัการหลุดลุ่ย ริมผา้เรียบแน่น ไม่
ยว้ยหรือหลุดลุ่ย การติดซิป เรียบร้อย แน่นหนา 
และไม่ยน่ ไม่มีสนิม ขอบไม่คม และปลายไม่
แหลม 

การเยบ็ 

ตอ้งเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสมํ&าเสมอทั�ง
นอกและในตวัผลิตภณัฑ์และไม่นอ้ยกวา่ ๔๐ ฝี
เข็มต่อความยาว ๑๐ ซม. ตะเข็บดา้นในตอ้งเยบ็
พนัริมผา้ (พง้) เพื&อกนัการหลุดลุ่ย ริมผา้ตอ้ง
เรียบแน่น ไม่ยว้ยหรือหลุดลุ่ย การบุดว้ยแผ่น
ฟองนํ� า (ถา้มี) ตอ้งมีผา้หุ้มหรือปิดทบัและเยบ็
ให้เรียบร้อยแน่นไม่ยว้ยหรือหลุดลุ่ย ฝีเข็ม
สมํ&าเสมอทั�งนอกและในตวัผลิตภณัฑ์และไม่
นอ้ยกวา่ ๓๒ ฝีเขม็ต่อความยาว ๑๐ ซม. การเยบ็
สายผกูหรือเยบ็เขา้ลิ�น (ถา้มี) ตอ้งเรียบ ติดแน่น 
ไม่ยว้ยหรือหลุดลุ่ย การเยบ็หุม้ริมผา้หรือกุน้ (ถา้
มี) ตอ้งเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสมํ&าเสมอทั�ง
นอกและในตวัผลิตภณัฑ์ และไม่นอ้ยกวา่ ๓๒ 
ฝีเข็มต่อความยาว ๑๐ ซม. การติดกระดุมหรือ
ซิป (ถา้มี) ตอ้งเรียบร้อย แน่น และไม่ยน่ กรณี
เป็นโลหะตอ้งไม่มีสนิม ขอบคม และปลาย
แหลม 

ความกว้างและความยาว  

ปลอกหมอนอิงมีความกวา้งและความยาว
ดา้นละ ๔๐ x ๔๐ ซม. ไม่มีระบาย 

ความกว้างและความยาว (ไม่รวมส่วนระบาย) 

หากมิไดมี้การตกลงกนัเป็นอยา่งอื&น
ระหวา่งผูซื้�อกบัผูข้าย ใหป้ลอกหมอนอิงมีความ
กวา้งและความยาวดา้นละ ๔๐ ซม. หรือ ๕๐ 
ซม. โดยมีเกณฑค์วามคลาดเคลื&อน ± ๓ ซม. 

การประกอบหรือตกแต่งด้วยวสัดุอื�น 

ไม่มีการประกอบหรือตกแต่งดว้ยวสัดุอื&น 

การประกอบหรือตกแต่งด้วยวสัดุอื�น 

ตอ้งประณีต ติดแน่น สวยงาม เหมาะสม
กบัชิ�นงาน ไม่มีขอบคม และปลายแหลม กรณี
วสัดุประกอบหรือตกแต่งเป็นโลหะตอ้งไม่มี
สนิม กรณีใชไ้มต้อ้งไม่มีราหรือตาํหนิที&เกิดจาก
การทาํลายของปลวกหรือแมลงอื&นๆและกรณีใช้
พลาสติกตอ้งไม่มีเสี� ยนหรือครีบ 
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ตารางที� 4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ไหมสันกาํแพงใหไ้ดม้าตรฐานเทียบเคียง
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนประเภทงานประดิษฐจ์ากผา้ 
 

ตุ๊กตา 

 

มาตรฐานชุมชน 

ลกัษณะทั�วไป 

ตุ๊กตาพวงกุญแจ สะอาด เรียบร้อย ประณีต 
สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงและสัดส่วนที&
เหมาะสม และไม่มีตาํหนิที&มีผลต่อการใช้งาน 
ไม่มีรอยขาด รอยแยก รู สีไม่สมํ&าเสมอ ด่าง 
เปรอะเปื� อน 

ลกัษณะทั�วไป 

       ตอ้งสะอาด เรียบร้อย ประณีต สวยงาม มี
รูปแบบรูปทรงและสัดส่วนที&เหมาะสม และตอ้ง
ไม่มีขอ้บกพร่อง หรือตาํหนิที&มีผลต่อการใชง้าน 
เช่น รอยขาด รอยแยก รู สีไม่สมํ&าเสมอ ด่าง 
เปรอะเปื� อน  

สีสัน 

สีสันสมํ&าเสมอ ไม่หลุดหรือลอก และเมื&อลูบ
ผลิตภณัฑแ์ลว้สีตอ้งไม่ติดมือ 

สีสัน 

       ตอ้งสมํ&าเสมอ (ยกเวน้กรณีเป็นลักษณะ 
เฉพาะของชิ�นงาน) ไม่หลุดหรือลอก และเมื&อ
ลูบผลิตภณัฑแ์ลว้สีตอ้งไม่ติดมือ  

การเยบ็ 

การตดัเยบ็เรียบร้อยประณีต ฝีเข็มสมํ&าเสมอ
ทั�งนอกและในตวัผลิตภณัฑ์ ผา้ไหมเป็นเนื�อผา้
บางเบา มีฝีเขม็ที& ๔๒/๑๐ ซม.  

