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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมบ้านสะผ่าย เมืองชะนะสมบูน แขวงจ าปาสัก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่าง 265 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie 
& Morgan (1970) และสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สตรีทอผ้าไหมบ้านสะผ่าย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 40 - 50 ปี สถานภาพสมรส 
การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี อาชีพเกษตรกรรม รายได้ต่อเดือน 1,000,000 – 2,000,000 กีบ และ 2) ภูมิ
ปัญญาการทอผ้าไหมบ้านสะผ่าย พบว่า (1) การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลิตเส้นไหมไม่สามารถผลิตเองได้ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีจ ากัด ต้องใช้วัตถุดิบจากบ้านคิรีค าหยาด ชาวบ้านสะผ่ายนิยมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่บ้านคิรีค าหยาด
แล้วส่งเส้นไหมกลับมาทอที่บ้านสะผ่าย (2) การย้อมเส้นไหม มีกรรมวิธีและเทคนิคการย้อมสีให้สวยงามและเป็น
ประกายแวววาวตลอดเวลา โดยใช้ปูนขาว ขมิ้นชัน ค าเงาะ ผสมลงในหม้อน้ าร้อน แล้วน าไหมลงย้อม (3) 
กระบวนการทอผ้าของบ้านสะผ่ายมีความโดดเด่น สามารถรักษาภูมิปัญญาไว้ได้เป็นอย่างดี และสืบทอดลวดลาย
โบราณ และการต่อยอดประดิษฐ์ลวดลายใหม่ ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยการน าลวดลายที่มีมาแต่
ดั้งเดิม เช่น ลายหมากจับ ลายขอ ลายดอกไม้ หรือลวดลายสัตว์มาผสมหรือดัดแปลง ซึ่งทุกลายล้วนมีความหมาย
เช่ือมโยงกับความเช่ือ (4) สตรีทอผ้าส่วนใหญ่มีความรู้ความ สามารถในการทอผ้า ยกเว้น ประธานกลุ่มสตรีทอผ้า
และสมาชิกกลุ่มทอผ้าเป็นผู้ออกแบบลวดลาย ก าหนดลวดลาย สีสัน ราคาขาย และปริมาณการผลิต เพื่อมิให้
ผลผลิตล้นตลาด 
ค าส าคัญ: บทบาทสตรี การสืบทอด การทอผ้าไหม อาชีพ 

 
Abstract 

The purpose of the research aimed to study silk weaving wisdoms of Ban Saphai, 
Chanasomboon district, Champasak province, Lao People’s Democratic Republic. The samples 
comprised 265 silk weaving women by Krejcie & Morgan’s table of sample size and a simple 
random sampling technique. The tools consisted of a questionnaire and an interview. The 
statistics of a mean, a percentage, and a standard deviation were employed to analyze data, 
including a content analysis for qualitative ones.  

The findings showed that: 1) silk weaving women in Ban Saphai mostly were 40 – 50 
years old, married, finished lower bachelor degree level, agriculturists, got monthly income of 
1,000,000 – 2,000,000 kip. 2) Silk weaving wisdom in Ban Saphai found that: Mulberry trees 
couldn’t be planted for a time since land limit. Mulberry leaves were taken from Ban 
Kirekhamyat, either by Ban Kirekhamyat villagers or by Ban Saphai ones, planted there and took 
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silk threads back for weaving in Ban Saphai. 2) Silk threads were dyed beautifully and sparkly by 
white turmeric and Anatto trees mixed in hot water and dyed them. (3) Outstanding silk weaving 
could be well conserved, inherited ancient patterns, created new and modern patterns for 
customers’ needs through a combination of old patterns of Makchap pattern, Khau pattern, 
Flower pattern, or Animal pattern. All patterns had meanings connected to their beliefs. (4) Most 
women could weave silk well. However, leaders and members of weaving silk groups were 
responsible directly for designing and choosing patterns, coloring, pricing, and production volume 
overcapacity.     

