บทที่ 3
ที่มา เอกลักษณ์ กรรมวิธีผลิตผ้าไหมทอมือสุรินทร์
และปัญหาอุปสรรคทางกฎหมาย
ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎นาเสนอภาพของพัฒนาการหัตถกรรมผ๎าไหมไทยมาแล๎วในหัวข๎อ
2.2 วํา ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยตํางผลิตผ๎าไหม และผ๎าไหมนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท๎อนถึง
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน โดยผ๎าไหมไทยมีจุดกาเนิดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีผู๎ผลิตผ๎าไหมอยูํหลายจังหวัด เชํนจังหวัดนครราชสีมา จัง หวัด
อุดรธานี ฯลฯ แตํการจะศึกษาผ๎าไหมทุกจังหวัดภายใต๎กรอบระยะเวลาและงบประมาณที่จากัด
นีย้ ํอมไมํอาจกระทาได๎ คณะผู๎วิจัยจึงได๎ตัดสินใจเลือกศึกษาเฉพาะผ๎าไหมสุรินทร์ เพราะผ๎าไหม
จังหวัดสุรินทร์เป็นผ๎าไหมที่มีคุณภาพและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ และภายในจังหวัดสุรินทร์ก็
ยังมีผู๎ผลิตผ๎าไหมทั้งกลุํมอุตสาหกรรมในครอบครัวและกลุํมผู๎ผลิตในรูปโรงทอผ๎ า สํงผลให๎
การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์จึงได๎รับข๎อมูลที่รอบด๎าน และเป็นประโยชน์ตํอ
การวิเคราะห์ในภาคกฎหมายในที่สุด ด๎วยเหตุนี้ในบทนี้จะเป็นการนาเสนอถึงข๎อมูลของจังหวัด
สุรินทร์ กรรมวิธีการทอผ๎าและย๎อมสีของชาวสุรินทร์ ความสัมพันธ์ระหวํางกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาและงานผ๎าไหมสุรินทร์ ปัญหาและอุปสรรคของผ๎าไหมสุรินทร์ตํอไปเป็นลาดับไป
3.1 ประวัติความเป็นมา โครงสร้างประชากร และวัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร์
ด๎า นประวั ติค วามเป็ นมาของจั งหวัด สุ ริน ทร์ ตามหลั ก ฐานทางประวั ติศ าสตร์แ ละ
โบราณคดี นักประวัติศาสตร์เชื่อวําจังหวัดสุรินทร์ถูกสร๎างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผํานมา โดย
ชาวขอมเป็ นผู๎ส ร๎า งชุ ม ชนหมูํ บ๎ า นแหํงนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในครั้งนั้นจังหวัดสุริ นทร์ยั ง มี
ลักษณะเป็นชุมชนขนาดที่ไมํใหญํมากนัก จวบจนขอมเริ่มเสื่อมอานาจลง และคนไทยเริ่มมี
อานาจเหนือ ดิ น แดนแถบนี้ ก็ เริ่ ม ปรากฏหลั ก ฐานวํ า คนไทยได๎ อ พยพมาตั้ ง ถิ่ นฐานอยูํ แ ถบ
ตะวันออกเฉีย งเหนือของจัง หวัดสุรินทร์ สํวนบริเวณที่ตั้งของจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันก็ก ลาย
สภาพเป็นป่ารกร๎าง และไมํปรากฏวําดินแดนแถบนี้มีฐานะเป็นเมือง จวบจนถึงสมัยอยุ ธยาตอน
ปลาย ประมาณปี พ.ศ.2306 หลวงสุรินทร์ภักดี (เชียงปุม) ได๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้ง
บรรดาศักดิ์จากสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ เมื่อครั้งหลวงสุรินทร์ภักดีมีความชอบ
จากการจับช๎างเผือก เจ๎าเมืองพิมายจึงกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตแกํหลวงสุรินทร์ภักดี
เพื่อย๎ายจากหมูํบ๎านเมืองไปตั้งถิ่นฐานใหมํที่บ๎านคูปะทาย หรือบ๎านปะทายสมันต์ ซึ่ง ณ ที่นี้คือ
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ที่ตั้งเมืองสุรินทร์ในปัจจุบัน เมื่อสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ ทรงพระราชทาน
อนุญาต หลวงสุรินทร์ภักดีจึงย๎ายผู๎คนจากเมืองพิมายและมาตั้งถิ่นฐานอยูํ ณ บ๎านคูปะทาย1
มูลเหตุที่หลวงสุรินทร์ภักดีเลือกพื้นที่บ๎านคูปะทาย ก็เพราะพื้นที่แหํงนี้เป็นหมูํบ๎านกว๎าง
ใหญํ มีกาแพงคํายคูล๎อมรอบถึง 2 ชั้น ชัยภูมิแหํงนี้เหมาะแกํการอยูํอาศัยและป้องกันตัว หาก
ศัตรูมารุกรานได๎อยํ างดี ประกอบกับพื้นที่แหํงนี้มีน้าอุดมสมบูรณ์ ชาวบ๎านสามารถเพาะปลูก
และอยูํอาศัยได๎อยํางดี หลวงสุรินทร์ภักดีจึงเลือกพื้นที่นี้แหํงนี้สร๎างเมืองใหมํ และเมื่อหลวง
สุรินทร์ภักดีได๎สํงเครื่องราชบรรณาการแกํกรุงศรีอยุธยาตามราชประเพณีสืบตํอมา สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์จึ งทรงโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งบรรดาศั กดิ์แกํบรรดาหัวหน๎าหมูํบ๎าน
ชาวสุรินทร์ทั้งหมด โดยหลวงสุรินทร์ภักดีได๎รับพระมหากรุณาธิคุณแตํงตั้งให๎เป็นพระยาสุรินทร์
ภักดีศรีณรงค์จางวาง พร๎อม ๆ กับ การบ๎านคูปะทายขึ้นเป็นเมืองประทายสมัน ต์ โดยพระยา
สุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางเป็นเจ๎าเมืองคนแรก
สืบตํอมาจนถึงแผํนดินยุครัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระพุ ทธยอดฟ้า จุฬาโลก รัชกาลที่ 1 จึงทรงพระกรุณาเปลี่ยนชื่อเมืองประทาย
สมันต์เป็นเมืองสุรินทร์ และนับแตํนั้นเป็นต๎นมาเมืองสุรินทร์ก็ได๎พัฒนามาเรื่อยจนถึงปัจจุบัน2
ตามข๎ อมู ล ของทางราชการปัจจุบัน จังหวัด สุรินทร์มี เนื้อที่ประมาณ 8,124 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 5,077,535 ไรํคิดเป็นร๎อยละ 4.8 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด
และจังหวัดสุรินทร์มีลาน้าธรรมชาติที่สาคัญ 8 สายดังนี้คือ แมํน้ามูล ลาน้าชี ห๎วยเสนง ลาห๎วย
พลับพลา ลาห๎วยระวี ลาห๎วยทับทัน ลาห๎วยระหารและลาห๎วยแก๎ว เป็นลาน้าที่ทาประโยชน์ให๎แกํ
จังหวัดสุรินทร์ นอกจาก 8 แหํงนี้แล๎ว ยังมีลาน้าและหนองน้าอีกมากมายกระจัดกระจายอยูํใน
อาเภอตําง ๆ แตํแหลํงน้าตํางๆดังกลําวไมํสามารถอานวยประโยชน์ให๎แกํเกษตรกรได๎มากนัก ใน
ฤดูแล๎งสํวนใหญํน้าจะแห๎ง เว๎นแตํลาน้ามูลซึ่งมีน้าไหลตลอดปี และภายใต๎รูปแบบการปกครอง
สํวนภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์แบํง พื้นที่ก ารปกครองออกเป็น 17 อาเภอ 158 ตาบล และ 1990
หมูํบ๎าน ซึ่งภายใต๎เขตจังหวัดสุรินทร์มีโครงสร๎างประชากรที่มีเชื้อชาติตําง ๆ ถึง 4 กลุํมใหญํ อัน
ได๎แกํ
ชาวกุย ชนชาติที่มีความสามารถในการจับและฝึกช๎าง
ชาวเขมร กลุํมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูํในจังหวัดสุรินทร์มานานแล๎ว และอาศัยอยูํในเขต
อาเภอเมือง โดยคนกลุํมนี้ใช๎ภาษาเขมรในการพูด
ชาวลาว กลุํมชนที่อพยพเข๎ามาอยูํหลังสุด และ

1

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. จังหวัดสุรินทร์. World Wide Web
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B
8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
2
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ชาวไทยโคราช เป็นชนที่มีถิ่นฐานเดิมอยูํแถบจังหวัดนครราชสีมา
สํวนคนไทยเชื้อสายจีน ถือเป็นประชากรกลุํมเล็ก ซึ่งประชากรกลุํมนี้ เป็นผู๎ประกอบ
กิจการค๎าขายภายในจังหวัด โดยชาวกุยและชาวเขมรเป็นกลุํมคนที่มีจานวนมากที่สุดในจังหวัด
และชาวกุย ชาวเขมร และ ชาวลาวมักเป็ นผู๎ประกอบอาชีพด๎านกสิกรรม และเลี้ยงสัตว์ เชํน โค
กระบือ ช๎าง ฯลฯ3 พํอบ๎านนิยมแกะสลักเกวียน กี่ทอผ๎า และจักสานที่ทาจากหวายและไม๎ไผํ
ด๎านแมํบ๎านก็เลี้ยงลูกชํวยทานา ทอผ๎า เลี้ยงไหมเป็นงานอดิเรก โดยชาวสุรินทร์นิยมทอผ๎าใต๎ถุน
เรือน ซึ่งวัฒนธรรมใต๎ถุนเรือนของชาวไทยเขมรเป็นที่นําสนใจมาก เพราะกี่ทอผ๎าไหมของชาว
สุรินทร์เป็นกี่ทอผ๎าขนาดใหญํและติดตั้งอยํางถาวรอยูํบนพื้นดินใต๎ถุนเรือน มีเนื้อที่สาหรับวาง
กระด๎ง ใสํตัวไหมเลี้ยงตัวหนอนไหมด๎วยใบหมํอน ด๎านต๎นหมํอนชาวบ๎านสุรินทร์ จะปลูก ไว๎
บริเวณใกล๎คอกวัวหรือควาย และใช๎ปุ๋ยจากมูลของวัวควายบารุงต๎นหมํอนให๎ผลิตใบ4
ด๎ า นวั ฒ นธรรม สื บ เนื่ อ งจากจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ป ระกอบด๎ ว ยชนชาติ ตํ า ง ๆ ที่ มี ค วาม
หลากหลาย สํงผลให๎จังหวัดสุรินทร์มีความหลากหลายด๎านวัฒนธรรม ประเพณีอยํางมาก ทั้งนี้
ชนชาติตําง ๆ ที่เข๎ามาอยูํในเขตจังหวัดนี้ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนชาติ ตนไว๎ ดังปรากฏ
ข๎อมูลในรูปมรดกภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ที่โดดเดํนและเป็นที่รู๎จักโดยทั่วไป คืองาน
ศิลปหัตถกรรม อันได๎แกํ การทาเครื่องประดับเงินและการทอผ๎าไหม ศิลปะการแสดงพื้นบ๎าน
ได๎แกํ การแสดงเรือมอันเร (การราสาก) การละเลํนเจรียง รวมถึง ดนตรีพื้นบ๎าน เชํน วงกันตรึม วง
มโหรี ตลอดจนวัฒนธรรมการเลี้ยงช๎างซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเดํนเป็นที่รู๎จักทั่วไป5
ด๎า นการทอผ๎า ไหม จัง หวั ดสุรินทร์มีหมูํ บ๎านที่ทอผ๎าตามประเพณีสื บทอดตํอมาจน
ปัจจุบันจะเป็นคนไทยเชื้อชายเขมรและไทยอีสาน มีแหลํงสาคัญ 5 แหํง อยูํในเขตอาเภอเมือง 4
แหํง คือที่บ๎านเขวาสินรินทร์ หมูํ 2 ตาบลเขวาบ๎านสวายและบ๎านนาแห๎ว หมูํ 7 ตาบลสวาย และ
บ๎านจันรม หมูํ 4 ตาบลตาอ๏อง อาเภอเมือง และในเขตอาเภอศีขรภูมิ 1 แหํง คือที่บ๎านจารพัท หมูํ 1
ตาบลจารพัท จากการสารวจพบวําชาวบ๎านทอผ๎าไหมไว๎ใช๎ในชีวิตประจาวันและใช๎ถวายพระใน
การทาบุญ โดยผ๎าที่นิยมใช๎ถวายพระมักจะทอผ๎าขาวเพื่อวําจะได๎นาไปย๎อมฝางตัดทาสบง จีวรได๎
และชํางนิยมที่จะทอในสิ่งที่ตนเองสนใจและสามารถทาได๎ เชํน บางคนทอเฉพาะตัวซิ่น บางคน
ทอเฉพาะสํวนเชิงหรือตีนซิ่น เป็นต๎น6 รวมทั้งในคํานิยมของชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรเชื่อวํา ผ๎า
3

กลุํมงานข๎อมูลขําวสาร สานักงานจังหวัดสุรินทร์. จังหวัดสุรินทร์. World Wide Web
http://www.surin.go.th/index_symbol.php
4
อัจฉรา ภาณุรัตน์, เครือจิต ศรีบุญนาค และวารุณี สุวรรณานนท์. ผ๎าไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทยเขมร.
(สุรินทร์ : รุํงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ์. 2536), น.84
5
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ จังหวัดสุรินทร์ ประวัตจิ ังหวัดสุรินทร์ World Wide Web
http://www.thaitextilemuseum.com
6
อ๎างแล๎ว
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ไหมเป็นสิ่ง ที่มีคํา มีราคาเป็ นเงินได๎ ดังนั้นชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรจึงทอผ๎าเพื่อไว๎ใช๎สอยเอง
และเก็บสะสมในหีบทึบ หรือบางครั้งผ๎าไหมยังถูกใช๎ เป็นทรัพย์ในการจานาและเอาเงินไว๎ ใช๎สอย
ได๎อีกด๎วย อีกทั้งปัจจุบันปริมาณการผลิตผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์มีจานวนมากและหลากหลาย
โดยการผลิตผ๎า ไหมสุรินทร์ถือเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งหมูํบ๎านหัตถกรรมผ๎าไหมมี
จานวนมากถึง 800 หมูํบ๎าน7
จากข๎อมูลข๎างต๎นจึงสรุปได๎วําปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์ประกอบขึ้ นจากคนหลากเชื้อชาติ
อันมีผลตํอขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ ทาให๎จังหวัดสุรินทร์มี
ความหลากหลายด๎านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะอยํางยิ่งวัฒนธรรมด๎านการ
แตํงกายและการทอผ๎าไหม ผ๎าไหมสุรินทร์จึงเป็นทั้งเครื่องนุํงหํมและหัตถกรรมตามประเพณีของ
ชาวบ๎าน ซึ่งชาวบ๎านสุรินทร์ได๎หลํอหลอมวัฒนธรรมของชนชาติตนแสดงออกมาบนลวดลายบน
ผืน ผ๎า ไหม จนกระทั่ ง ปั จจุ บั น ผ๎า ไหมสุ ริน ทร์ ก ลายเป็ นผ๎ าไหมแหํ งวั ฒนธรรมที่มี เอกลั ก ษณ์
เฉพาะตัว
3.2 เอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์
จากการเก็บข๎อมูลผ๎าไหมสุรินทร์คณะผู๎วิจัยได๎พบวํา ผ๎าไหมสุรินทร์มีความหลากหลาย
ในด๎านลวดลาย เพราะจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ประกอบด๎วยคนหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งแตํ
ละชาติพันธุ์ได๎สืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทอผ๎าไหมของตนมาแตํครั้งบรรพกาล ดัง ปรากฏ
ข๎อมูลด๎านวิธีการทอผ๎าไหมและลวดลายบนผืนผ๎าไหมของกลุํมคนที่ อาศัยอยูํในจังหวัดสุรินทร์
ดังนี้
กลุํมคนเชื้อสายลาว คนกลุํมนี้นยิ มทอผ๎าด๎วยวิธีการมัดหมี่8และขิด9
กลุํมคนเชื้อสายภูไท คนกลุํมนี้นิยมทอผ๎าด๎วยวิธีการขิด