การเยบ็ 

      ตอ้งเรียบร้อย ประณีต ฝีเข็มสมํ&าเสมอทั�ง
นอกและในตวัผลิตภณัฑ์ ผา้เนื�อหนา ตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ ๓๒ ฝีเข็มต่อความยาว ๑๐ ซม. ผา้เนื�อ
ปานกลาง ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ ๓๘ ฝีเข็มต่อความ
ยาว ๑๐ ซม. ผา้เนื�อบางหรือผา้โปร่ง ตอ้งไม่นอ้ย
กวา่ ๔๐ ฝีเขม็ต่อความยาว ๑๐ ซม. 

การประกอบด้วยวสัดุอื�น 

     มีความประณีต ติดแน่น สวยงาม เหมาะสม
กบัชิ�นงาน รอยต่อตอ้งไม่แยกออกจากกนั ไม่มี 

การประกอบด้วยวสัดุอื�น 

         ตอ้งประณีต ติดแน่น สวยงาม เหมาะสม
กบัชิ�นงาน รอยต่อตอ้งไม่แยกออกจากกนั ไม่มี 
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การประกอบด้วยวสัดุอื�น (ต่อ) 

กลิ&นของสารเคมี ไม่มีขอบคม และปลายแหลม 
วสัดุที&ใช้ประกอบหรือตกแต่งเป็นหนังและ
ลูกปัดไม ้ไม่มีราหรือตาํหนิที&เกิดจากการทาํลาย
ของปลวกหรือแมลงอื&น  

การประกอบด้วยวสัดุอื�น (ต่อ) 

กลิ&นของสารเคมีและรอยเปรอะเปื� อนของสารที&
ใชย้ึดติดชิ�นส่วนเขา้ดว้ยกนั ไม่มีขอบคม และ
ปลายแหลม กรณีวสัดุประกอบหรือตกแต่งเป็น
โลหะตอ้งไม่มีสนิม กรณีใชไ้มต้อ้งไม่มีราหรือ
ตาํหนิที&เกิดจากการทาํลายของปลวกหรือแมลง
อื&น กรณีใชพ้ลาสติกตอ้งไม่มีเสี� ยนหรือครีบ 

 
6. ข้อสรุป 

การบริหารพฒันารูปแบบการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ผา้ไหมลายสันกาํแพงต่อสิ&งบ่งชี�ทาง
ภูมิศาสตร์ ของชุมชนสันกาํแพง พบวา่ ผา้ไหมสันกาํแพงมีประวติัที&ชดัเจนวา่เป็นภูมิปัญญาเดิมของ
คนในชุมชนสันกาํแพงที&แทจ้ริง และยงัเป็นเอกลกัษณ์ดา้นวฒันธรรมการแต่งกายของคนในชุมชน
มาจนถึงปัจจุบนั แต่อยา่งไรก็ตามความนิยมในการผลิตผา้ไหมลายสันกาํแพงไดล้ดนอ้ยถอยลงจน
หายไปจากชุมชนสันกาํแพงทาํใหไ้ม่มีทกัษะในกระบวนการผลิตตั�งแต่การสร้างวตัถุดิบในการผลิต
ทกัษะการทอผา้ไหมลายสันกาํแพง จึงเป็นปัญหาดา้นการผลิต จากการพฒันากระบวนการผลิตที&
ผา่นมาส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมตั�งแต่การทอผา้แต่ยงัขาดการส่งเสริมในการผลิตวตัถุดิบนั&นก็คือ
เส้นไหมและการยอ้มสีไหมให้มีความใกลเ้คียงกบัลายผา้ไหมในสมยัโบราณที&เป็นเอกลกัษณ์ของ
ผา้ไหมลายสันกาํแพง ดงันั�นชุมชนสันกาํแพงจะตอ้งทาํการพฒันากระบวนการผลิตผา้ไหมลาย    
สันกาํแพงตลอดโซ่อุปทานเพื&อสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ให้สามารถเขา้ตามเกณฑ์ของการขอขึ�น
ทะเบียนสินคา้สิ&งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ 
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