 
Keyword: Woman’s Role, Inherit, Silk Weaving, Career 
 

บทน า 
สตรีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมาช้านาน ในอดีตบทบาทสตรีจะถูกก าหนดให้เป็นผู้ดูแล

ครอบครัวเท่าน้ัน ปัจจุบันสตรีเริ่มได้รับการยอมรับให้มีบทบาทส าคัญในสังคมมากขึ้น ประเทศก าลังพัฒนาต่างก็หัน
มาให้ความสนใจ และเปิดโอกาสให้สตรีเข้าไปมีสิทธิและบทบาทในระบบรัฐสากล การบริหารองค์กรต่างๆ รัฐในทุก
ระดับ [1] รัฐบาลลาวส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทด้านเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ การทอผ้าถือเป็นเอกลักษณ์ของสตรลีาวท่ีบ่งบอกถึงบทบาทและความส าคัญของสตรลีาวในการวิถีชีวิตและ
การสืบทอดวัฒนธรรม สตรีลาวผูกพันกับการนุ่งซิ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของสตรีลาวผู้รักษาวัฒนธรรมลาว สตรีลาว
ในชนบทมีฐานะยากจนและการศึกษาต่ าจะยึดการทอผ้าเป็นอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว [2]  

ผ้าไหมลาวถือเป็นงานช่างฝีมือดั้งเดิมที่มีลักษณะและเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว มีกรรมวิธีในการผลิตสิ่ง
ถักทอ ด้วยความละเอียดอ่อนวิจิตรงดงาม ภาคเหนือนิยมทอผ้าซิ่นไหมหม่อน มีลวดลายสวยงาม เป็นที่นิยมของ
สตรีลาว ราคาแพง ภาคกลางนิยมทอผ้าฝ้ายย้อมสี สีครามบ่งถึงความสุขุม เยือกเย็น และหนักแน่น สีฟ้าและสีเขียว
ให้ความรู้สึกสบายตาและเป็นอิสระ ส่วนภาคใต้จะทอผ้าซิ่นไหมลายซิ่นหมี่ที่โดดเด่นที่สุด [3],[4] ปัจจุบันภูมิปัญญา
ด้านการทอผ้าไหมลาวได้ถูกน ามาเช่ือมโยงกับกลไกการตลาดที่เน้นอุปสงค์  และอุปทาน และการแข่งขันด้านราคา
สินค้า เพิ่มปริมาณความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
น าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาถูก และลดขั้นตอนในการผลิต [5] การผลิตผ้าไหมที่มุ่งผลิตเฉพาะในครอบครัว
เปลี่ยนไปสู่การผลิตเป็นอุตสาหกรรม [6] 
 บ้านสะผ่ายเป็นหมู่บ้านเก่าแก่และมีช่ือเสียงด้านการทอผ้าไหม ตั้งอยู่ภาคใต้ของลาว หลังฤดูการท านา 
สตรีบ้านสะผ่ายจะยึดการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเพื่อหารายได้เสริมแทบทุกครัวเรือน ปัจจุบันบ้านสะผ่ายมีจ านวนกี่ทอ
ผ้าด้วยมือมากท่ีสุดในโลก ในปี 2560 มีกี่จ านวน 858 กี่ [7] สตรีลาวบ้านสะผ่ายจะเรียนรู้กรรมวิธีการทอผ้าซิ่นจก
จากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าหรือญาติพี่น้องในครัวเรือน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาโดยใช้บทบาทสตรีเป็นหลักในการสืบ
ทอดกรรมวิธีและเทคนิค ตลอดจนอาชีพการทอผ้าไหมของบ้านสะผ่ายเกิดความยั่งยืน สืบทอดต่อคนรุ่นหลัง 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหมบ้านสะผ่าย เมืองชะนะสมบูน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
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2. เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
บทบาท หมายถึง การท าตามหน้าท่ีที่ก าหนดไว้ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552, 2546) 

ในทางสังคมวิทยา บทบาท หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มที่อยู่ในสถานภาพนั้น ๆ เป็นการ
กระท าหรือพฤติกรรมตามต าแหน่งหรือสถานภาพซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมหรือตามลักษณะของการ
รับรู้บทบาทเป็นผลรวมของการแสดงออกตามสิทธิและหน้าท่ี 

ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง พื้นความรู้ ความสามารถ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542, 2546, น. 826) ภูมิปัญญาเป็นความรู้ ความสามารถ ความคิด ความเช่ือ ความสามารถทางพฤติกรรม 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา โดยใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและด ารงชีพ 