7

อัจฉรา ภาณุรัตน์, เครือจิต ศรีบุญนาค และวารุณี สุวรรณานนท์. ผ๎าไหมในวิถีชีวิตไทยกุยและไทยเขมร.
(สุรินทร์ : รุํงธนเกียรติออฟเซ็ทการพิมพ์. 2536), น.84
8
มัดหมี่ เป็นกรรมวิธีการทอผ๎าแบบหนึ่ง ที่อาศัยการย๎อมเส๎นด๎ายกํอนการทอ โดยมีทั้งที่ย๎อมเฉพาะด๎ายพุํง และ
ย๎อมด๎ายยืน เพื่อให๎เมื่อทอผ๎าออกม๎าเป็นผืนแล๎ว เกิดเป็นลวดลายและสีสันตามที่ต๎องการ ซึ่งคาวํา "มัดหมี่" มา
จากกรรมวิธีการ "มัด" เส๎นด๎ายเป็นกลุํมๆ กํอนการย๎อมสี สํวน "หมี่" นั้น หมายถึงเส๎นด๎าย การมัดหมี่ใช๎ขั้นตอน
ยุํงยาก ตั้งแตํการเตรียมเส๎นด๎าย และมัดเพื่อย๎อมสีเป็นชํวงๆ กระทั่งได๎สีที่ต๎องการครบถ๎วย ซึ่งต๎องย๎อมหลายครั้ง
ด๎วยกัน
9
ขิด หมายถึง กรรมวิธีในการทอผ๎าเพื่อให๎เกิดลวดลายตํางๆ ขึ้นมา โดยวิธีการเพิ่มเส๎นด๎ายพุํงพิเศษในระหวํางการ
ทอ เพื่อให๎เกิดลวดลายที่โดดเดํนกวําสี พื้น วิธีการทาคือ ใช๎ไม๎เขี่ยหรือสะกิด เพื่อช๎อนเส๎นด๎ายยืนขึ้น แล๎วสอด
เส๎นด๎ายพุํง ไปตามแนวที่ถูกจัดช๎อน จังหวะการสอดเส๎นด๎ายพุํงนี่เอง ที่ทาให๎เกิดเป็นลวดลายตําง ๆ
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กลุํมคนเชื้อสายเขมร ซึ่งคนกลุํมนี้เป็นคนกลุํมใหญํของจังหวัดและยังคงผลิตผ๎าไหมอยูํ
ในปัจจุบัน คนกลุํมนี้นิยมทอผ๎าไหมมัดหมี่ หรือที่ชาวสุรินทร์เรียกวํา “ผ๎าโฮล”
อยํางไรก็ตามแม๎วําผ๎าไหมสุรินทร์จะมี ความหลากหลายด๎านลวดลาย ตามแตํวําคนเชื้อ
ชาติ ใ ดเป็ น ผู๎ ผ ลิ ต ผ๎ า ไหมก็ ต าม แตํ ห ากพิ จ ารณาในภาพรวมของผ๎ า ไหมจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ แ ล๎ ว
คณะผู๎วิจัยพบวํา ผ๎าไหมสุริน ทร์มีเอกลักษณ์พิเศษ ซึ่งผู๎บริโภคยอมรับกันโดยทั่วไป 5 ประการ
ด๎วยกัน ดังนี้
ประการแรก ผ้าไหมสุรินทร์มีลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่อาจหาได้จากแหล่ง
อื่น โดยลวดลายเหลํานี้เป็นลวดลายที่มีที่มาจากอารยธรรมของชาวกุย และชาวขอม ลวดลายที่
ปรากฏจึงเป็นลวดลายรูปทรงเลขาคณิต หรือภาพที่สะท๎อนความเชื่อทางศาสนาพุทธ เชํน นกยูง
เป็นต๎น รวมทั้งลวดลายของผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ยังมีสีสันที่ผสมผสานกันอยํางหลากหลายในผ๎า
ไหมผืนเดีย วกั น ภายใต๎ก ระบวนการมั ดย๎ อมสีที่ชาวสุ รินทร์เป็นผู๎ส ร๎างสรรค์ขึ้น จนกระทั่ ง
ผู๎บริโภคยอมรับวํา ผ๎าไหมสุรินทร์มีลวดลายที่สวยงามและวิจิตรบรรจง และแม๎วําผ๎าไหมสุรินทร์
มี ล วดลายอยูํ ห ลากหลาย แตํใ นบรรดาลวดลายผ๎ า ไหมสุ ริ นทร์ ที่ มี ค วามหลากหลายนั้ น ทาง
คณะผู๎วิจัยพบวํา ผ๎าไหมสุรินทร์มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยูํ 5 จาพวกด๎วยกัน ดังนี้
จาพวกแรก ผ้าโฮล คือผ๎ามัดหมี่เอกลักษณ์ของเมืองสุรินทร์อยํางแท๎จริง และดั้งเดิมผ๎า
โฮลนี้เป็นผ๎าที่ย๎อมด๎วยสีธรรมชาติเทํานั้น โดยชํางผู๎ทอต๎องใช๎เส๎นไหมน๎อยเพียงอยํางเดี ยว เพื่อ
การทอผ๎าโฮลทั้งผืน ซึ่งการทอผ๎าโฮลผู๎ทอจะต๎องใช๎กระสวยทอถึง 7 กระสวย ในขณะที่ผ๎าไหม
มัดหมีข่ องจังหวัดอื่น ๆ ใช๎กระสวยเพียง 1 กระสวย อีกทั้งสีสันของลวดลายของผ๎าโฮลสุรินทร์ก็มี
เอกลักษณ์พิเศษ ดังปรากฏวําผ๎าโฮลจะใช๎เพียง 5 สี ได๎แกํ สีแดงอมทอง สีเหลืองอมทอง สีเขียว สี
ฟ้า และสีมํวง ภายใต๎กระบวนการมัดย๎อมสีทีละสี เมื่อสีใดแห๎งแล๎ ว ชํางผู๎ย๎อมสีจึงใช๎สีอื่นย๎อม
ตํอไปตามลาดับ ดังนั้นสีสันของลวดลายผ๎าโฮลสุรินทร์จึงเป็นสีที่อยูํภายในเส๎นด๎า ยไหมและสี
ของผ๎าโฮลสุรินทร์จะมีการผสมผสานในอยํางลงตัว

ภาพ 3-1 ผ๎าลายโฮล

43

จาพวกที่สอง ผ้าสาคู

เป็นผ๎าที่ย๎อมเส๎นไหมเป็นสีแล๎วทอสลับเส๎นจะเป็นลายตาราง

ไหม

ภาพ 3-2 ผ๎าสาคู
จาพวกที่สาม ผ้าสระมอ เป็นผ๎าที่ทาเชํนเดียวกับผ๎าสาคู แตํตํางกันที่ลวดลายเป็นตารางที่
เล็กกวํา บางครั้งเรียกผ๎าสมอเพราะลายคล๎ายผลสมอ

ภาพ 3-3 ผ๎าสระมอ
จาพวกที่สี่ ผ้าอันลูนเสียม (ภาษาเขมรหมายถึงผ๎าลายไทย) ได๎แกํผ๎าไหมที่มีลวดลายตาม
วัฒนธรรมของชาวไทย ซึ่งสํวนใหญํคือลวดลายด๎านศาสนาตําง ๆ

ภาพ 3-4 ผ๎าอันลูนเสียม
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จาพวกที่ห้า ผ้าอัมปรม เป็นผ๎ามัดหมี่ดังเดิมของโลกและใช๎การมัดหมี่ 2 ทาง ทั้งเส๎นพุํง
และเส๎นยืน คาดวําผ๎าอัมปรมได๎ถูกผลิตขึ้นมานานกวํา 2,000 ปี ผ๎าชนิดนี้พบได๎ที่ประเทศอินเดีย
ญี่ปุ่น และอินโดนีเซียและไทย ด๎านลวดลายของผ๎าอัมปรมมีลักษณะเหมือนกับประกายดาวบน
ท๎องฟ้า โดยสีดงั้ เดิมของผ๎าอัมปรมคือสีเปลือกมังคุด10

ภาพ 3-5 ผ๎าอัมปรม
จากลวดลายบนผืนผ๎าไหมข๎างต๎น ลวดลายบนผืนผ๎าไหมเหลํานี้ล๎วนเป็นลวดลายที่มี
ความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เทํานั้น โดยลวดลายที่มีเอกลักษณ์มีที่มาจาก
วัฒนธรรมด๎านการทอและการมัดย๎อมสีผ๎าไหมของชาวสุรินทร์ ซึ่งลวดลายเหลํานี้มีความละเอียด
ซับ ซ๎ อนยากเกิ น กวํา เครื่ อ งจั ก รจะลอกเลี ย นแบบได๎ ปัจ จั ย เหลํา นี้ ทาให๎ ผ๎ า ไหมสุริ น ทร์ เ ป็ น
หัตถกรรมผ๎าทอมือของชาวบ๎านธรรมดาหาใชํ งานของชํางในราชสานัก อีกทั้งทักษะการทอผ๎า
ไหมของชาวสุรินทร์ก็มิได๎เลําเรียนมาจากสถานศึกษาแหํงใด หากแตํชาวบ๎านสุรินทร์ล๎วนได๎รับ
การถํายทอดความรู๎ทักษะตําง ๆ มาจากบรรพบุรุษ โดยปรากฏข๎อเท็จจริงวํา เด็กสุรินทร์เมื่ออายุ 9
ขวบก็เริ่มย๎อมสีผ๎าไหมได๎แล๎ว พออายุ 12 ขวบเด็กสุรินทร์ก็สามารถทอผ๎าไหม
ประการที่สอง ผ้าไหมสุรินทร์มีจุดเด่นด้านวัตถุดิบการผลิตที่มีคุณภาพสูงปราศจาก
สารเคมี เพราะการที่ ผ๎าไหมสุรินทร์ใช๎ไหมน๎อย 11 หรือใจไหมชั้นหนึ่ง (ภาษาเขมรเรียกวํา
10

วิโรจน์ แก้วเรือง. สาระน่ารู้หม่อนไหม. World Wide Web http://gotoknow.org/blog/seri/102457
ไหมน๎อย คือ เส๎นไหมที่สาวจากรังไหม โดยผู๎สาวไหมได๎สาวเส๎นไหมจากเปลือกนอกของรังไหม (ไหมลืบ)
ออกหมดแล๎ว และผู๎สาวไหมจึงจะทาการสาวเส๎นไหมน๎อยได๎ ไหมน๎อยจะมีความนุํมนวลเมื่อสัมผัส ขนาด
ของเส๎นและสีสม่าเสมอ และชาวบ๎านมักนิยมเรียกไหมน๎อยในชือ่ อื่น ๆ อีก 2 ชื่อ เชํน ไหมยอม หรือไหม 1
เส๎น
11
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“โซคไซ”) เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตผ๎าไหมทั้งผืน และการได๎มาซึ่งเส๎นไหมน๎อยนี้ต๎องพึ่งพิ ง
กระบวนการเลี้ยงหนอนไหม โดยผู๎เลี้ยงหนอนไหมต๎องใช๎วิธีการตามธรรมชาติและปราศจาก
สารเคมีเทํานั้น มิฉะนั้นตัวหนอนไหมจะไมํอาจผลิตเส๎นใยไหมที่มีคุณภาพได๎ รวมทั้งรังไหมอาจ
ชารุดเสียหายได๎ ดังนั้นเส๎นไหมน๎อยอันเป็นวัตถุดิบผลิตผ๎าไหมสุรินทร์จึงเป็นเส๎นไหมที่ปราศจาก
สารพิษ อันทาให๎เส๎นไหมน๎อยมีความปลอดภัยสูงตํอผู๎สวมใสํ เพราะผ๎าไหมสุรินทร์จะไมํสร๎าง
ความระคายเคืองตํอผิวหนังผู๎ใช๎
สํวนมูลเหตุที่ผ๎าไหมสุรินทร์ใช๎เส๎นไหมน๎อยเป็นวัตถุดิบในการผลิต ก็เพราะคุณสมบัติ
พิเศษของเส๎นไหมน๎อยที่มีเส๎นใยเล็ก เรียบ นุํม และผู๎สวมใสํจะมีความรู๎สึกเย็นสบาย อันทาให๎
ผ๎าไหมสุรินทร์มีความเรียบ นิ่ม สวยงาม ไมํยับงําย ผู๎สวมใสํผ๎าไหมสุรินทร์จึงไมํรู๎สึกร๎อนและ
ไมํเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
อยํา งไรก็ตามจากการส ารวจข๎อมูล ตลาดค๎าผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ คณะผู๎วิจัยได๎
พบวํา จุดเดํนด๎านวัตถุดิบผ๎าไหมสุรินทร์จากไหมน๎อยที่ผลิตตามธรรมชาติกาลังได๎รับผลกระทบ
เพราะกลุํมผู๎ป ระกอบด๎า นพาณิชยกรรมบางกลุํม ผลิตผ๎าไหมจากเส๎นไหมน๎อยรํวมกั บเส๎นไหม
ตํางประเทศ เพราะเหตุที่ปริมาณความต๎องการเส๎นไหมน๎อยมีมากกวําภาคการผลิต เส๎นไหมน๎อย
ในขณะที่ภาคการผลิตแบบอุตสาหกรรมต๎องการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ครั้งละมาก ๆ สํงผลให๎ภาค
การผลิตแบบอุตสาหกรรมนาเส๎นไหมตํางประเทศเข๎ามาใช๎รํวมกับเส๎นไหมน๎อย จนทาให๎ผ๎าไหม
สุรินทร์บางสํวนสูญเสียจุดเดํนด๎านคุณสมบัติการใช๎งานไป เพราะผ๎าไหมใยผสมชนิดนี้จะมีเนื้อ
แข็ง ยับยูํยี่งํายไมํคืนรูปเวลาใช๎งาน
ประการที่สาม ผ้าไหมสุรินทร์ส่วนใหญ่ใช้สีธรรมชาติในย้อมสี ผ๎าไหมสุรินทร์จึงมี
สีสันสวยงาม และไมํฉูดฉาด และมีกลิ่นหอมจากเปลือกไม๎ รวมทั้งผู๎บริโภคผ๎าไหมสุรินทร์ก็จะ
ปลอดภั ย จากสารพิ ษ ที่ ต กค๎ า งในเนื้ อ ผ๎ า ไหม แตํ ด๎ ว ยวิ วั ฒ นาการของการย๎ อ มสี ผ๎ า ปั จ จุ บั น
ผู๎ป ระกอบการบางรายจึง หันไปใช๎สีย๎อมผ๎าซึ่งผลิตจากสารสังเคราะห์หรือเคมีภัณฑ์ เพราะสี
สังเคราะห์ดังกลําวหาได๎งํายตามท๎องตลาด อีกทั้งวิธีการใช๎งานก็ไมํยุํงยากเทํากับการใช๎สี ย๎อมเส๎น
ไหมด๎วยวัตถุดิบธรรมชาติในท๎องถิ่น แตํอยํางไรก็ตามคณะผู๎วิจัยก็พบวํา ผ๎าไหมสุรินทร์สํวน
ใหญํยังคงนิยมใช๎สีจากวัตถุดิบธรรมชาติในท๎องถิ่น เนื่องด๎วยวัตถุดิบธรรมเพื่อการย๎อมสีไหม
เหลํานี้เป็นสิ่งที่หาได๎ไมํยากนัก อีกทั้งสํวนราชการในจังหวัดสุรินทร์ก็สํงเสริมให๎ใช๎สีธรรมชาติ
มากกวําสีสังเคราะห์หรือสีเคมี ดัง นั้นผ๎าไหมสุรินทร์จึงยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ ผ๎าไหมทอมือที่มี
จุดเดํนด๎านการใช๎สีธรรมชาติไว๎ได๎
ประการที่สี่ ผ้า ไหมสุ ริน ทร์ มี จุด เด่ นที่ เ นื้อ ผ้า แน่น และละเอี ยด เพราะชํางผู๎ท อใน
จังหวัดสุรินทร์เป็นชํ างที่มีฝีมือระดับสูง ชํางทอผ๎าไหมเหลํานี้จึงมีทักษะ ความสามารถสูงกวํา
ชํางฝีมือในจังหวัดอื่น ดังปรากฏวําชํางผู๎ทอสามารถผสมผสานลวดลายตําง ๆ เข๎าด๎วยกันอยําง
สวยงาม พร๎อม ๆ กับการเพิ่มจานวนเส๎นไหมพุํงควบคูํกับการทาลวดลาย ทาให๎ผ๎าไหมสุรินทร์

46
มีความหนาของเนื้อผ๎าเพิ่มขึ้นและมีลวดลายที่สวยงามมากขึ้น แตํความหนาของเนื้อผ๎าไหมก็หาทา
ให๎ผ๎าไหมสุรินทร์สูญเสียคุณสมบัติที่ดีอื่น ๆ ไป ทั้งนี้ไมํวําในด๎านความนุํม เรียบ และเนื้อผ๎าที่มี
การระบายความร๎อนที่ดี
ประการที่ห้า ผ้าไหมสุรินทร์เป็นผ้าไหมทอมือที่ไม่ใช้เครื่องจักรในการทอ เนื่องด๎วย
จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีชํางทอผ๎าไหมมีฝีมืออยูํเป็นจานวนมาก การผลิตผ๎าไหมของจังหวัด
สุรินทร์จึงเป็นการผลิตงานฝีมือโดยแรงงานมนุษย์ แม๎แตํตามโรงทอผ๎าไหมใหญํ ๆ ในจังหวัด
สุรินทร์ก็ล๎วนผลิตผ๎าไหมด๎วยมือทั้งสิ้น ผ๎าไหมจึงเป็นงานหัตถกรรมที่แตํละผืนอาจมีลวดลายที่
แตกตํางกันมากหรือน๎อยก็ได๎ ทั้งนี้ตามแตํชํางผู๎ทอผ๎าไหมสุรินทร์จะรังสรรค์ขึ้น
ดังนั้นเอกลักษณ์สาคัญของผ๎าไหมสุรินทร์ ก็คือ ผ๎าไหมสุรินทร์เป็นผ๎าไหมทอมือที่มี
ลวดลายสวยงาม ทั้งกระบวนการผลิตและวัตถุดิบผ๎าไหมสุรินทร์ล๎วนใช๎วัตถุดิบตามธรรมชาติเป็น
สาคัญ ประกอบกับทักษะของชํางทอผ๎าไหมที่สามารถทอลวดลายและเพิ่มความหนาของเส๎นไหม
ในเวลาเดียวกันได๎ ทั้งหมดนี้ทาให๎ผ๎าไหมสุรินทร์ได๎รับการยอมรับในหมูํผู๎บริโภควํา ผ๎าไหม
สุรินทร์มีลวดลายที่สวยงามและเหมาะตํอการใช๎งาน ดังเชํนผ๎าโฮลสุรินทร์ ซึ่งในผืนผ๎าโฮลนี้จะมี
สีถึง 5 สีใ นผืนเดีย วกั น โดยแตํล ะสีจะมีก ารผสมผสานกั นอยํ างลงตัวในเนื้อผ๎าไหม ภายใต๎
กระบวนการมั ดย๎ อมของชํ า งผู๎ช านาญงาน และด๎ว ยความโดดเดํน ของผ๎า ไหมทอมื อสุริ นทร์
ดังกลําวนี้เองทางภาครัฐจึงกาลังขึ้นทะเบียนสิ่ งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์แกํผ๎าไหมโฮลสุรินทร์ เพื่อเพิ่ม
มู ล คํ า และความเชื่ อมั่ นแกํ ผู๎บ ริ โภควํา สิ นค๎า ผ๎าไหมโฮลสุ ริน ทร์เ ป็นผ๎ าที่ มี คุณภาพและความ
สวยงามรวมทั้งผลิตได๎เพียงจังหวัดสุรินทร์เทํานั้น
3.3 กรรมวิธีการทอผ้าไหมของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือสุรินทร์
ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎นาเสนอแล๎ววํา ผ๎าไหมนับเป็นเครื่องนุํงหํมหรือหนึ่งในปัจจัยสี่ของ
มนุษย์ ซึ่งมนุษ ย์รู๎จักวิธีการผลิตมาเป็นเวลาช๎านานแล๎ว โดยในชํวงแรกของการผลิตผ๎าไหม
จังหวัดสุรินทร์ ผู๎ผลิตผ๎า ไหมได๎แกํ ชาวบ๎านทั่วไป และการผลิตผ๎าไหมเป็นไปเพื่ อการสร๎าง
เสื้อผ๎าเครื่องนุํงหํมในครัวเรือน หรือเพื่อเป็นเครื่องแตํงกายหรือมอบแกํผู๎อื่นตามประเพณีความเชื่อ
และศาสนา เพราะชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์ที่สืบเชื้อสายจากเขมรมีความเชื่อวํา ผ๎าไหมเป็นสิ่งมีคํา
และสามารถใช๎แลกเปลี่ยนหรือจานาเป็นเงินได๎ ด๎วยเหตุนี้ผ๎าไหมสุรินทร์จึงเป็นหัตถกรรมภายใน
ครอบครั วที่ ผู๎หญิ ง เป็ นผู๎ผ ลิต เมื่ อผู๎หญิง สุรินทร์ วํางเว๎ นจากการเก็ บเกี่ ย วข๎าวในฤดูท านาแล๎ ว
จวบจนถึงปัจจุบันกระบวนการผลิตผ๎าไหมในรูปหัตถกรรมในครัวเรือนก็ยังคงดาเนินอยูํ หากแตํ
ภาคครัวเรือนได๎มีการรวมตัวกันในรูปหมูํบ๎าน เพื่ อการผลิตผ๎าไหมตอบสนองความต๎องการทั้ง
ของครอบครัวและตลาดผู๎บริโภค โดยชาวบ๎านมักเป็นผู๎เลี้ยงไหมสาวไหมและย๎อมสีผ๎าไหมรวมทั้ง
ทอผ๎าไหมภายในครอบครัว
ดังนั้นปัจจุบันการผลิตผ๎าไหมของชาวสุรินทร์จึงพัฒนามาเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยที่ชาวบ๎านยังคงเป็นผู๎ผลิตผ๎าไหมอยํางครบวงจร และหมูํบ๎าน
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ผ๎าไหมแตํละแหํงก็มักมีกี่ทอผ๎าไหมจานวนไมํเกิน 20 เครื่อง ซึ่งในทางทฤษฎีแล๎วถือวําหมูํบ๎าน
หัตถกรรมผ๎าไหมที่มีกี่ทอผ๎าไหมจานวนไมํเกิน 20 เครื่องนี้สร๎างผลตอบแทนดีที่สุด และกลุํม
หัตถกรรมผ๎าไหมทอมือรูปแบบนี้จะมีวิธีการผลิตผ๎าไหมทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้
1) การปลูกหมํอน
2) การเลี้ยงไหม
3) การสาวไหม
4) การออกแบบลวดลาย
5) การทอผ๎าไหม
3.3.1 การปลูกหม่อน
โดยที่พื้ นฐานของอุตสาหกรรมการเลี้ย งไหม คือ การปลูกหมํอน ซึ่งเกษตรกรชาว
สุรินทร์ที่สามารถเลี้ยงไหมได๎ดีนั้น เกษตรกรดังกลําวยังต๎องรู๎จักดูแลเอาใจใสํสวนหมํอนไหมด๎วย
เพราะต๎นหมํอนจะเจริญเติบโตได๎ดีในดินรํวนโปรํง มีธาตุอาหารสมบูรณ์ ประกอบกับภูมิอากาศ
ของจังหวัดสุรินทร์ที่ร๎อนชื้น นับเป็นภูมิอากาศที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของต๎นหมํอน ซึ่งต๎น
หมํอนจะเติบโตได๎ตลอดทั้งปี แตํที่สาคัญก็คือชํวงเวลาเติบโตของต๎นหมํอนจะแตกตํางกันระหวําง
ฤดูร๎อนและฤดูฝนในประเทศไทย ดังนั้นในประเทศไทยเกษตรกรชาวสุรินทร์จึงมักเริ่มปลูก
หมํอนในระหวํางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และเริ่มเก็บใบหมํอนครั้งแรกเพื่อใช๎เลี้ยงตัว
หนอนไหม เมื่อต๎นหมํอนมีอายุตั้งแตํ 9 เดือนขึ้นไป
พันธุ์หมํอนที่เกษตรกรเลี้ยงอยูํในปัจจุบันนี้แบํงออกเป็น
1) พันธุ์พื้นเมือง เชํนพันธุ์ใบโพธิ์ หมํอนสา ฯลฯ
2) พันธุ์ตํางประเทศ เชํน หมํอนน๎อย หมํอนนครราชสีมา 60 และหมํอนทองกิ้น ฯลฯ
สาหรับพันธุ์ต๎นหมํอนที่ราชการกระทรวงเกษตรสํงเสริมให๎ปลูกได๎แกํ พันธุ์หมํอนน๎อย
ซึ่งให๎ผลผลิตประมาณ 2,000 ก.ก./ไรํ/ปี และหมํอนนครราชสีมา 60 ซึ่งให๎ผลผลิตมากกวํา 3,000
ก.ก./ไรํ/ปี12
ด๎านพื้นที่การปลูกต๎นหมํอนของเกษตรกรชาวสุรินทร์นั้น เกษตรกรชาวสุรินทร์นิยม
ปลูกต๎นหมํอนในที่วํางรอบ ๆ บริเวณหน๎าบ๎า นเชํนเดียวกับเกษตรกรจังหวัดอื่น ๆ โดยเกษตรกร
สุรินทร์ไมํนิยมปลูกหมํอนเป็นแปลงใหญํดังเชํนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญํ เพราะอาชีพปลูก
หมํอนเลี้ยงไหมและทอผ๎าไหมเป็นเพียงอาชีพเสริมของเกษตรกร โดยอาชีพหลักของเกษตรกร
สุรินทร์คือการปลูกข๎าวหอมมะลิ และการเลี้ยงโคกระบือ

12

อารีย์ งามศิริพัฒนกุล. ไหมและผลิตภัณฑ์ไหม. (กรุงเทพ : สานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน. 2539),
น.30
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3.3.2 การเลี้ยงไหม
เนื่องจากเส้นไหมได้มาจากรังของหนอนไหม โดยเส้นใยไหมดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอน
กระบวนการต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งเกิดเป็น เส้นใยไหม เพื่อที่ผู้ทอจะนาไปถักทอผ้าไหม
ต่อไป การทาความเข๎าใจเรื่องการเตรียมเส๎นไหมจึงต๎องเริ่มต๎นตั้งแตํขั้นตอนการคัดเลือกสายพันธุ์
หนอนไหม และวิธีการเลี้ยงไหม โดยแตํละขั้นตอนชาวบ๎านจั งหวัดสุรินทร์มีวิธีการดาเนินการ
ดังนี้
ขั้น ตอนแรก การคั ด เลื อ กพั น ธุ์ไ หม ตามข๎ อมู ล ศู น ย์ ห มํอ นไหมเฉลิม พระเกี ย รติ ฯ
สุรินทร์นั้น ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลี้ยงไหม 3 สายพันธุ์ ดังนี้
1) พันธุ์ไทยแท๎ (Native Thai Silk) เพราะไหมสายพันธุ์พื้นเมืองมีความต๎านทานโรคสูง
ฟักเลี้ยงได๎ตลอดทั้งปี และเกษตรกรสามารถผลิตไขํไหมด๎วยวิธีงําย ๆ ตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น ไหม
พันธุ์พื้นเมืองจะให๎รังไหมสีเหลือง แตํผลผลิตเส๎นไหมต่า จานวนรังไหมประมาณ 20,000 รังจะ
สาวไหมได๎หนัก ประมาณ 1 กิ โลกรัม พั นธุ์ไหมไทยแท๎ เชํน พั นธุ์นางน๎อย พันธุ์นางเหลือง
เป็นต๎น
2) พันธุ์ไทยลูกผสม (Thai Hybrid) ไหมพันธุ์นี้เป็นลูกผสมระหวํางไหมพันธุ์ไทยแท๎
กับพันธุ์ตํางประเทศ รังไหมมีสีเหลือง และเกษตรกรสามารถฟักเลี้ยงไหมได๎ตลอดทั้งปี จานวน
รังไหมประมาณ 10,000 รังจะสาวเป็นเส๎นไหมได๎ประมาณ 1 กิโลกรัม ไหมพันธุ์ไทยลูกผสม เชํน
พันธุ์นคราชสีมา 1 เป็นต๎น
3) พันธุ์ลูกผสมตํางประเทศ ได๎แกํพันธุ์ไหมลูกผสมโดยใช๎สายพันธุ์ทั้งพํอและแมํจาก
ตํางประเทศ รังไหมที่ได๎มีสีขาว ไหมพันธุ์ลู กผสมที่นิยมเลี้ยง คือสายพันธุ์จีนผสมกับสายพันธุ์
ญี่ปุ่น ไหมพันธุ์นี้ฟักไขํได๎ 2 ครั้ง/ปี จานวนรังไหม 5,000 รังจะสาวเป็นเส๎นไหมได๎ประมาณ 1
กิโลกรัม เชํน พันธุ์นราราชสีมา 60 (เหลืองโคราช) เป็นต๎น และพันธุ์ไหมลูกผสมตํางประเทศนี้
เกษตรกรไมํสามารถผลิตไขํไหมด๎ วยตนเองได๎ เนื่องจากการใช๎เงินลงทุนและต๎องใช๎ความรู๎ทาง
วิชาการสูง เกษตรกรจึงต๎องจองไขํไหมจากสถาบันหมํอนไหม เพื่อการเพาะเลี้ยงเทํานั้น13
นอกจากพันธุ์ไหมทั้ ง 3 สายพั นธุ์ข๎างต๎น ทางคณะผู๎วิจัยพบวํา ขณะนี้บางพื้ นที่ของ
จังหวัดสุรินทร์เกษตรกรได๎เลี้ยงหมํอนไหมสายพันธุ์ไทยที่เรียกวํา ไหมทอง โดยไหมทองถือ
กาเนิดจากพันธุ์ไหม กสก.11 มีลักษณะเด่นประจาพันธุ์ คือหนอนไหม มีลาตัวขาวปลอดและลาตัว
แต้มปนกัน และไหมทองนี้จะมีเส๎นไหมเป็นสีเหลืองทอง รวมทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ อีก
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นัฎฐพร ปางปัญญากุลชัย. ปัจจัยสภาพแวดล๎อมโดยทั่วไปและปัจจัยการแขํงขันของอุตสาหกรรมทีส่ ํงผล
กระทบตํอการสํงออกสินค๎าผ๎าไหมและผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมไทย. สาขาการจัดการธุรกิจระหวํางประเทศ
คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
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เชํน เส้นไหมมีความเหนียวมากเส้นไหมสายพันธุ์อื่น สีของเส้นไหมมีความสม่าเสมอ เส้นไหม
มีความนุ่มนวลและมีความเลื่อมมันระดับดีเยี่ยม เป็นต้น ดังนั้นภายใต้การสนับสุนนของสถาบัน
หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรจึงเริ่มหันมาเลี้ยงไหมทองมากขึ้น พร้อม
ทั้งผู้ประกอบการหลายรายในสุรินทร์ได้นาไหมทองมาใช้เป็นเส้นยืนและเส้นพุ่ง เพื่อการผลิตผ้า
ไหมออกจาหน่าย เช่นผ้าไหมของร้านเรือนหม่อน ไหมไทย อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น
ขั้นที่ส อง การเลี้ ยงไหม ตามที่คณะผู๎วิ จัย ได๎ รับข๎อมูล จากศูนย์ หมํอนไหม จังหวั ด
สุรินทร์ และการตรวจสอบข๎อมูลการเลี้ยงไหมในจังหวัดสุรินทร์ คณะผู๎วิจัยพบวํา ภาคการเลี้ยง
ไหมยังอยูํในรูปกิจกรรมในครัวเรือน ซึ่งชาวบ๎านตามหมูํบ๎านตําง ๆ มักนิยมเลี้ยงไหมกันอยําง
แพรํหลาย แม๎วําบางหมูํบ๎านอาจมิได๎ทอผ๎าไหมก็ตาม หากแตํหมูํบ๎านนั้นจะเป็นผู๎ผลิตเส๎นไหม
ดิบ เพื่อการจานํายแกํโรงงานทอผ๎าไหมหรือชาวบ๎านผู๎ทอผ๎าไหมรายอื่น ๆ โดยในสํวนการเลี้ยง
ไหมนั้นเริ่มตั้งแตํ การเตรียมสภาพโรงเรือนเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหมและการให๎ใบหมํอน สุดท๎าย
การเก็บรังไหม ตามลาดับดังนี้
1) การเตรียมสภาพโรงเรือนเลี้ยงไหม
1.1) เตรียมสวนหมํอนเลี้ยงไหมในระดับครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรจะต๎องใช๎ใบหมํอนใน
การเลี้ยงจนถึงไหมทารังประมาณ 300 – 400 กิโลกรัม/แผํน (กลํอง)
1.2) ทาความสะอาดโรงเลี้ยงและอุปกรณ์ตําง ๆ โดยการล๎างทาความสะอาด หรือนาไป
ผึ่งแดดแล๎วนาไปฉีดอบฟอร์มาลีน 3 % ในโรงเลี้ยงอัตรา 1 ลิตร/ตารางเมตร โดยอบทิ้งไว๎อยําง
น๎อย 2 วันจึงเปิดโรงเลี้ยงให๎กลิ่นฟอร์มาลีนระเหยอยํางน๎อย 1 วันจึงจะเข๎าเลี้ยงไหมได๎
(สํวนผสมฟอร์มาลีน 3 % =ฟอร์มาลีน 40% 1สํวน ตํอน้า 13 สํวน)
1.3) เตรียมสารเคมีโรยตัวไหมเพื่อใช๎โรยบนตัวไหมตอนเลี้ยงแรกฟัก และไหมตื่นทุก
วัยใช๎ประมาณ 1 กิโลกรัม/แผํน (กลํอง) หรือคลอรีนผง 3.5 % (คลอรีน 60% จานวน 1 สํวนผสมกับ
ปูนขาว 17 สํวน)
1.4) เตรี ย มแกลบเผาและ/หรื อ ปู น ขาวโรยบนตั ว ไหมในระยะหนอนไหมเพื่ อ ลด
ความชื้น
1.5) เตรียมภาชนะใสํเศษใบหมํอนและมูลไหม
2) การเลี้ยงไหม
วิธีการเลี้ยงไหมวัยอ่อน(วัย1 –3)
- ให๎ใบหมํอนหั่นประมาณ 80 กรัม โรยให๎
สม่าเสมอหลังจากนั้นให๎ใบหมํอนเลี้ยงไหมอีก 2
ครั้งในวันแรกนี้
- เพื่อป้องกันใบหมํอนเหี่ยวเร็วและควบคุม