สุปิยา ทาปทา [8] ศิลปวัฒนธรรมด้านการสืบทอดการทอผา้ของชนเผ่าในลาวมหีลากหลายทั้งด้านสีสนั 
วิธีการ ถึงแม้จะอยู่ร่วมกันมานานเป็นพัน ๆ ปี สีสัน เอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าก็ไม่ได้ถูกกลืนเข้าด้วยกัน ซึ่งมี
เอกลักษณ์ในการสืบทอดการทอหกูสีสันท่ีแตกต่างกัน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
1.2 สร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม เสนอผู้เชี่ยวชาญประเมิน ทดลองเครื่องมือและหาประสิทธิภาพ 
1.3 ส ารวจภูมิปัญญาการทอผ้า โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่าง  
1.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

 เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ประชากร คือ สตรีที่ทอผ้าไหม บ้านสะผ่าย เมืองชะนะสมบูน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตย ประชาชนลาว จ านวน 858 คน  
3.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีที่ทอผ้าไหม บ้านสะผ่าย เมืองชะนะสมบูน แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย ประชาชนลาว จ านวน 265 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan 
(1970) และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีการจับฉลากจากช่ือประชากรให้ครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน า
ผลที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ประเมิน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหากับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
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ผลการวิจัย 
 

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของสตรีทอผ้าไหม บ้านสะผ่าย 
 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 มาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ พบว่า สตรีที่ทอผ้าไหมบ้านสะผ่าย
ส่วนมากมีอายุระหว่าง 40 - 50 ปี สถานภาพสมรส มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มีรายได้ต่อเดือน ประมาณ 1,000,000 – 2,000,000 กีบ 
 
2. ผลการศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าไหม บ้านสะผ่าย เมืองชะนะสมบูน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 
2.1 การปลูกหม่อนไหมของบ้านสะผ่ายขาดช่วงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลิตเส้นไหม เนื่องจากพื้นที่

การเพาะปลูกมีจ ากัด ภายหลังเปิดประเทศ ชาวบ้านสะผ่ายสนใจการทอผ้ามากขึ้น โดยอาศัยใบหม่อนและเส้นไหม
จากบ้านคิรีค าหยาด หรือชาวบ้านสะผ่ายปลูกต้นหม่อนในบ้านคิรีค าหยาดแล้วน าเส้นไหมมาทอที่บ้านสะผ่าย 
 2.2 ภูมิปัญญาด้านการย้อมเส้นไหม สตรีทอผ้าไหมมีกรรมวิธีและเทคนิคการย้อมสีให้สวยงามและเป็น
ประกายแวววาวตลอดเวลา โดยใช้ปูนขาว ขมิ้นชัน ค าเงาะ ผสมลงในหมอ้น้ าร้อน แล้วน าไหมลงย้อม  
 2.3 สตรีทอผ้าส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถจากระดับปฏิบัติการมากถึงมากที่สุด ยกเว้นสมาชิกกลุ่มทอ
ผ้า และประธานกลุ่มสตรีทอผ้าเป็นผู้ออกแบบลวดลาย ก าหนดลวดลาย สีสัน ราคาขาย และก าหนดปริมาณการ
ผลิตเพื่อมิใหผ้ลผลิตล้นตลาด  
 
3. ผลการศึกษาภูมิปัญญาด้านการออกแบบลวดลาย และด้านกระบวนการทอผ้าไหม ของบ้านสะผ่าย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบสอบถาม ดังตารางที่ 1-2  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภูมิปัญญาด้านการออกแบบลวดลาย โดยรวมและจ าแนกเป็นรายข้อ  