วิธีเลี้ยงไหมวัยแก่(วัย4 –5)
ระยะการเลี้ยง
- วัยที่ 4ใช๎เวลาเลี้ยงประมาณ 3 วัน นอน11/2วัน
- วัยที่ 5ใช๎เวลาเลี้ยงประมาณ 6 – 7 วัน ไหมจะสุก
ทารัง
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ความชื้นให๎เหมาะสมกับหนอนไหมวัยอํอนควร
คลุมด๎วยใบตองหรือผ๎าชุบน้าหมาด ๆ หรือแผํน
พลาสติกที่สะอาด
การให๎อาหารไหมจะเจริญเติบโตได๎ดีต๎องกินใบ
หมํอนสด มีคุณภาพดี ปริมาณเพียงพอตามเวลาที่
กาหนดโดยเลี้ยงวันละ 3 มื้อกลางวันให๎ 2 เทําของ
มื้อเช๎า สํวนมื้อเย็นให๎ 4 เทําของมื้อเช๎า เนื่องจาก
ระยะเวลากินยาวกวํา ใช๎ใบหมํอนประมาณ22 – 25
กิโลกรัม/แผํน (กลํอง) สาหรับการเลี้ยงไหมแบบ
สหกรณ์ จะใช๎ใบหมํอนประมาณ 8 – 9กิโลกรัม/
แผํน (กลํอง)
3) การเก็บใบหม่อน เพื่อการเลี้ยงไหมวัยอํอนควรเก็บใบหมํอนให๎เหมาะสมกับวัยดังนี้
-วัยที่ 1 เก็บใบใต๎ยอดลงมาใบที่ 1 – 3 หรือเด็ดยอด
-วัยที่ 2 เก็บใบต่าลงมาใบที่ 4–6 หรือใช๎กรรไกรตัดกิ่งใบที่ 1 – 6
-วัยที่ 3 เก็บใบต่าลงมาใบที่ 7–10 หรือใช๎กรรไกรตัดกิ่งใบที่ 1–10 หรือตัดใบกิ่งสีเขียว
4) การให้ใบหม่อน
-วัยที่ 1 ให๎หมํอนหั่นมีขนาดกว๎าง 0.5 – 1.0 ซม.ความยาว 3 – 4 เทําของความกว๎าง
-วัยที่ 2 ให๎หมํอนหั่นกว๎าง 1.50 – 2 ซม.
-วัยที่ 3 ให๎หมํอนหั่นกว๎าง 2.5 – 3 ซม.14
5) การเก็บรังไหม
ภายใต๎ระยะเวลาการเลี้ยงไหมประมาณ 45 – 52 วัน เริ่มต๎นจากเมื่อหนอนไหมกินใบ
หมํอน หลังจากที่หนอนไหมฟักออกมาจากไขํแล๎ว ประมาณวันที่ 10 หนอนไหมก็จะหยุดกินใบ
หมํอนและลอกคราบ ระยะนี้เรียกวํา “ไหมนอน” ตํอจากนั้นหนอนไหมจะกินใบหมํอนและลอก
คราบอีกประมาณ 4 ครั้งเรียกวํา “ไหมตื่น” ในชํวงนี้ตัวไหมลาตัวหนอนไหมจะมีสีขาวเหลืองใส
หดสั้น และเมื่อหนอนไหมหยุดกินอาหาร ระยะนี้เรียกวํา “หนอนสุก” ชํวงนี้ผู๎เลี้ยงไหมต๎องรีบ
แยกหนอนไหมสุกออกจากกองใบหมํอนและเตรียม “จํอ” คืออุปกรณ์ที่จะให๎ตัวไหมเกาะเพื่อชักใย
หํอหุ๎มตัว ซึ่งหนอนไหมจะเริ่มพํนใยหํอหุ๎มรังไหม หลังจากนั้นประมาณ 6 -7 วันผู๎เลี้ยงไหมก็
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กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์. ข๎อมูลเพื่อการเกษตร. World Wide Web
http://www.moac.go.th/builder/moac02/inside.php?link=page&c=infomoac
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สามารถเก็บรังไหมออกจากจํอได๎ โดยที่เส๎นใยไหมแตํละรังมีคุณภาพไมํเทํากัน ผู๎เลี้ยงไหมจึง
ต๎องคัดแยกรังไหมที่เก็บออกเป็น 2 กลุํม คือ กลุํมแรกรังไหมที่มีความสมบูรณ์ รังไหมชนิดนี้ถูก
แยกออกมา และเกษตรกรจะเลี้ยงหนอนไหมตํอไป ในฐานะที่หนอนไหมกลุํมนี้จะเป็นแมํพันธุ์ ใน
การเลี้ยงไหมรุํนตํอไป กลุํมที่สองรังไหมที่มีความสมบูรณ์ รังไหมในกลุํมนี้จะถูกนาไปสาวไหม
กํอนที่หนอนผีเสื้อจะเจาะรังไหมออกมา อันจะทาให๎เส๎นใยไหมขาดและเสียคุณภาพไป
3.3.3 การสาวไหม
การสาวไหม คือ การดึงเส๎นใยออกจากรังไหม เส๎นไหมที่ได๎มาจากการดึงเส๎ นใยจากรัง
ไหมหลาย ๆ รังรวมเป็นเส๎นเดียว โดยเส๎นใยจะพันกันเป็นเกลียวทาให๎เกิดการยึดเกาะซึ่งกันและกัน
เส๎นไหมที่ได๎จึงมีความเหนียวทนทานและเลื่อมมันจากการหักแหของแสง15
ปัจจุบั นเกษตรกรชาวสุรินทร์มีก ารสาวไหมในระดับ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่ง
เกษตรกรจะใช๎ เครื่องสาวไหมทั้ ง แบบพื้ นบ๎านและแบบปรับปรุงโดยใช๎แรงคนรํวมกั บการใช๎
มอเตอร์ไฟฟ้า เส๎นไหมที่ผลิตได๎เกือบทั้งหมดจะถูกใช๎เป็นเส๎นพุํงในการผลิตผ๎าไหม
ด๎านกระบวนการสาวไหมนั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1) เมื่อผู๎สาวไหมได๎รังไหมจากผู๎เลี้ยงไหมในขั้นแรกแล๎ว ผู๎ สาวไหมต๎องคัดแยกรังไหม
ที่มีคุณภาพดีออกจากรังไหมที่เสีย หาย เพื่อให๎ได๎เส๎นไหมที่มีคุณภาพดี ถ๎าหากไมํมีการคัดแยก
นารังดีและรังเสียมาสาวปนกัน คุณภาพเส๎นไหมที่ได๎ก็จะมีคุณภาพลดลง เพราะลักษณะรังเสียจะ
มีผลตํอคุณภาพของเส๎นไหมที่ ส าวได๎ใ นด๎านความเรีย บและความสะอาดของเส๎นไหม และ
นอกจากนี้ยังมีผลตํอการสาวทาให๎เส๎นไหมขาดบํอย
2) หลังจากนั้นผู๎สาวไหมต๎องนารังไหมที่คัดแยกแล๎วไปอบแห๎ง
3) เมื่ อ รั ง ไหมถู ก อบแห๎ ง แล๎ ว ผู๎ ส าวไหมต๎ อ งน ารั ง ไหมไปต๎ ม น้ าด๎ ว ยน้ าสะอาด
จนกระทั่งรังไหมเริ่มพองตัวออกมา ผู๎สาวไหมก็จะใช๎ปลายไม๎เกี่ยวเส๎นใยออกมารวมกันหลาย ๆ
เส๎น โดยการสาวไหมนี้ต๎องเริ่มต๎นจากขุยไหมรอบนอกจนถึงเส๎นใยไหมด๎านใน เส๎นไหมที่ได๎
จากด๎านนอกของรังไหมนี้เรียกวํา “ไหมสาว” หรือ “ไหมเปลือก” แตํเมื่อผู๎สาวไหมสาวไหมไป
ถึงเส๎นใยด๎านในแล๎ว ผู๎สาวไหมจะแยกเอารังไหมที่มีเส๎นใยด๎านในไปสาวตํางหาก เพื่อที่ผู๎สาว
ไหมจะได๎รับ “เส๎นไหมน๎อย” หรือ “เส๎นไหมหนึ่ง” ซึ่งไหมน๎อยดังกลําวนี้เองที่เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์ และเมื่อรังไหมรังหนึ่งถูกสาวใยไหมหมดแล๎ว ผู๎สาวไหมก็
จะนารังไหมใหมํมาสาวเส๎นใยตํอไป โดยเส๎นใยไหมรังใหมํจะถูกสาวรวมกับเส๎นใยไหมรังเกํา
ด๎านคุณสมบัติของผู๎สาวไหม ผู๎สาวไหมต๎องมีทักษะและความชานาญสูงมาก เส๎น
ไหมที่จะได๎รับจึงมีคุณภาพดี และจากการสังเกตของคณะผู๎วิจัยพบวํา ผู๎สาวไหมของจังหวัด
15
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สุรินทร์สํวนใหญํเป็นชาวบ๎านที่ได๎ รับการถํายทอดความรู๎จากบรรพบุรุษสืบเนื่องกันมา ดังนั้น
กระบวนการเรียนรู๎ฝึกฝนทักษะการสาวไหมของชาวบ๎านสุรินทร์จึงเริ่มตั้งแตํครั้งเยาว์วัย และเมื่อ
ผํานระยะเวลาประสบการณ์มากพอสมควรแล๎ว เด็กชาวสุรินทร์ก็สามารถเป็นผู๎สาวไหมที่ดีได๎โดย
ไมํยากนัก
4) การกรอเส๎นไหม การตีเกลียว และการทาใจไหม เมื่อผู๎สาวไหมทาสาวไหมและคัด
แยกเอาไหมน๎อยได๎ปริมาณตามที่ต๎องการแล๎ว และผู๎สาวไหมได๎คัดแยกไหมสอง ไหมสามออก
เรียบร๎อยแล๎ว เพื่อ ให๎ผ๎าไหมสุรินทร์ที่ได๎จากเส๎น ไหมน๎อยมีความหนา หลังจากผู๎สาวไหมได๎
ไหมน๎อยแล๎ว เส๎นไหมน๎อยทั้งหมดจะถูกนาไปตีเกลียวเพื่อเพิ่มความฟูหนาของเส๎นใยไหม
วิธีการ ผู๎ตีเกลียวจะใช๎ไม๎คีบลักษณะคล๎ายไม๎พาย มีรํองกลางสาหรับคีบเกลี่ยรังไหม
และกดให๎เส๎นไหมตีเกลียวแนํนดูเล็ก โดยผู๎ตีเกลียวต๎องระมัดระวังและต๎องอาศัยความชานาญ
และมีเทคนิคในการทาให๎รั งที่ต๎มเกาะกันเป็นเส๎นตามขนาดที่ต๎องการ อันสํงผลให๎เส๎นไหมพัน
หรือไขว๎กันหลายๆรอบ และเมื่อผู๎ตีเกลียวได๎เส๎นไหมดังกลําวแล๎ว เส๎นไหมที่พันหรือไขว๎กัน
หลาย ๆ รอบจะถูกนามาพักไว๎ในกระบุง ตํอจากนั้นเส๎นใยไหมจะถูกนามากรอเข๎า "กง" แล๎วนาไป
หมุนเข๎า "อัก" เพื่อตรวจหาปุ่มปมหรือตัดแตํงเส๎นไหมที่ไมํเทํากันออก หลังจากนั้นเส๎นใยไหมจะ
ถูกเอาเข๎าเครื่องปั่น เพื่อให๎เส๎นไหมแนํนขึ้นกํอนที่จะหมุนเข๎ากงอีกครั้ง เพื่อรวมเป็นไจ ซึ่งไหม
หนึ่งไจจะต๎องหมุนกง 80 รอบ เมื่อทาการแบํงไจไหมเรียบร๎อยแล๎วให๎นาเส๎นไหมไปผึ่งในที่รํม
ให๎แห๎ง ไมํควรนาไปผึ่งแดดเพราะจะทาให๎เส๎นไหมเสียคุณภาพ เส๎นไหมที่แห๎งแล๎วสามารถนาไป
จาหนํายหรือเข๎าสูํขบวนการฟอกย๎อมตํอไป หากต๎องการเก็บรักษาควรเก็บไว๎ในที่แห๎งไมํอับชื้น
เพราะอาจทาให๎เส๎นไหมขึ้นราได๎

ภาพ 3-6 ขั้นตอนการสาวไหม

53
3.3.4 การย้อมสี แม๎วําในขั้นตอนการตีเกลียมเส๎นไหมดิบจะถูกขจัดไขมันและสิ่ง
สกปรกออกไปบ๎างแล๎วก็ตาม แตํเส๎นไหมดิบที่ได๎มาก็ยังคงมีไขมันตกค๎างอยูํ และเส๎นไหมดิบก็
ไมํได๎มีสีสันสวยงาม กระบวนการย๎อมสีจึงเกิดขึ้น เพื่อการกาจัดไขมันออกจากเส๎นไหมดิบและ
เพิ่มความสวยงามแกํเส๎นไหม กํอนที่ชํางทอผ๎าจะนาเส๎นไหมไปใช๎งานตํอไป ซึ่งในขั้นตอนการ
ย๎อมสีไหมนั้นมีรายละเอียด ดังนี้
กรรมวิธีการย้อมสีไหม ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎พบเห็นข๎อมูลของการกรรมวิธีการย๎อมไหม
ของชาวบ๎านในจังหวัดสุรินทร์ คณะผู๎วิจัยพบวํา ชาวสุรินทร์ใช๎สีธรรมชาติเพื่อการย๎อมไหม
ตั้งแตํครั้งอดีตกาล โดยใช๎สีที่ได๎จากพืชและสัตว์ เชํน แกํนกาแล (หรือเข) คราม ลูกมะเกลือ
เปลือกประโหด และครั่ง ซึ่งมีประโยชน์คือ ทาให๎สีสันสวยงาม สีขรึมไมํฉูดฉาดสอดคล๎องกับ
ลวดลายผ๎า ไหมสุ ริน ทร์ ที่ นิ ย มออกแบบลายเล็ก ๆ ละเอีย ดซั บซ๎ อน เพี ย งแตํก ารย๎ อ มต๎ องใช๎
เวลานาน หมูํบ๎านทอผ๎าไหมในจังหวั ดสุรินทร์จึงมีอุปกรณ์ตําง ๆ ครบอยูํใต๎ถุนเรือน และข๎าง
บ๎านจะมีเชิงกรานสาหรับกํอไฟต๎มสีสมุนไพร เชํนการต๎มครั่งและต๎มแกํนแกแล โดยมีโอํงใบเล็ก
3 ใบเรียงไว๎ใกล๎ ๆ โดยโอํงใบที่ 1 ใช๎เก็บน้าฝนหรือน้าดื่มแชํเปลือกประโหด โอํงใบที่ 2 ใช๎เก็บ
น้าที่ต๎มมดแดงและใบตระมูง โอํงใบที่ 3 เก็บหัวเชื้อที่เกิดจากการหมักใบครามผสมน้าดําง (น้าดําง
ได๎จากการเผากาบกล๎วยนามาแชํน้า)16 และชาวบ๎านสุรินทร์มีกรรมวิธีการย๎อมสีผ๎าไหมแยกเป็น 2
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นแรก การเตรียมไหมดิบด้วยวิธีการด่ องไหม โดยผู๎ย๎อมสีต๎องเตรียมน้าดํางจากขี้เถ๎า
มาฟอกไหมดิบ เพื่อการกาจัดไขมันออกจากเส๎นไหมและไมํให๎ไขมันย๎อนกลับมาติดที่เส๎นไหมอีก
ทาให๎เส๎นไหมที่ได๎มีเส๎นขาวนวลปราศจากไขมัน
ขั้นที่สอง การย้อมสีไหมดิบ การย๎อมสีนับเป็นกระบวนการที่สาคัญอยํางมาก เพื่อที่
ผ๎าไหมจะมีคุณสมบัติตรงตามที่ผู๎บริโภคต๎องการ และจากเก็บผลสารวจของผู๎ผลิตเส๎นไหมแล๎ว
คณะผู๎วิจัยพบวํา กลุํมหัตถกรรมของชาวสุรินทร์มีวิธีย๎อมสีอยูํ 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 การย้อมผ้าไหมด้วยสีสังเคราะห์ หรือเราอาจเรียกวํา สีกรด (Hasid dyes)
สีสังเคราะห์เป็นสีที่ความสดใสและมีระดับสีที่แตกตํางกันมากมาย ทั้งสีชนิดนี้มีความคงทนตํอ
การซักฟอกและแสงแดด และสีดังกลําวมีราคาไมํสูงมากนัก แตํเทําที่คณะผู๎วิจัยได๎สารวจข๎อมูล
มาพบวํา กลุํมหัตถกรรมชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์ไมํนิยมใช๎สีเคมี ยกเว๎นในกรณีที่ลูกค๎าแจ๎งความ
ต๎องการให๎ใช๎สีเคมีย๎อมผ๎าไหม กลุํมหัตถกรรมชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์ จึงจะใช๎สีเคมีเพื่อย๎อมผ๎า
ไหม และในการย๎อมผ๎าด๎วยสีเคมีผู๎ย๎อมสีต๎องดาเนินการตามขั้นตอนตํอไปนี้
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ขั้นแรก การเตรียมน้าย๎อมสีเคมี เริ่มต๎นจากผู๎ย๎อมสีนาน้าสะอาดมาและเติมสารที่ให๎
ฤทธิ์เป็นกรดลงไป เชํน กรดกามันถัน กรดมดแดง กรดน้าส๎ม หรือแอมโมเนียฟอสเฟต เป็นต๎น
เพราะผงสีเคมีจะละลายน้าได๎ดี ก็ตํอเมื่อน้าที่ใช๎มีฤทธิ์เป็นกรดเทํานั้น
ขั้นที่สอง ขั้นผสมสีเคมี เมื่อผู๎ย๎อมได๎น้าที่มีฤทธิ์เป็นกรดแล๎ว ผู๎ย๎อมนาผงสีเคมีมา
ละลายลงในน้าที่เตรียมไว๎ พร๎อม ๆ กับ ผู๎ย๎อมสีใช๎น้าเย็นหรือน้าสบูํเทียมผสมลงไปกับน้าย๎อม
เล็กน๎อย ทาการกวนสีจนเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นผู๎ย๎อมเติมน้าร๎อนอุณหภูมิ 60 – 70 องศา
เซลเซียสลงไป กวนสีอีกครั้งจนน้าสีเป็นสีเดียวกันอีกครั้ง แล๎วผู๎ย๎อมกรองน้าสีดังกลําวออก
เพื่อให๎น้าสีมีความละเอียดปราศจากตะกอนปะปน

ภาพ 3-7 ตัวอยํางสีเคมีหรือสีสังเคราะห์ที่ใช๎ย๎อมเส๎นไหม
ขั้นที่สาม ขั้นย๎อมสีสังเคราะห์ หลังจากผู๎ย๎อมได๎น้าสีตามวิธีการข๎างต๎นแล๎ว ผู๎ย๎อมสี
ต๎องเตรียมน้าสีให๎อุํนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และเติมสบูํเทียม เกลือแกงที่ละลายคนให๎เข๎ากัน
นาน 10 นาที แล๎วผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมที่ชุบน้าให๎เปียกแล๎วไปจมลงในน้าสีที่เตรียมไว๎ พร๎อม ๆ
กับการคนเส๎นไหมกลับไปกลับมาจนทั่ว กระบวนการนี้ใช๎เวลานาน 10 นาที แล๎วให๎ผู๎ย๎อมเรํง
อุณหภูมิให๎น้าเดือด 90 – 95 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นผู๎ย๎อมเอาเส๎นไหมออก
และผู๎ย๎อมจึง
เติมกรดลงไปในน้า ตํอจากนั้นผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมลงย๎อมตํอไปอีกนาน 30 – 40 นาที แล๎วผู๎ย๎อม
ก็นาเส๎นไหมออกบิดและซักน้า จนกระทั่งน้าที่ซักไหมเป็นน้าใสหรือหมดจากเส๎นใย แล๎วผู๎ย๎อม
ก็นาเส๎นไหมไปตากให๎แห๎ง และถือวํากระบวนย๎อมสีด๎วยเคมีเป็นอันเรียบร๎อย
ประเภทที่ 2 การย้อมผ้าไหมด้วยสี ธรรมชาติ
จากการสารวจข๎อมูลของคณะผู๎วิจัย
พบวํา กลุํมหัตถกรรมนิยมใช๎สี ธรรมชาติในการย๎อมผ๎าไหมมากที่สุด และทั้งการใช๎สีธรรมชาติ
ยังเป็นนโยบายของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือของจังหวัดสุรินทร์ ตามที่ทางจังหวัดมีนโยบาย
สร๎างจุดเดํนของผลิตภัณฑ์จากสุรินทร์ คือ ผลิตปราศจากสารพิษและใช๎วัตถุดิบธรรมชาติ และ
การที่กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ใช๎สีธรรมชาติยังมีสํวนชํวยด๎านสุขภาพของผู๎ผลิตและ
ผู๎ใช๎ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากสีธรรมชาติคือสีที่ได๎จากพืช เปลือกไม๎ และวัตถุตามธรรมชาติ ซึ่ง
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วัต ถุ ดิบ เหลํ า นี้เ ป็ นวั ต ถุดิ บ พื้ น บ๎ า น และชาวบ๎ านสามารถแสวงหามาใช๎ งานได๎ อ ยํ า งสะดวก
ประกอบกับผ๎าโฮลหรือผ๎ามัดหมี่สุรินทร์เป็นผ๎าไหมที่มีลักษณะโดดเดํนอยูํที่ลวดลาย ซึ่งลวดลาย
ดังกลําวมีสีถึง 5 สีในผืนเดียวกัน ดังนั้นสีที่ชาวบ๎านกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์
นิยมใช๎บํอยครั้งจึงได๎แกํสีธรรมชาติ ดังตํอไปนี้
- สีแดง ได้มาจาก ครั่ง ซึ่งเป็นรังแมลงชนิดหนึ่งตัวสีแดง ขนาดเล็กมาก อาศัยอยูํบน
ต๎นไม๎ และรังของแมลงชนิดนี้เองที่ชาวบ๎านเรียกวํา ครั่ง ลักษณะของครั่งเป็นยางหรือชันชนิด
หนึ่ง อันเกิดมาจากแมลงได๎ขับถํายสารออกจากตัว
วิธีย้อมสีแดง ผู๎ย๎อมจะนาครั่งที่ตากแห๎งแล๎วไปป่นในครกตาข๎าวให๎ละเอียด หลังจาก
นั้นผงครั่งจะถูกนาไปต๎มและกรองจนเหลือแตํน้าครั่ง เมื่อได๎ผู๎ย๎อมได๎น้าครั่งแล๎ว ผู๎ย๎อมก็จะนา
น้ามะขามมาผสมลงในน้าครั่งและต๎มตํอไปจนเดือด และผู๎ย๎อมนาเส๎นไหมมาชุบน้าให๎เปี ยกและ
บิดพอหมาด ๆ พร๎อมกับผู๎ย๎อมต๎องกระตุกเส๎นไหมให๎เรียงเส๎น หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหม
แชํลงไปในน้าสีที่เตรียมไว๎เป็นเวลา 30 นาที เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมยกเส๎นไหมขึ้นและบิดพอแห๎ง และผู๎
ย๎อมนาเส๎นไหมดังกลําวไปล๎างน้าสะอาด เมื่อเส๎นไหมล๎างน้าเสร็จแล๎ ว ผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมไป
ตากให๎แห๎ง
- สีเหลือง ได้จากแก่นเขหรือแกแล โดยผู๎ย๎อมต๎องนาแกํนแกแลมาสับหรือผําเป็นชิ้น
เล็ก ๆ และแชํแกํนแกแลในน้าประมาณ 5 วัน แล๎วผู๎ย๎อมจึงนาน้าแชํแกํนแกแลไปต๎มจนเดือด
เมื่ อน้างวดลงผู๎ย๎ อมจึง กรองน้าสี เพื่ อให๎น้าสีที่ ไ ด๎มีความละเอีย ดปราศจากเปลือกไม๎หรือสิ่ ง
สกปรกอื่น น้าสีที่ได๎จากการกรองถือเป็นน้าสีพร๎อมใช๎งาน
วิธีการย้อมสีเหลือง เมื่อผู๎ย๎อมเตรียมน้าสีจากแกํนแกแลเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎ย๎อมจะนาเส๎น
ไหมจุํมลงในหม๎อต๎มน้าสีและต๎มด๎วยความร๎อนประมาณ 30 นาที ระหวํางการต๎มผู๎ ย๎อมต๎องหมั่น
กลับเส๎นไหมบํอย ๆ เพื่อให๎เส๎นไหมดูดน้าสีเข๎าอยํางทั่วถึง เมื่อเส๎นไหมต๎มในน้าสีครบ 30 นาที
แล๎ว ผู๎ย๎อมนาเส๎นไหมขึ้นและนาไปล๎างน้าสะอาด จนกระทั่งน้าที่ล๎างปราศจากสีเหลืองปะปน
เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมจึงบิดเส๎นไหม กระตุก และตากเส๎นไหมให๎แห๎ง
- สีคราม ได้มาจากรากหรือใบต้นคราม โดยครามที่ใช๎ย๎อมสีนั้นต๎องเป็นต๎นครามบ๎านมี
ขนาดสูง 1.5 เมตร อายุตั้งแตํ 3 เดือน เพราะต๎นครามที่อายุตั้งแตํ 3 เดือนจะเริ่มออกดอก อันแสดง
ถึงวําต๎นครามแกํจัดเต็มที่แล๎ว
วิธีการย้อมสีคราม ผู๎ย๎อมต๎องตัดต๎นหรือกิ่งของต๎นครามที่มีใบติดอยูํมามัดเป็นฟ่อน ๆ
และผู๎ย๎อมนาต๎นหรือใบดังกลําวไปแชํน้าทิ้งไว๎ประมาณ 2-3 วัน จนกระทั่งครามเริ่มเปื่อย ผู๎ย๎อม
จึงคั้นเอาแตํน้าคราม หลังจากนั้นผู๎ย๎อมนาปูนขาวใสํลงไปในน้าคราม จนกระทั่งน้าครามเกิดฟอง
ผู๎ย๎อมรอจนฟองในน้าครามดับ แล๎วผู๎ย๎อมจึงกรองเอาตะกอนน้าครามและเอาตะกอนหยาบ ๆ ทิ้ง
ไป ผู๎ย๎อมจึงนาน้าครามใสํหม๎อดินเผาและเติมน้าดํางลงไป หลังจากนั้นผู๎ย๎อมคนน้าทั้งสองให๎
เข๎ากัน เมื่อน้าย๎อมครามผสมได๎ที่แล๎ว ผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมลงย๎อม โดยการย๎อมสีครามนี้ผู๎ย๎อม
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ต๎องย๎อมทับอีกครั้ง เพื่อที่สีครามจะเกาะติดทั่วเส๎นไหมและมีความสม่าเสมอ และเมื่อเส๎นไหมมี
สีครามทั่วแล๎ว ผู๎ย๎อมนาเส๎นไหมผึ่งทิ้งไว๎สักครูํหนึ่ง หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมไปซักให๎
สะอาด เพียงเทํานี้เส๎นไหมจะมีสีครามตามที่ต๎องการ
- สีดา ได้มาจากผลมะเกลือผสมกับดินโคลน โดยผู๎ย๎อมนาผลมะเกลือมาตาและผสมน้า
ดินโคลนลงไป แล๎วผู๎ย๎อมกรองน้ามะเกลือผสมดินโคลน จนกระทั่งน้าย๎อมสีดาสะอาดปราศจาก
กากของผลมะเกลือหรือสิ่งสกปรก
วิธีย้อมสีดา เมื่อผู๎ย๎อมได๎น้าย๎อมสีดาแล๎ว ผู๎ย๎อมนาเส๎นไหมมาชุบน้าและบิดพอมาด ๆ
หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมลงย๎อมในน้าสีจานวน 3 -4 ครั้ง และทุก ๆ ครั้งที่ผู๎ย๎อมนาเส๎นไหม
ลงย๎อม ผู๎ย๎อมต๎องนาเส๎นไหมไปขึ้นตากแดดให๎แห๎ง กํอนที่ผู๎ย๎อมจะนาเส๎นไหมลงย๎อมสีซ้าทุก
ครั้ง จนกระทั่งผู๎ย๎อมเห็นวํา เส๎นไหมมีสีดาเสมอกันดีแล๎ว ผู๎ย๎อมจึงนางาดาตาให๎ละเอียดและนา
เส๎นไหมมาคลุกเคล๎าให๎ทั่ว เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมนาเส๎นไหมขึ้นผึ่งสักครูํหนึ่ง แล๎วผู๎ย๎อมต๎องกระตุก
เส๎นไหมและตากเส๎นไหมให๎แห๎ง เส๎นไหมที่ได๎จะมีสีดาและเงางาม
- สีเขียว ได้มาจากเปลือกประโหด หรือกระหูด โดยผู๎ย๎อมนาเปลือกประโหดไปล๎างน้า
สะอาด แล๎วผู๎ย๎อมจึงทุบ เปลือกประโหดให๎แตกพอหยาบ ๆ นาเปลือกประโหดที่ไ ด๎มาแชํน้า
สะอาดไว๎ 1 คืน เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมนาน้าแชํเปลือกประโหดมาต๎มเคี่ยว จนกระทั่งน้าดังกลําวได๎สี
เขียวตามที่ต๎องการ
วิ ธี ย้ อ มสี เ ขี ย ว ผู๎ ย๎ อ มต๎ อ งน าน้ าย๎ อ มมากรอง จนกระทั่ ง น้ าย๎ อ มสะอาดปราศจาก
สิ่งเจือปน หลังจากนั้นผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมลงย๎อม ไหมที่ได๎รับจะมีสีเขียว และเมื่อเส๎นไหมถูก
ย๎อมสีเขียวแล๎ว ผู๎ย๎อมจึงนาเส๎นไหมไปตากผึ่งให๎แห๎งและกระตุกเส๎นไหม
จากข๎อมูลข๎างต๎นเป็นการเตรียมสีธรรมชาติไว๎เพื่อการย๎อมเส๎นไหม และหลังจากได๎สี
ย๎อมตามที่ต๎องการแล๎ว กรรมวิธีขั้ นตํอไป คือ กรรมวิธีการย๎อมเส๎นไหมด๎วยสีธ รรมชาติ ซึ่ง
ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์มีกรรมวิธีย๎อมอยูํด๎วยกัน 2 แบบ คือ
1) การย๎อมร๎อน
2) การย๎อมเย็น
1) การย้อมร้อน คือการใช๎ความร๎อนที่เกิดจากการต๎ม เพื่อสกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ในขั้นตอนการย๎อมเส๎นไหม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
ขั้นแรก นาเส๎นไหมที่ฟอกแล๎วแบํงใสํหํวง ๆ ละเทํา ๆ กัน จากนั้นนาไปแชํในน้าอุํน
หรือสบูํเทียมนานประมาณ 10 -15 นาที เมื่อครบกาหนดบิดเส๎นไหมให๎พอหมาด ๆ กระตุกเพื่อให๎
เส๎นไหมคลายตัว
ขั้นที่สอง นาน้าสีที่สกัดขึ้นตั้งไฟ จากนั้นเติมเกลือแกงลงในหม๎อย๎อมคนให๎ละลาย
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ขั้นที่สาม เมื่ออุณหภูมิในหม๎อย๎อมได๎ประมาณ 70 องศาเซลเซียล ให๎นาเส๎นไหมลงย๎อม
ประมาณ 40 นาที ขณะย๎อมหมุนกลับเส๎นไหมทุก ๆ 5 นาที และอุณหภูมิหม๎อย๎อมต๎องไมํเกิน 95
องศาเซลเซียล
ขั้นที่สี่ เมื่อเวลาผํานไป 40 นาที ให๎ยกเส๎นไหมขึ้นจากหม๎อย๎อม จากนั้นเติมน้าสะอาด
1 – 2 ลิตร และเติมกรดน้าส๎มลงในหม๎อย๎อม เสร็จแล๎วคนให๎เข๎ ากัน นาเส๎นไหมลงย๎อมตํออีก 20
นาที โดยผู๎ย๎อมต๎องหมั่นกลับเส๎นไหมทุก ๆ 5 นาที
ขั้นสุดท๎าย เมื่อครบ 20 นาทีแล๎ว นาเส๎นไหมขึ้นจากน้าย๎อมและล๎างด๎วยน้าสะอาด 2-3
น้า หรือจนกวําน้าที่ล๎างจะใส บิดให๎มาด กระตุกเพื่อให๎เส๎นไหมคลายตัว และนาเส๎นไหมขึ้นไป
ตาก เพียงเทํานี้เส๎นไหมก็จะมี สีตามที่ต๎องการ และหากผู๎ย๎อมต๎องการให๎เส๎นไหมมีสีหลาย ๆ สี
แล๎ว ผู๎ย๎อมต๎องมัดเส๎นไหมเป็นข๎อ ๆ และทยอยย๎อมสีตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นไปทีละสีจนครบ เส๎น
ไหมก็จะมีสีที่หลากหลายตามที่ผู๎ย๎อมต๎องการ
นอกจากนี้ทางคณะผู๎วิจัยยังพบวํา ในการย๎อมร๎อนชาวบ๎านมักนิยมใช๎สารชํวยในการติด
สี เพราะสีธรรมชาติจะติดกับเนื้อของเส๎นใยไหมได๎ช๎า ดังนั้นชาวบ๎านสุรินทร์จึงนิยมใช๎สารชํวย
ติดสีกับการย๎อมร๎อนเส๎นไหม โดยการใช๎สารชํวยติดสีอาจกระทาได๎ใน 3 ชํวงเวลา ดังนี้
ชํวงแรก กํอนการย๎อมสี วิธี นี้ชาวบ๎านนิยมใช๎กันโดยทั่วไป โดยชาวบ๎านจะนาเส๎ น
ไหมที่ ผํ า นการท าความสะอาดแล๎ ว ไปใสํ ใ นภาชนะบรรจุ ส ารละลายชํ ว ยติ ด สี และสํ วนมาก
ชาวบ๎านจะทาให๎สารละลายชํวยติดสีร๎อนหรือเดือดนานระหวําง 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมงกํอน และ
ปลํอยเส๎นไหมแชํทิ้งไว๎ในสารละลายตํออีก 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จากนั้นนาเส๎นไหมขึ้นล๎างทา
ความสะอาด กํอนทาให๎เส๎นไหมแห๎งหรือนาไปย๎อมสีตํอไป
ชํวงที่สอง ใช๎สารชํวยติดสีพร๎อมกับการย๎อมร๎อนสี วิธีการนี้สารละลายของสารชํวยติด
สี จ ะถู ก เติ ม ลงไปในน้ าย๎ อ มสี โ ดยตรง และอุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช๎ คื อ อุ ณ หภู มิ เ ดี ย วกั บ การย๎ อ มร๎ อ นสี
บางครั้งชาวบ๎านอาจเติมสารชํวยติดสีหลังจากผํานการย๎อมไปชํวงระยะเวลาหนึ่งก็ได๎ โดยเติมสาร
ชํวยติดสีเป็นชํวงระหวํางการย๎อม และการเติมสารชํวยติดสีจะยุติลง เมื่อการย๎อมร๎อนสีใกล๎เสร็จ
สิ้น หลังจากการย๎อมแล๎วเส๎นไหมอาจถูกแชํในน้าย๎อมจนเย็นตัวลง หรือบางครั้งชาวบ๎านจะนา
เส๎นไหมออกจากน้าย๎อมทันทีก็ได๎ เสร็จแล๎วเส๎นไหมจะถูกทาความสะอาดด๎วยน้าสะอาดและ
นาไปตากจนแห๎ง
ชํวงที่สาม การใช๎สารชํวยติดสีหลังการย๎อมร๎อนสีแล๎ว เนื่องจากสารชํวยติดสีบางชนิด
สามารถใช๎ได๎หลังการย๎อมสีแล๎ว เชํนสารส๎ม จุนสี การย๎ อมสีชํวยติดสีแบบนี้จึงแยกกระทาเป็น
อิสระ หลังจากที่ผู๎ย๎อมย๎อมสีเสร็จแล๎ว โดยระยะเวลาที่ใช๎ประมาณ 15 นาที17
17

ศูนย์หมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติสุรินทร์. ภูมิปัญญาการย๎อมสีธรรมชาติ. (สุรินทร์ : โรงพิมพ์รุํงธนเกียรติ,
2549), น.12-13