ล าดับ การออกแบบลวดลายผ้าไหม X̅ S. D. ระดับความคิดเห็น 
1.  ผู้ทอผ้าไหมคิดประดิษฐ์ลวดลายขึ้นเอง 3.74 1.66 มาก 
2.  มีผู้ออกแบบลวดลายให้ 4.90 0.61 มากที่สุด 
3.  มีการออกแบบตามลวดลายดั้งเดิม 4.97 0.35 มากที่สุด 
4.  ลวดลายที่นิยมใช้ คือ ลายหมากจับ ลายขอ ลายดอกไม้ และลายสัตว์ 4.99 0.11 มากที่สุด 
5.  ออกแบบลวดลายผสมผสานลวดลายดั้งเดิมกับลวดลายสมัยใหม่ 5.00 0.06 มากที่สุด 
6.  ออกแบบลวดลายตามความต้องการของตลาด 4.73 1.00 มากที่สุด 
a.  ลวดลายส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อ 3.45 1.95 มาก 

โดยรวม 4.54 0.82 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ภูมิปัญญาด้านการออกแบบลวดลาย โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ออกแบบลวดลายผสมผสานลวดลายดั้งเดิมกับลวดลายสมัยใหม่ 
ลวดลายที่นิยมใช้ คือ ลายหมากจับ ลายขอ ลายดอกไม้ และลายสัตว์ มีการออกแบบตามลวดลายดั้งเดิม มี
ผู้ออกแบบลวดลายให้ ออกแบบลวดลายตามความต้องการของตลาด ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ผู้ทอผ้าไหมคิดประดิษฐ์ลวดลายขึ้นเอง และลวดลายส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับความเช่ือ 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความการวิเคราะห์ภูมิปัญญาด้านกระบวนการทอผ้าไหม 

โดยรวมและจ าแนกเป็นรายข้อ 
ล าดับ การทอผ้าไหม �̅� 𝐒. 𝐃. ระดับความคิดเห็น 

1 ความสามารถในการทอผ้า การสอดกระสวย ความแรงในการตีกระทบหรือการฟัด
ท าให้ได้สีผ้าไหมเข้มอ่อนต่างกัน  

4.89 0.61 
มากที่สุด 

2 ความงามของผ้าไหมขึ้นอยู่กับการเรียงเส้นไหมให้ตรงลาย ความช านาญของผู้ทอผ้า 
และอุณหภูมิ ท าให้ผ้าทอมือแต่ละผืนมีเอกลักษณ์ของตน 4.97 0.35 

มากที่สุด 

3 กี่พื้นบ้านเป็นเครื่องมือทอผ้าไหม ระหว่างทอจะมีการเรียงจับลายของเส้นพุ่งอยู่
ตลอดเวลา  

4.97 0.35 
มากที่สุด 

4 อุปกรณ์ทอผ้าไหม ได้แก่ โครงกี่ ฟืม ตะกอ กระสวย ไม้หน้าหูก ไม้รางหูกกระดาน
ม้วนหูก ลูกตุ้ง ไม้ค้างตะกอ คานเหยียบ เป็นต้น 

4.97 0.35 
มากที่สุด 

5 หลังจากเตรียมไหมเส้นพุ่งและไส้หูก น าเอาเส้นหูกใหม่สืบต่อกับไส้หูกที่ค้างอยู่ใน
เขาหูกและร่องฟันฟืมเดิม กางกี่หรือหูกให้เรียบร้อย 

4.97 0.35 
มากที่สุด 

6 เตรียมกระสวย โดยร้อยไหมจากหลอดผ่านรูเล็ก ๆ ข้างกระสวย  4.94 0.46 มากที่สุด 
7 เตรียมไม้คันเหยียบ คล้องเชือกจากเขาหูกเข้ากับไม้คันเหยียบแต่ละข้าง เมื่อเหยียบ

ไม้คันเหยียบข้างหนึ่ง ไส้หูกกางออกเป็นช่อง   
4.96 0.37 

มากที่สุด 

8 ทอผ้าไหมโดยพุ่งกระสวยผ่านช่องว่าง ดึงฟืมกระทบ เหยียบไม้คันเหยียบ ท า
สลับกันไปเรื่อย ๆ จนได้ผืนผ้าไหม 