58
2) วิธีการย้อมเย็น คือการนาวัตถุดิบธรรมชาติที่ให๎สีมาสกัดเป็นน้าย๎อมสีด๎วยวิธีการ
หมัก จนกระทั่งได๎น้าหมักสี และใช๎แสงแดดเรํงปฏิกิริยาในการย๎อมเส๎นไหมให๎ติดสี เชํนการ
ย๎อมสีด๎วยครามฮํอม และมะเกลือ เป็นต๎น โดยวิธีการย๎อมเย็นนี้ ทางคณะผู๎วิจัย พบวํา ชาวบ๎าน
สุรินทร์นิยมใช๎ควบคูํไปกับการย๎อมร๎อน โดยเฉพาะอยํางยิ่งที่ อ.ทําสวําง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง ณ
ที่นี้เป็นแหลํงผลิตผ๎าไหมที่มีชื่อเสี ยงแหํงหนึ่งของจังหวัดนั้น อาจารย์วีระธรรมฯ ผู๎นาการทอผ๎า
ของที่นี้นิยมใช๎การย๎อมเย็นรํวมกับวิธีการย๎อมร๎อนเสมอ ดังสังเกตได๎จากบริเวณรอบ ๆ บ๎านพักใน
เขตอาเภอทําสวําง ชาวบ๎านจะมีถังหมักน้าย๎อมอยูํรอบ ๆ บ๎านหลายใบ ในด๎านขั้นตอนการย๎อม
เย็นนั้นมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนแรก ละลายน้าครามที่เตรียมไว๎ กรองเอาเศษผงที่มากับเนื้อครามออก
ขั้นที่สอง เมื่อได๎น้าครามแล๎วเติมโซดาไฟ เพื่อเป็นตัวทาละลายคราม คนน้าครามจน
โซดาไฟละลายหมด จากนั้นเติมเกลือ และกลูโคส คนให๎ละลาย จะได๎น้าครามสีน้าเงิน
ขั้นที่สาม เติมผงเหม็น (โซเดียวไฮโดรซัลไฟล์) ลงในน้าคราม คนเบา ๆ จนละลาย
หมด น้าสีจะเปลี่ยนจากสีน้าเงินเป็นสีเหลืองอมเขียวเกิดฟองเล็ก ๆ ที่ขอบของภาชนะเป็นสีน้าเงิน
จากนั้นทิ้งน้าครามไว๎ 1 ชั่วโมง เพื่อให๎ครามทาปฏิกิริยากับตัวทาละลายได๎ดียิ่งขึ้น และพยายาม
ไมํให๎น้าครามสัมผัสอากาศ
ขั้นที่สี่
นาเส๎นไหมที่ได๎ลงย๎อมในน้าครามที่อุณหภูมิห๎อง โดยในชํวง 15 นาทีแรก
ให๎กลับเส๎นไหมบํอย ๆ หลังจากนั้นให๎เว๎นชํวงความถี่ในการกลับเส๎นไหมประมาณ 5 – 10 นาทีตํอ
ครั้ง ใช๎เวลาในการย๎อม 1 ชั่วโมง ขณะที่เส๎นไหมแชํอยูํในน้าครามพยายามให๎เส๎นไหมจมอยูํใน
น้าย๎อม และไมํให๎เส๎นไหมสัมผัสกับอากาศ เพราะเส๎นไหมจะเปลี่ยนสี สํงผลผลให๎ความเข๎ม
ของสีในเส๎นไหมไมํเทํากัน หรือที่ชาวบ๎านเรียกวํา เส๎นไหมสีดําง
ขั้นที่ห๎า ในระหวํางย๎อมเส๎นไหมที่แชํอยูํในน้าครามจะเป็นสีเหลือง ถ๎าสัมผัสอากาศ
จะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงิน เมื่อย๎อมครบ 1 ชั่วโมง นาเส๎นไหมขึ้นบิดให๎หมาด กระตุกตากในที่รํม
โดยในขั้นตอนนี้ต๎องทาอยํางรวดเร็ว เพราะเส๎นไหมจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้าเงินรวดเร็ว
มาก เมื่อเส๎นไหมเริ่มสัมผัสกับอากาศ และพยายามคลี่เส๎นไหมให๎สัมผัสกับอากาศให๎ทั่วทุกเส๎น
เพราะเส๎นไหมจะได๎มีสีสม่าเสมอ การตากเส๎นไหมในที่รํมนี้ใช๎เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
ขั้นสุดท๎าย นาเส๎นไหมที่ได๎ในขั้นที่ 5 มาล๎างน้าให๎สะอาด และกระตุกตากให๎แห๎งในที่
รํม เพียงเทํานี้เส๎นไหมก็จะมีสีเงินตามที่ต๎องการได๎ เชํนเดียวกันกับการย๎อมร๎อนหากต๎องการย๎อม
เส๎นไหมสีอื่น ๆ ผู๎ย๎อมก็เปลี่ยนน้าย๎อมจากครามเป็นน้าย๎อมสีอื่น ๆ18
ดังนั้นในการย๎อมไหมด๎วยสีธรรมชาติของชาวสุรินทร์จึงยังเป็นกรรมวิธีตามวิถีธรรมชาติ
ทั้งนี้ไมํวําด๎านวัตถุดิบ กระบวนการตําง ๆ หากมีการใช๎สารเคมีในการย๎อม เชํนโซดาไฟ ฯลฯ ก็
18

อ๎างแล๎ว
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เป็นเพียงบางกระบวนการเทํานั้น แตํกระบวนการหลัก ๆ แล๎ว การย๎อมสีของกลุํมหัตถกรรมผ๎า
ไหมสุรินทร์ยังเป็นวิธีการดั้งเดิม ซึ่งกระบวนการให๎ความปลอดภัยด๎านสุขภาพของผู๎ย๎อมและผู๎ใช๎
ผ๎าไหม เพราะผ๎าไหมที่ย๎อมจากสีธรรมชาติจะไมํกํออาการแพ๎สารเคมีตํอผิวหนังผู๎ใช๎แตํอยํางใด
ประเภทที่ 3 การย้ อ มสี ค รามและการย้ อ มเย็ น พร้อ มกั บ การใช้พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
สีครามอันได๎จากต๎นคราม ชาวบ๎านสุรินทร์เรียกต๎นครามวํา “ตรมเสร๏าะ” มีขนาดประมาณ 1- 1.5
เมตร ชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์นิยมปลูกไว๎ข๎างบ๎านหรือมุมใดมุมหนึ่งของที่นา โดยชาวบ๎านจะ
เริ่มปลูกด๎วยการใช๎เมล็ดเพาะในฤดูฝน จนอายุ ประมาณ 3 เดือนต๎นครามก็จะออกดอกและมีฝัก
คล๎ายถั่วแระมีเมล็ดอยูํข๎างใน เมื่อดอกแกํจัดเต็มที่ ชํางทอชาวสุรินทร์ก็จะตัดยอดหรือกิ่งครามที่มี
ใบติดอยูํมามัดเป็นทํอน ๆ แชํน้าทิ้งไว๎ประมาณ 2-3 วัน จนครามเปื่อย
โดยปกติแล๎วการย๎อม
สีครามของชาวสุรินทร์ อาจใช๎วิธีการย๎อมสีครามด๎วยวิธีย๎อมเย็นหรือย๎อมร๎อนดังที่ปรากฏอยูํใน
หัวข๎อการย๎อมสีธรรมชาติก็ได๎
สาหรับชาวสุรินทร์เองแล๎ว ชาวสุรินทร์มีวิธีการย๎อมครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง
วิธีการนี้นับเป็นวิธีการเฉพาะของชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์เทํานั้น และไมํปรากฏวําชํางทอผ๎าใน
จังหวัดอื่นใช๎วิธีนี้ในการย๎อมสีเส๎นไหม กรรมวิธีการย๎อมเส๎นไหมด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์จึงถือ
เป็นภูมิปัญญาของชาวสุรินทร์ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แม๎วําในปัจจุบันปรากฏวําชาวบ๎าน
ที่ใช๎วิธีการดังกลําวนี้เหลืออยูํไมํกี่หลังคาเรือนก็ตาม แตํวิธีการย๎อมครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็
ยังปรากฏอยูํตามเขตพื้นที่ตําง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้คือ ที่บ๎านนาแห๎ว ตาบลสวาย ที่บ๎าน
สวาย ตาบลสวาย บ๎านเขวาสินริน ทร์ ตาบลเขวาสินรินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ บ๎าน
บัลลังก์ ตาบลบ๎านพลวง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กรรมวิธีการย๎อมครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีกฎข๎อหนึ่งคือ หากผู๎ย๎อมต๎องการย๎อม
ไหมมัดหมี่แล๎ว ผู๎ย๎อมต๎องต๎องย๎อมสีอื่น ๆ ด๎วยสีธรรมชาติทั้งหมดกํอน หลังจากนั้นผ๎าไหม
มัดหมี่จึงย๎อมด๎วยสีครามพื้นบ๎านได๎ สีครามจะติดกับเส๎นใยไหมได๎ดีมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งผ๎า
มัดหมี่แมํลายโฮล การที่ย๎อมสีจากต๎นครามนั้นจะให๎สีแกํผ๎ามัดหมี่โฮลถึง 4 สี คือ สีเขียว สีมํวง สี
เปลือกมังคุด สีน้าเงิน และอาจจะมีสีดาเพิ่มขึ้นอีกสีก็ได๎ โดยผู๎ย๎อมต๎องปฏิบัติ ดังนี้19
1) นาต๎นครามมาตัดออกเป็นทํอน ๆ ความยาว 1 – 2 คืบ
2) นาต๎นครามที่ตัดแล๎วมาแชํน้าดํางที่ได๎จากขี้เถ๎าของต๎นกล๎วย มะพร๎าว หรือเปลือก
นุํน และน้าขี้เถ๎าต๎องเอาไปกรองจนเหลือแตํน้าใสแล๎ว
3) เมื่อแชํครามไว๎ 2 – 3 วันแล๎ว ให๎กรองน้าครามและขจัดเศษครามออก จนกระทั่ง
เหลือแตํน้าข๎น ๆ
19
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4) เสร็จแล๎วนาน้าครามข๎นไปหมักเป็นหัวเชื้อในโอํงที่มีฝาปิด ซึ่งน้าหัวเชื้อนี้สามารถ
เก็บไว๎ใช๎ได๎ตลอดปี
5) จากนั้นตักเอาหัวเชื้อจากโอํงมาเทลงอําง ซึ่งอํางเหลํานี้ต๎องตั้งอยูํบ๎านร๎า นที่ตั้งอยูํ
บริเวณที่มีแดดจัดประมาณ 5- 6 วัน โดยตักเอาหัวเชื้อใสํอํางใบละประมาณ 2 ชามแกง และเทน้า
ดํางอัตราสํวนเทํากันลงไปผสม ปิดฝาและผึ่งแดดไว๎ตลอดทั้งวันหลาย ๆ วัน แตํต๎องคอยระวังอยํา
ให๎น้าฝนลงไปผสมไมํได๎เป็นอันขาด
6) เมื่อน้าหมักในอํางขึ้นสีแล๎ว ชํา งชาวสุรินทร์จะตักเอาน้าส๎มมดแดงผสมใบตระมูงที่
เก็บไว๎ในโอํงอีกใบมาผสมทุกเช๎ากํอนพระอาทิตย์ขึ้น ในอัตราสํวนวันละ 1 แก๎ว
7) รอตํอไปอีกประมาณ 4 – 5 วันในขั้นนี้ถือเป็นการเลี้ยงคราม (หากเป็นชํวงฤดูฝนต๎อง
รอถึง 14 – 15 วัน) สีจึงเกิดขึ้นในอําง เพียงเทํานี้ชํางชาวสุรินทร์ก็ได๎น้าครามไว๎ใช๎ย๎อมสีแล๎ว
8) วิธีการย๎อมสีคราม กํอนนาน้าครามมาใช๎ชํางชาวสุรินทร์ต๎องทดลองใช๎ไม๎พายคนดู
หากพบวําผ๎าที่ผูกติดอยูํกับไม๎พายเปลี่ยนสีจากสีน้าเงินเป็นสีดา แสดงวําน้าครามพร๎อมใช๎งานแล๎ว
หลังจากนั้นใช๎นิ้วจุํมลงไปตรวจสอบวําน้าสีอุํนหรือไมํ เพราะการย๎อมเส๎นไหมด๎วยแสงอาทิตย์น้า
สีต๎องอุํนปานกลาง โดยชํวงเวลาที่เหมาะสม คือประมาณชํวง 10.30 – 11.00 น. และ 14.00 –
15.00 น. เป็นเวลาที่น้าสีมีอุณหภูมิที่เหมาะสม หลังจากรับแสงแดดมาตลอดทั้งวัน บางครั้งชําง
ชาวสุรินทร์บางคนอาจเติมเหล๎าขาวลงในน้าสีเล็กน๎อย เพื่อกระตุ๎นให๎น้าสีอุํน
9) สาหรับผ๎าไหมมัดหมี่แมํลายโฮล การย๎อมสีด๎วยน้าครามดังกลําวจะย๎อมในขั้นที่สาม
หลังจากมัดย๎อมสีแดงด๎วยครั่งแล๎วและมัดย๎อมสีเหลืองด๎วยแขและประหูด สุดท๎ายให๎แกะเชือกเปิด
สีแดงและสีเหลืองและสีขาวบางสํวน นาน้าไหมครามที่เตรียมไว๎มาย๎อมสีครามให๎ปรากฏเป็นสีน้า
เงิน สีเขียว สีมํวง สีดา โดยผู๎ย๎อมใช๎มือจุํมเส๎นไหมและขยา พร๎อมกับบิดไหมเพื่อให๎สีเข๎ากับ
เส๎นไหม ทาเชํนนี้สลับกันเป็นเวลาประมาณ 20 – 25 นาที
10) จากนั้นชํางชาวสุรินทร์จะนาเส๎นไหมไปล๎างด๎วยน้ากรดมดแดงชนิดเจือจางกวําที่ใช๎
ผสมครามในครั้งแรก หรืออาจนาไปล๎างด๎วยน้ามะพร๎าวอํอนก็ได๎ เสร็จแล๎วนาไปตากแห๎ง
ด๎วยกรรมวิธีการย๎อมสีเส๎นไหมช๎างต๎นทั้ง 3 วิธีแสดงให๎เห็นวํา กรรมวิธีการย๎อมเส๎ น
ไหมเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญอยํ างมาก เพราะการย๎อมสีเส๎นไหมมิใชํ เพียงการสร๎างสีสันที่
สวยงามเทํานั้น หากแตํการย๎อมสียังถือเป็นการขจัดไขมันที่ติดมากับเส๎นไหม โดยการย๎อมสีทั้ง 3
วิธีดังกลําวเป็นวิธีการที่ชํางชาวสุรินทร์สํวนใหญํใช๎งานกันทั่วไป แตํสาหรับการย๎อมสีครามด๎วย
พลังงานแสงอาทิตย์ นี้เป็นภูมิปัญญาของคนสุรินทร์ ซึ่งคณะผู๎วิจัยพบวําปัจจุบันวิธีการย๎อมสี
ครามด๎วยพลังงานแสงอาทิตย์ของชาวสุรินทร์ยังคงใช๎งานอยูํในหมูํบ๎านบางแหํงในจังหวัดสุรินทร์
ดัง นั้ น ขั้ น ตอนการย๎ อ มสี ข องกลุํ มหั ต ถกรรมผ๎ า มไหมทอมื อ ชาวสุ ริน ทร์ข๎ า งต๎น เป็ น
ขั้นตอนที่มีความยุํงยากและละเอียดอํอนมาก และผู๎เกี่ยวข๎องในกระบวนการเหลํานี้ต๎องมีทักษะ
ความเชี่ยวชาญสูงมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่งขั้นตอนการสาวไหมและการตีเกลียวไหมเป็นขั้นตอนที่
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มีความยุํงยากมากที่สุด ด๎วยเหตุนี้สถาบันหมํอนไหมแหํงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สมมช.) สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได๎ประดิษฐ์
เครื่องสาวไหม ควบตีเกลียวเส๎นไหม และกรอไจเส๎นไหมในเครื่องเดียวกันเรียกวํา “เครื่องสาวไหม
ยู บี 3” เพื่ อ ชํ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู๎ ผ ลิ ต เส๎ น ไหม ท าให๎ ก ารผลิ ต เส๎ น ไหมของคนสุ ริ น ทร์ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและรวดเร็วกวําในอดีต 20 แตํอยํางไรก็ดีกระบวนการอื่น ๆ ในการผลิตเส๎น
ไหมก็ยังคงเป็นวิถีธรรมชาติ ดังที่บรรพบุรุษของชาวสุรินทร์ได๎กระทามาในอดีต ซึ่งปัจจุบัน
กลุํมหัตถกรรมในจังหวัดสุรินทร์ยังคงทาหน๎าที่เป็นผู๎ผลิตเส๎นไหมและเป็น ผู๎จาหนํายเส๎นไหม
ให๎แกํผู๎ท อผ๎า ไหมและผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมผ๎าไหมทั้งในประเทศและตํางประเทศ ดัง
ปรากฏวําในจังหวัดสุรินทร์มีร๎านค๎าเส๎นไหมดิบและเส๎นไหมย๎อมสีจานวนมาก ตามถนนหลายเส๎น
เชํน ถนนจิตรบารุง ถนนธนสาร เป็นต๎น
3.3.5 การออกแบบลวดลาย
ผ้าไหมสุรินทร์ได้รับการยอมรับเป็นเวลานานว่า ผ้าไหมสุรินทร์มีความสวยงามและมี
เสน่ห์สวยหรู รวมทั้งผ้าไหมสุรินทร์ยัง มีชื่อเสียงในด้านผ้าทอมือเชิงอนุรักษ์ เพราะกลุ่มชุมชน
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ นิยมผลิตผ้าไหมด้วยวิธีการดั้งเดิม โดยชาวบ้านไม่ได้ใช้เครื่องจักรกลในการ
ผลิตผ้าไหมแต่อย่างใด แต่จากการสารวจข้อมูลด้านการออกแบบของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ
ของชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ คณะผู้วิจัยพบว่า ผ้าไหมสุรินทร์ของชาวบ้านมีลวดลายที่ดัดแปลงจาก
ลวดลายดั้งเดิมหรือใช้ลวดลายดั้งเดิมในการทอผ้าไหม ซึ่งลวดลายเหล่านี้ยังคงเป็นลวดลายตาม
วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อของชาวสุรินทร์ ทาให้ลวดลายบนผืนผ้าไหมสุรินทร์เป็นลวดลาย
เชิงอนุรักษ์และมีสีขรึมและไม่ฉูดฉาด เช่นลายผ้าโฮล ลายผ้าอัมปรม ฯลฯ
ในอีก มุม หนึ่ง ชาวบ้า นกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือบางกลุ่มกลับมีพั ฒนาการด้านการ
ออกแบบลวดลายผ้าไหมอย่างก้าวหน้า ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านกลุ่มนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน
การออกแบบจากหน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และมูลนิธิศิลปาชีพ ทำให๎ชาวบ๎านกลุํมนี้มี
ทัก ษะความสามารถด๎านการออกแบบลวดลายบนผืนผ๎าไหมเป็นอยํ างดี และชาวบ๎านกลุํมนี้
สามารถพัฒนาลวดลาย สีสันที่แตกตํางจากในอดีต ผ๎าไหมของกลุํมชาวบ๎านเหลํานี้จึงเป็นสิ นค๎า
สํงออกระดับประเทศ เชํน กลุํมทอผ๎าอาเภอทําสวําง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต๎น
ด๎านวิธีการออกแบบลวดลายบนผืนผ๎าไหมของชาวสุรินทร์นั้น ปัจจุบันชาวบ๎านมีวิธีการ
ออกแบบอยูํ 3 วิธีการใหญํ ดังนี้
วิธีการแรก การออกแบบลวดลายผ้าไหมบนกระดาษกราฟ วิธีการนี้คณะผู๎วิจัยพบวํา
อาจารย์วีระธรรม ตระกูลเงินไทย แหํงหมูํบ๎านผ๎าไหมทอมืออาเภอทําสวําง จังหวัดสุรินทร์เป็น
ผู๎ใช๎วิธีการนี้ โดยที่อาจารย์วีระธรรมฯ ได๎รับการอบรมความรู๎เกี่ยวกับผ๎าไหมจากมูลนิธิศิลปาชีพ
20
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อาจารย์วีระธรรมฯ จึงเลือกใช๎วิธีการออกแบบลวดลายผ๎าไหมบนกระดาษกราฟ ซึ่งวิธีการดังกลําว
นี้จะทาให๎เกิดลวดลายที่ซับซ๎อนและละเอียดอํอน โดยอาจารย์วีระธรรมฯ จะใช๎ดินสอฝนลายตาม
ชํองตารางในกระดาษกราฟทีละชํอง ๆ จนเกิดเป็นรูปภาพลวดลายที่สวยงาม วิธีการฝนดินสอลง
บนตารางในกระดาษกราฟจึงนับเป็ นวิธีการที่สร๎างลวดลายจากความคิดสติปัญญาของอาจารย์
วีระธรรมฯ ลวดลายที่เกิดขึ้นจึงสามารถแสดงรายละเอียดได๎มากกวําการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการออกแบบ แตํวิธีการดังกลําวนี้มีจุดด๎อยตรงที่ระยะเวลาที่ใช๎ออกแบบมากกวําวิธีการอื่น ๆ
วิธีการที่สอง การออกแบบลวดลายผ้าไหมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบด๎วยวิธีการนี้
เป็นวิธีการสมัยใหมํ ซึ่งนักออกแบบรุํนใหมํ นิย มใช๎กันโดยทั่วไป เพราะนักออกแบบรุํนใหมํ
เหลํานี้ได๎รับการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาในสาขาการออกแบบสิ่งทอ สํงผลให๎คอมพิวเตอร์
เข๎ า มี บ ทบาทในการออกแบบลวดลายของผ๎า ไหมสุ ริ น ทร์ มากขึ้ น แตํ คณะผู๎ วิ จัย พบวํ า การ
ออกแบบด๎วยคอมพิวเตอร์ในกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือของชาวบ๎านยังไมํแพรํหลายมากนัก
เพราะนัก ออกแบบรุํนใหมํนิย มเข๎ าท างานกับผู๎ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอตําง ๆ
มากกวําทางานตามหมูํบ๎านในท๎องถิ่น
วิธีการที่สาม การออกแบบลวดลายผ้าไหมพร้อม ๆ กับการทอผ้าไหมไปในเวลาเดียวกัน
จากการสอบถามชาวบ๎านหลาย ๆ คนที่ทอผ๎าไหม พบวํา ชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์เป็นชํางมี
ฝี มื อ ในการทอผ๎ า ไหมระดั บ สู ง ชํ า งทอผ๎ า ไหมสุ ริ น ทร์ อี ก สํ ว นหนึ่ ง จึ ง มิ ไ ด๎ ใ ช๎ ก ระบวนการ
ออกแบบลวดลายทั้ง 2 วิธีการข๎างต๎น หากแตํด๎วยทักษะความชานาญด๎านการทอผ๎าไหม ซึ่งเด็ก
ชาวสุรินทร์สามารถเริ่มทอผ๎าไหมตั้งแตํอายุ 12 ปี ประสบการณ์ในการทอผ๎าไหมที่สะสมมานาน
ของชํา งทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์ ท าให๎ ชํางทอผ๎าไหมสุรินทร์เหลํานี้สามารถทอผ๎าไหมไปตาม
จินตนาการความคิดลวดลายในสมองตน ผ๎าไหมของชํางทอชาวสุรินทร์กลุํมนี้จึงเปรียบเสมือน
กระดาษ ซึ่งชํางทอผ๎าไหมสามารถสร๎างสรรค์ผลงานผํานลวดลายบนผืนผ๎าไหม การทอผ๎าไหม
จึงมีลักษณะคล๎ายกับศิลปินวาดรูปบนกระดาษ โดยชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์กลุํมนี้มิได๎มี การ
เขียนหรือวาดรูปลวดลายขึ้นมากํอนแตํอยํางใด
ดังนั้นจึงอาจสรุปได๎วํา ผ๎าไหมสุรินทร์สํวนใหญํยังคงลวดลายดั้งเดิมตามวัฒนธรรมของ
ตน เชํ นผ๎า โฮลสุรินทร์ ผ๎า ลายอัปรม ฯลฯ ผ๎าไหมสุรินทร์จึงได๎รับการยกยํองวําเป็นผ๎าเชิง
อนุรัก ษ์ วัฒนธรรมภายใต๎ก ระบวนการมัดย๎ อมและทอด๎วยมือของชํางทอชาวสุรินทร์ แตํใ น
ขณะเดียวกั นผ๎าไหมสุรินทร์บางสํวนก็ได๎ถูกออกแบบลวดลายขึ้นใหมํ โดยชํางทอผ๎าไหมชาว
สุรินทร์ได๎นาลวดลายทางวัฒนธรรมหลาย ๆ แบบมาดัดแปลง จนกระทั่งเกิดลวดลายที่มีใหมํด๎าน
วัฒนธรรม ซึ่งลวดลายเหลํานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมในครัวเรือน
ของชาวสุรินทร์ได๎ดี ตลอดจนผ๎าไหมสุรินทร์ประเภทนี้ยังถือเป็นสินค๎าสํงออกของประเทศไทย
ด๎วยในเวลาเดียวกัน ตัวอยํางของลวดลายผ๎าไหมที่ดัดแปลงขึ้นใหมํนี้ เชํน ลวดลายผ๎าไหมเอเปค
ของกลุํมจันทร์โสภา อาเภอทําสวําง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต๎น