4.94 0.49 
มากที่สุด 

โดยรวม 4.95 0.42 มากที่สุด 
 
 ตารางที่ 2 พบว่า ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า โดยรวม และเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่น้อย ได้แก่ 1) ความงามของผ้าไหมขึ้นอยู่กับการเรียงเส้นไหมให้ตรงลาย 2) ความช านาญ
ของ  ผู้ทอผ้า และอุณหภูมิ ท าให้ผ้าทอมือแต่ละผืนมีเอกลักษณ์ของตน 3) กี่พื้นบ้านเป็นเครื่องมือทอผ้าไหม 
ระหว่างทอจะมีการเรียงจับลายของเส้นพุ่งอยู่ตลอดเวลา 4) อุปกรณ์ทอผ้าไหม ได้แก่ โครงกี่ ฟืม ตะกอ กระสวย ไม้
หน้าหูก ไม้รางหูกกระดานม้วนหูก ลูกตุ้ง ไม้ค้างตะกอ คานเหยียบ เป็นต้น 5) หลังจากเตรียมไหมเส้นพุ่งและไส้หูก 
น าเอาเส้นหูกใหม่สืบต่อกับไส้หูกที่ค้างอยู่ในเขาหูกและร่องฟันฟืมเดิม กางกี่หรือหูกให้เรียบร้อย  6) เตรียมไม้คัน
เหยียบ คล้องเชือกจากเขาหูกเข้ากับไม้คันเหยียบแต่ละข้าง เมื่อเหยียบไม้คันเหยียบข้างหนึ่ง ไส้หูกกางออกเป็นช่อง 
เตรียมกระสวย โดยร้อยไหมจากหลอดผ่านรูเล็ก ๆ ข้างกระสวย 7) ทอผ้าไหมโดยพุ่งกระสวยผ่านช่องว่าง ดึงฟืม
กระทบ เหยียบไม้คันเหยียบ ท าสลับกันไปเรื่อย ๆ จนได้ผืนผ้าไหม 8) ความสามารถในการทอผ้า การสอดกระสวย 
ความแรงในการตีกระทบหรือการฟัดท าให้ได้สีผ้าไหมเข้มอ่อนต่างกัน แสดงให้เห็นว่า สตรีทอผ้าไหมบ้านสะผ่ายมี
ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม ได้แก่ กรรมวิธีการทอผ้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์ กระบวนการทอผ้าไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ผ้าไหม และมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ส าหรับการทอผ้า  
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อภิปรายผลการวิจัย 
  ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมบ้านสะผ่ายยังคงมีการสืบทอดการทอผ้าตามแบบท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากอดีต
ทั้งด้านสีสัน และวิธีการทอสอดคล้องกับสุปิยา ทาปทา [8]  สังคมทุกๆประเทศจ าเป็นต้องมีผู้หญิงเข้าร่วมในการ
สร้างเศรษฐกิจ เหมือนกับความหมาย ของ เต็งเม็ง อย่างลือชัย [6]บทบาทหญิงชายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
ส่วนลวดลายในการทอเป็นลายมี่มีมาแต่เดิม และมีการคิดดัดแปลงใหม่เพิ่มเติม  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ศิรินทิพย์  ผูกพันธุ์ [2]   การสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านหัตถกรรมผ้าทอตีนจก ,เพื่อเป็นการพัฒนาบทบาท
ทางด้านหัตถกรรมการทอผ้าของบ้านท่ีมีชื่อเสยีงระดับโลกของแม่หญิงบ้านสะผ่ายให้ทันกับการตลาด จึงควนน าเอา
แนวทางจาก บุษรา  ทรัพย์ศิริ [9] แนวทางการพัฒนาบทบาทสตรีขององค์การบริหารส่วนต าบลกาตองให้มีความยืน
ยง เป็นต้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี้ด าเนินงานโดยมีความร่วมมือจากชุมชน ดังนั้นในการน าผลการวิจัยไปใช้งานจ าเป็นต้องศึกษา

บริบทของชุมชน รวมทั้งความต้องการให้บริการวิชาการตามที่ชุมชนต้องการ การท าวิจัยครั้งต่อไป ความมีการศึกษา
ในขอบเขตของรายวิชาอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และควรศึกษาความต้องการของชุมชนเพื่อ
น ามาจัดท าแผนการเรียนรู้  ในด้านลวดลายผ้าที่ทอควรมีนักวิชาการเข้าไปให้ความรู้แก่ช่างทอผ้าในเรื่องของ
ลวดลายกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผ้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งภาครัฐควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง 
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