63
3.3.6 การทอผ้าไหม
สาหรับการทอผ้าไหมของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือ สุรินทร์ คณะผู้วิจัยพบว่ากลุ่ม
หัตถกรรมผ้าไหมทอมือสุรินทร์ยังคงใช้กรรมวิธีทอผ้าไหมและอุปกรณ์การทอเช่นเดียวกับในอดีต
ซึ่งในการทอผ้าไหมนับเป็นขั้นตอนสุดท๎าย กํอนผ๎าไหมผืนงามจะเกิดขึ้น โดยในการทอผ๎านี้ต๎อง
ประกอบด๎วยอุปกรณ์ ดังนี้
เครื่องกี่ทอผ้า (ชาวบ๎านเรียกวํา “แก็บบ์”) เป็นเครื่องทอผ้าที่มีขนาดใหญ่ประกอบไป
ด้วยโครงกี่ฟืม เขาหูกหรือตะกอ ไม้ม้วนผ้าและหลักม้วนผ้า ไม้สาหรับพาดนั่งสาหรับผู้ทอ เวลา
ทอผ้าไหม ผู้ทอจะเหยียบและดึงเส้นไหมและตะกอขึ้นลง พร้อม ๆ กับใช้ไม้แกนม้วนไหมเส้นยืน
คานแขวน กระสวย หลอดด้ายพุ่ง ผังหรือสะดึงขึงผ้าให้ตึง
ในอดีต ชายชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรจะเป็นผู้แกะสลักทากี่ทอผ้าบนเนื้อไม้แข็ง และกี่
ทอผ้าของชาวสุรินทร์มีขนาดใหญ่มาก และมักติดตั้งบริเวณใต้ถุนบ้าน โดยรูปสลักบนกี่ทอผ้า
ชาวสุรินทร์มักเป็นรูปงูหรือพญานาค ซึ่งรูปเหล่านี้มักปรากฏบนที่ที่ใช้แควนรอกและแขวนตะกอ
และเขา หัวนาคจะหันไปทางทิศเดียวกับช่างทอ เสากี่ทอจะสลักเป็นสายกลีบบัวใช้ไม้ประดู่หรือ
ไม้เนื้อแข็งทา กี่ทอผ้าจะนิยมฝังดินใต้ถุนเรือน เพราะช่างทอชาวสุรินทร์ตั้งใจติดตั้งให้แน่นหนา
ถาวร ส่วนหลักค้นมัดหมี่นิยมสลักเป็นลายพันธุ์พฤกษามีกรอบลายชัดเจนบางทีฉลุเป็นลายนาค
เกี้ยวอย่างสวยงาม

ภาพ 3-8 กี่ทอผ้าไหมโบราณ ที่อาเภอท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
กี่ทอผ้าโบราณนี้มีความสูงขนาดบ้าน 2 ชั้น ใช้ช่างทอไม่น้อยกว่า 4 คนในการทอผ้า 1 ผืน
อย่างไรก็ดีในปัจจุบันกี่ทอผ้าโบราณของชาวสุรินทร์ได้ลดปริมาณลงเป็นจานวนมาก
ทั้งกี่ทอผ้าแบบโบราณของชาวสุรินทร์ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ก็ไม่ได้มีการแกะสลักลวดลายใด เนื่อง
ด้วยชาวสุรินทร์หันไปใช้เครื่องทอผ้า (กี่) สมัยใหม่ ซึ่งเครื่องทอผ้าชนิดนี้มีราคาไม่แพงและมีขาย
ทั่วไป ทั้งมีขนาดเล็กกว่าเครื่องทอผ้า (กี่) แบบโบราณของชาวสุรินทร์ แต่ชาวสุรินทร์หลาย ๆ
ท้องที่ก็ยังคงเก็บรักษากี่ทอผ้าโบราณไว้ใช้งาน เช่น ชาวบ้านในเขตหมู่บ้านเขวาสินรินทร์ หมูํ
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2 ตาบลเขวาบ๎านสวายและบ๎านนาแห๎ว หมูํ 7 ตาบลสวาย และบ๎านจันรม หมูํ 4 ตาบลตาอ๏อง อาเภอ
เมือง เป็นต้น
ปัจจุบัน กี่ทอผ้าที่ชาวสุรินทร์ใช้งานในขณะนี้ คือ กี่ทอผ้าประเภท กี่กระตุก (Flying
shuttle handloom) ซึ่งเครื่องกี่กระตุกนี้เป็นเครื่องทอผ๎าไหมที่มีความแข็งแรงและมีขนาดเล็กกวํากี่
ทอผ๎าโบราณ เวลาทอผ๎าเครื่องกี่กระตุกจะไมํโอนเอนไปมาเชํนเครื่องทอผ๎าไหมแบบอื่น ๆ และ
การทอผ๎าไหมด๎วยเครื่องกี่กระตุกใช๎เวลาน๎อยกวําการทอด๎วยเครื่องทอผ๎าไหมแบบอื่น ๆ ทาให๎
กาลังการผลิตผ๎าไหมด๎วยเครื่องกี่กระตุกมีจานวนแนํนอน คุณภาพคงที่ และใช๎เวลาน๎อยในการทอ
ผ๎าไหม อีกทั้งเกรนของผ๎าไหมสุริ นทร์จะไมํบิดเบี้ยว และโครงสร้างเครื่องกี่กระตุกปัจจุบัน
ประกอบด้วยเสา 4 เสา คาน 9 คานบนมี 4 คาน คานล่างมี 1 คาน และคานกลาง 1 คาน มีราวหูกทั้ง
4 ด้าน มีทั้งด้านบนและด้านล่าง
คานแขวน เป็นไม้ห้อยอยู่กับคานของเครื่องกี่กระตุก ซึ่งคานทั้งสองใช้แขวนเชือกที่
ต่อมาจากเขาหรือตะกอ เพื่อให้ตึงอยู่ตลอดเวลา
ฟืมหรือหวี คือเครื่องมือสาหรับทอผ้ามีฟันเป็นซี่ๆ ลักษณะของฟืมคล้ายหวี ฟืมหรือหวี
ใช้สาหรับสอดไหมหรือเพื่อจัดเส้นไหมให้อยู่ห่างกัน และฟืมหรือหวียังทาหน้าที่กระทบไหมพุ่งที่
สานตัดกันกับไหมยืน จนผ้าไหมเกิดเป็นผืนผ้า ทั้งเนื้อผ้าไหมจะบางหรือหนานั้นขึ้นอยู่กับ การที่
ผู้ทอใช้ฟืมหรือหวีในการทอ
ตะกอ ใช้สาหรับแยกเส้นด้ายขึ้น เพื่อเปิดจังหวะให้เส้นด้ายพุ่งสอดขัดกับกับเส้นด้ายยืน
ตะกอหลอก ตะกอแผงหรือเขาใหญ่และเขายาว ใช้เป็นที่เก็บไม้ขิด เพื่อส่งลายให้ทอ
โดยไม่ต้องเก็บขิด เป็นลักษณะตะกอแนวตั้ง
ไม้ (ไม้กาพัน) ใช้สาหรับม้วนผ้าที่ทอแล้วแยกไว้ต่างหากอีกด้านหนึ่ง ไม้แกนม้วนผ้านี้
จะเหลาเป็นเหลี่ยม จะได้ยึดผ้าที่ม้วนเก็บไว้ไม่ให้ลื่น
ไม้ คือไม้สอดแทนไม้ขิดเพื่อให้ตะกอเปิดกว้าง และสอดเส้นด้ายยืนพุ่งไป
ไม้ขิด คือเครื่องมือที่ใช้กรอด้ายสาหรับทอผ้า นิยมทาจากเถาวัลย์เครือไส้ตัน โดยไม้
ดังกล่าวจะมีลักษณะตรงกลางกลวง หรือไม้อย่างอื่นเจาะรูตรงกลาง ไม้ขิดมีหน้าที่เป็นแกนของ
หลอดด้าย เพื่อให้ด้ายหมุนไปตามแรงพุ่งของกระสวย
ไม้เหยียบหรือคานเหยียบ คือไม้ไผ่ 2 อันที่ผูกเชื่อมโยงกับเขาผูกหรือตะกอ เพื่อใช้
สาหรับเหยียบดึงเขาหูกทั้ง 2 อัน ให้เส้นไหมยืนขึ้นลงสลับกัน และเปิดช่องเพื่อพุ่งกระสวยไหม
เข้าไปในร่องดังกล่าว เส้นไหมทั้ง 2 ชนิดจะสานขัดกันเป็นเนื้อผ้า
ไม้นั่งทอผ้า คือไม้กระดานหนาพอสมควร และมีความยาวกว่ากี่เล็กน้อย ใช้เวลานั่งทอ
ผ้า ไม้นี้จะใช้พาดระหว่างหลักกี่ข้างหน้ากับหลักม้วนผ้า
บ่ากี่ คือ ไม้ที่รองรับส่วนปลาย 2 ด้านของไม้ม้วนผ้า มี 2 หลัก แต่ละหลักจะอยู่คนละ
ข้างของหูก
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กระสวย ใช้บรรจุหลอดไหมพุ่งสอดไประหว่างช่องว่างของเส้นไหมยืน ต้นและปลาย
เรียวตรงกลางเจาะเป็นช่องสาหรับใส่หลอดด้าย
ผัง เป็นไม้ที่ขึงไว้ตามความกว้างของผ้าที่ทอ เพื่อให้หน้าผ้าตึงพอดีกับฟืม และเพื่อทา
ให้ลายผ้าตรง ไม่คดไปคดมา21

ภาพ 3-9 เครื่องทอผ๎าแบบกี่กระตุก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎อง
สํวนเส๎นไหมที่ใช๎ในการทอผ๎าไหมแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ เส๎นไหมยืนและเส๎น
ไหมพุํง ซึ่งเส๎นไหมทั้งสองจะถูกถักทอกันกํอเกิดผ๎าไหมผืนขึ้น โดยเส๎นไหมแตํละประเภทมี
รายละเอียด ดังตํอไปนี้
ประเภทแรก เส๎นไหมยืน คือเส๎นไหมเรียบ (Raw silk) โดยเส๎นไหมที่จะนามาใช๎เป็น
เส๎นไหมยืนนั้น เส๎นไหมดังกลําวต๎องผํานกระบวนการสาวไหม การย๎อมสี การตีเกลียว การ

21

AThaisilk . Thai silk Making กรรมวิธีการทาผ๎าไหมไทย. World Wide Web
http://athaisilk.netfirms.com/variety.htm /
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ควบและการอบเกลียว จนเส๎นไหมมีความอยูํตัว เส๎นไหมดังกลําวจึงมีคุณสมบัติพร๎อมเป็นเส๎น
ไหมยืน
ประเภทที่สอง เส๎นไหมพุํง คือเส๎นไหมผํานกระบวนการควบตีเกลียวแล๎ว โดยนาเส๎น
ไหมดิบหลายเส๎นมาควบตีเกลียวจนมีจานวนเกลียวประมาณ 150 – 180 เกลียวตํอเมตร และเส๎น
ไหมพุํงเป็นเส๎นไหมที่มีขนาดของเส๎นไมํเกิน 150 – 200 ดีเนียร์ ซึ่งหากเส๎นไหมมีขนาดใหญํกวํา
150 – 200 ดีเนียร์แล๎ว เส๎นไหมดังกลําวจะสร๎างปัญหาแกํกระบวนการทอผ๎าไหมและเกิดปัญหา
ด๎านสม่าเสมอของเส๎นไหม ดังนั้นปั จจุบันเส๎นไหมพุํงจึงเป็นเส๎นไหมขนาดเล็กหลายเส๎น ที่ผําน
การควบตีเกลีย ว จนเส๎นไหมที่ผํานกระบวนการควบตีเกลียวจนมี เกลีย วประมาณ 150 – 180
เกลียวตํอเมตรอันเหมาะสมตํอการทอผ๎าไหม
นอกจากนี้เส๎นไหมพุํงอาจหมายรวมความถึงเส๎นไหมเดี่ยวที่มีขนาดใหญํ ซึ่งผู๎ทอจะควบ
เส๎นไหมเดียว 2 เส๎นหรือ 4 เส๎น ฯลฯ เข๎าด๎วยกัน
โดยเส๎นไหมดังกลําวไมํผํานการตีเกลียว
ผ๎าไหมที่ได๎จากกระบวนนี้เรียกวํา ผ๎าไหม 2 เส๎น หรือผ๎าไหม 4 เส๎น
ปัจจุบันผ๎าไหมที่ผํานกระบวนการตีเกลียวเป็นผ๎าที่ใช๎กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และ
บางครั้งผ๎าไหมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์อาจมีเส๎นไหมพุํงถึง 6 เส๎น เพื่อ เพิ่มความหนาของ
เนื้อผ๎าไหม
กรรมวิธีการทอผ้าไหมทอมือสุรินทร์ ทางคณะผู๎วิจัยพบวําปัจจุบัน ทางกลุํมหัตถกรรม
ผ๎าไหมทอมือสุรนิ ทร์ได๎มีกรรมวิธีในการทอผ๎าไหม 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นแรก การเตรียมเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่ง ด้วยวิธีลงแป้ง ด๎วยเหตุที่ธรรมชาติของ
เส๎นไหมเป็นเส๎นใยธรรมชาติที่มีความเหนียวมาก โดยในขณะแห๎งเส๎นไหมมีความเหนียวถึง 4.5
กรัม/ดีเนียร์22 ขณะเปียกมีความเหนียว 3.9 กรัม/ดีเนียร์ และเส๎นไหมมีเปอร์เซ็นต์หดตัวจากการยืด
ตัวที่ 2 % 23 ด๎วยเหตุนี้การทอผ๎าไหมจึงต๎องมีก ารเตรียมเส๎นไหมยืนและเส๎นไหมพุํงเสียกํอน
เพื่อให๎ผู๎ทอผ๎าไหมไมํต๎องใช๎แรงมากนักและป้องกันมิให๎เส๎นไหมขาดระหวํางการทอ การลงแป้ง
เส๎นไหมจึงเกิดขึ้น ซึ่งแป้งที่ใช๎ในการลงเส๎นไหมมีอยูํด๎วยกัน 3 ประเภท คือ
ประเภทแรก แป้งธรรมชาติ เชํน แป้งมันสาปะหลัง แป้งข๎าวจ๎าว ฯลฯ ด๎วยคุณสมบัติ
ของแป้งที่ชํวยยึดและเป็นแผํนฟิมส์เคลือบเส๎นใยไหมไมํให๎แตกจากกัน
ประเภทที่สอง สารหลํอลื่น เชํน น้ามันพืช ฯลฯ ด๎วยคุณสมบัติที่ชํวยให๎เส๎นไหมมีความ
ลื่นเพิ่มมากขึ้น และสามารถลดการเสียดสีระหวํางเส๎นไหมกับตระกอฟันหวีและระหวํางเส๎นไหม
ด๎วยกันเอง ทาให๎เส๎นไหมไมํแตกหรือขาดโดยงําย

22
23

หนํวยวัดคําความยืดหรือคงที่ของด๎ายไหม
ข๎อมูลกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2552
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นอกจากแป้งทั้ง 2 ประเภทข๎างต๎นแล๎ว คณะผู๎วิจัยยังพบวํา ชํางทอผ๎าไหมบางรายได๎นา
แป้งฝุ่นทาตัวมาใช๎งาน โดยชํางทอให๎เหตุผลวํา แป้งชนิดนี้ใช๎งานได๎ดีทาให๎เส๎นไหมไมํลื่ นมาก
นัก เมื่อเส๎นไหมสัมผัสกับเหงื่อจากมือของผู๎ทอ ทั้งแป้งยังชํวยให๎เกิดการยึดเคลือ บเส๎นไหม
ไมํให๎แตกด๎วย
วิธีการลงแป้งและกรอไหมยืน และเส๎นไหมพุํง ตามการรวบรวมข๎อมูลของคณะผู๎วิจัย
พบวํา กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์มีวิธีการลงแป้งและเตรียมเส๎นไหมยืน ดังนี้
ชาวบ๎านจะนาแป้งมาผสมน้า แล๎วชาวบ๎านจะนาเส๎นไหมที่เตรียมไว๎มาชุบน้าแป้งและ
สลัดแห๎งหรือบีบน้าออกให๎เรียบร๎อย โดยเส๎นไหมต๎องเหลือน้าแป้งแตํพอดีสํวนหนึ่ง ซึ่งขั้นนี้ต๎อง
อาศัยชาวบ๎านที่มีความชานาญในการบิดหรือสลัดเป็นพิเศษ หลังจากนั้นชาวบ๎า นจะกระตุกเส๎น
ไหม เสร็จแล๎วชาวบ๎านจะนาเส๎นไหมไปตาก โดยการกระตุกไหมต๎องกระทาในที่รํม เพื่อให๎เส๎น
ไหมยืดและแยกออกจากกัน และการกระตุกจะต๎องกระทาไปเรื่อย ๆ จนเส๎นไหมเกือบแห๎ง การ
กระตุกไหมนี้ต๎องกระทาทุกเข็ดจนครบเวียนไปมาและอยํางเพียงพอด๎วย เส๎นไหมยืน จึงไมํติดกัน
และกรอเข๎าหลอดไมํยาก เสร็จแล๎วชาวบ๎านจึงจะนาเส๎นไหมยืนไปตากราวกลางแจ๎ง ซึ่งที่ตาก
ไหมต๎องไมํมีวัสดุบังแดดหรือในรํม
ขั้นที่สอง การกรอไหมยืนและการกรอไหมพุ่ง ตามที่คณะผู๎วิจัย ได๎ทาการรวบรวม
ข๎อมูลการทอผ๎าของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์ ทางคณะผู๎วิจัยพบวําชาวบ๎านในหมูํบ๎าน
ผ๎าไหมตํางใช๎วิธีการดั้งเดิมในกรอเส๎นไหมลงในหลอดพีวีซีด๎วยมือ โดยการกรอไหมดังกลําวมี
รายละเอียด ดังนี้
การกรอไหมยืน กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์มักเลือกใช๎วิธีกรอไหมด๎วยมือ
โดยอุปกรณ์ที่ใช๎คือ ไนกรอไหม ระวิ ง และหลอดพีวีซี เนื่องจากเส๎นไหมมีความลื่นและมีเส๎น
ขนาดเล็ก การกรอจึงต๎องใช๎ความพิถีพิถัน เพื่อให๎ หลอดเส๎นไหมมีขนาดเหมาะสมและลดการ
สูญเสียเส๎นไหมระหวํางกรอให๎น๎อยที่สุด การกรอไหมเริ่มด๎วยการที่ผู๎กรอนาไจไหมมาสวมแขน
ทั้งสองข๎างและกระแทก เพื่อให๎เส๎นไหมเรียงกันเสียกํอนตามสภาพเดิม แล๎วผู๎กรอจับเส๎นไหมมา
พันกับหลอด โดยผู๎กรอใช๎นิ้วหัวแมํมือซ๎ายจับเส๎นไหม สํวนมือขวาหมุนไนกรอ การกรอใสํ
หลอดพีวีซีนี้ต๎องกรอที่หัวและท๎ายของหลอดพีวีซีเสียกํอน แล๎วผู๎กรอจึงกรอเส๎นไหมสูํตรงกลาง
หลอดพีวีซีจนเต็ม เมื่อผู๎กรอกรอเส๎นไหมได๎เต็มหลอดแล๎ว ผู๎กรอต๎องขมวดปลายเส๎นไหมและบิด
ให๎แนํน เพื่อป้องกันการคลายตัวของเส๎นไหม24
การกรอไหมพุ่ง วิธีการกรอเส๎นไหมพุํงเข๎าหลอดพีวี ซีกระทาเชํนเดียวกับการกรอไหม
ยืน และเมื่อกรอเส๎นไหมสูํหลอดพีวีซีเสร็จแล๎ว ผู๎กรอจึงคํอยดาเนินการกรอเส๎นไหมเข๎าหลอด
พุํ ง ในภายหลั ง ซึ่ ง จากการส ารวจข๎ อ มู ล ของกลุํ ม หั ต ถกรรมทอผ๎ า ไหมด๎ ว ยมื อ ของสุ ริ น ทร์
24

ไมํปรากฏชื่อผู๎เขียน. ผ๎าไหมไทย. World Wide Web http://www.yupparaj.ac.th/web2001/st10/link82.htm
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คณะผู๎วิจัยพบวํา ทางกลุํมหัตถกรรมทอผ๎าไหมด๎วยมือ สุรินทร์ ใช๎วิธีกรอไหมพุํ งด๎วยมือ โดย
อุปกรณ์ที่ใช๎คือหลอดด๎ายพุํงที่มีอยูํ 2 ขนาด ขนาดแรกหลอดด๎ายพุํงเส๎นผํ าศูนย์กลาง 5 มิลิเมตร
ยาว 8 เมตร และขนาดที่สองหลอดด๎ายพุํงมีขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร
ซึ่งหลอดด๎า ยพุํง ขนาดที่ สองเป็ นหลอดด๎ายพุํงที่กลุํมหัตถกรรมทอผ๎าไหมด๎วยมือนิยมใช๎อยูํใ น
ปัจจุบัน วิธีการกรอด๎ายพุํงเข๎าหลอดด๎ายพุํง ใช๎วิธีการเชํนเดียวกับการกรอเข๎าหลอดด๎ายยืน แตํ
หากผ๎าไหมที่ทอต๎องการเส๎นไหมพุํง 2 เส๎นหรือมากกวํา 2 เส๎นขึ้นไปแล๎ว ชาวบ๎านกลุํมหัตถกรรม
ผ๎าไหมทอมือก็ต๎องนาเส๎นไหมมาปรับความตึงให๎เทํา ๆ กันเสียกํอน แล๎วผู๎กรอจึงกรอเส๎นไหมพุํง
2 เส๎นหรือมากกวํา 2 เส๎นขึ้นไปเข๎าหลอดพุํง เพื่อนาไปใช๎ทอผ๎าไหมตํอไป
ขั้นที่สาม การทอผ้าไหมด้วยเครื่องกี่กระตุก วิธีการทอผ๎าไหมประกอบไปด๎วยเส๎นด๎าย
2 ชุด คือ ชุดแรก “เส๎นด๎านยืน” ซึ่งขึงไปตามความยาวผ๎าและอยูํติดในเครื่องทอหรือแกนม๎วน
ด๎านยืน ชุดที่สอง “เส๎นด๎านพุํง” โดยผู๎ทอจะกรอเส๎นด๎ายไหมพุํงเข๎าในกระสวย เพื่อให๎กระสวย
เป็นตัวนาเส๎นด๎ายพุํงสอดขัดกับเส๎นด๎ายยืนเป็นมุมฉาก การทอผ๎าไหมผู๎ทอจะสอดเส๎นด๎ายทั้งสอง
ชุดสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ๎า และผู๎ทอต๎องสอดด๎ายพุํงแตํละเส๎นให๎สุดถึงริมแตํละด๎าน
เมื่อด๎ายพุํงสุดริมด๎านใดแล๎วผู๎ทอก็จะวกด๎ายพุํงกลับมาอีกด๎าน สํงผลให๎เกิดริมผ๎าเป็นเส๎นตรงทั้ง
สองด๎าน สํวนลวดลายของผ๎าไหมนั้นเกิดจากการวางลายผ๎าแตํละผืน ซึ่งผู๎ทอใช๎ด๎ายไหมพุํงกับ
ด๎ายไหมยืนคนละสีทอลงในผ๎าผืนเดียวกัน25
วิธีสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยการทอ สํวนการสร๎างลวดลายบนผืนผ๎าไหมของ
กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์ ลวดลายของผ๎าไหมสุรินทร์ของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือ
มีที่มาจาก 4 วิธีการด๎วยกันดังนี้
วิธีการแรก ลวดลายที่เกิดจากการใช้เส้นไหมย้อมสี นามาทอผ้าไหม วิธีการนี้คือ การ
ทอผ๎าไหมเป็นลายทางหรือตา บางครั้งชํางผู๎ทอก็ใช๎ไหมเส๎นยืนและเส๎นไหมพุํงที่มีสีแตกตํางกัน
ทาให๎ผ๎าไหมที่เกิดขึ้นจากเส๎นไหมที่มีสีแตกตํางกันมีความสวยงามและเป็นลวดลายตําง ๆ เชํน ลาย
สมอ ลายสาคู ลายอันลูซีน ลายโสรํง ฯลฯ ซึ่งลวดลายเหลํานี้นับเป็นลวดลายดั้งเดิมของผ๎าไหม
ทอมือสุรินทร์
วิธีการที่สอง ลวดลายที่เกิดจากการมัดย้อมเส้นไหมพุ่งและนาเส้นไหมพุ่งไปทอผ้าไหม
ซึ่ ง คนทั่ ว ไปเรี ย กว่ า ผ้ า มั ด หมี่ แตํ ค นสุ ริ น ทร์ เ รี ย กวํ า ผ๎ า ชนิ ด นี้ วํ า “ผ๎ า ปู ม ” ซึ่ ง ลวดลายจาก
กระบวนการมัดและย๎อมสีแกํเส๎นไหมพุํงมีมากมายหลายชนิด เชํน ลวดลายคน สัตว์ ลายบุษบก
ลายทรงช๎างบิณฑ์ก๎านแยํงเป็นรูปนาคเกี้ยว ลายนาคเกี้ยวแดง ลายก๎านประจายาม ฯลฯ ซึ่งผ๎าปูม
นับเป็นภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมของคนสุรินทร์อีกรูปแบบหนึ่ง ดังปรากฏหลักฐานครั้ง
25

พรทิพย์ จันทา. การศึกษาพัฒนาการหัตถกรรมไทยเฉพาะกรณีการทอผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์. (สุรินทร์ :
ฝ่ายสํงเสริมอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม. 2542), น.10-11
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สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว วํา ยุคนั้นผ๎าปูมถูกนามาใช๎เป็นผ๎าโจง
กระเบนของขุนนางชาวไทย โดยผ๎าปูมจะมีความยาวประมาณ 4 หลาและลวดลายจะแตกตํางกัน
ไป ทั้งนี้ขึ้นกับวําขุนนางผู๎ใช๎มีตาแหนํงยศใด และสีที่ใช๎สาหรับผ๎าปูมสุรินทร์จะมีสีเฉพาะตัวไมํ
เหมือนจังหวัดใด คือ สีมํวงเปลือกมังคุด สีแดง สีเขียว สีคราม และสีเหลือง ซึ่งคนทั่วไปดูแล๎ว
จะเห็นวําสีผ๎าปูมมีความกลมกลืนกัน สืบเนื่องมาจากกระบวนการเทคนิคพิเศษของการย๎อมสีของ
คนสุรินทร์ ซึ่งผู๎ย๎อมสีจะใช๎วิธีย๎อมสีทับกัน เชํนเมื่อเส๎นไหมพุํงย๎อมสีแดงแล๎ว ชํางผู๎ย๎อมสีก็จะ
ย๎อมสีครามอีกครั้งหนึ่ง
อยํางไรก็ดีจากการสารวจข๎อมูลคณะผู๎วิจัยพบวํา ปัจจุบันผ๎าปูมสุรินทร์ไมํได๎ใช๎วิธีการ
ย๎อมทับสีอื่น ๆ เชํนในอดีต หากแตํปัจจุบันชํางผู๎ย๎อมจะใช๎วิธีแต๎มสีในสํวนรายละเอียดแทนการ
ย๎อมสีทับ สํงผลให๎ผ๎าปูมปัจจุบันมีสีสันสวยงามฉูดฉาด แตํผ๎าปูมปัจจุบันก็มีข๎อเสียตรงที่สีจืดจาง
และหลุดออกโดยงําย เพราะสีที่ติดอยูํบนเส๎นไหมมิได๎ผํานกระบวนการย๎อมสีเชํนตามปกติ ทาให๎
เส๎นไหมไมํดูดกลืนสีอยํางเต็มประสิทธิภาพ
วิธีที่สาม ลวดลายที่เกิดจากการทอเส้นพุ่ง ที่ผ่านกระบวนการย้อมสีและมัดย้อม ได๎แกํ
การที่ชํางทอผ๎าสุรินทร์ได๎ย๎อมสีด๎ายไหมพุํงเสียกํอน หลังจากนั้นชํางผู๎ทอทาการมัดย๎อมสีด๎ายไหม
พุํงอีกครั้ง พร๎อม ๆ กับการย๎อมสีแกํด๎ายไหมยืน จนกระทั่งเส๎นด๎ายไหมพุํงและไหมยืนมีสัน
แตกตํางกันตามที่ชํางผู๎ทอต๎องการ กํอนทีช่ ํางผู๎ทอจะทาการทอเส๎นไหมสลับกันจนเต็มผืนผ๎าไหม
ผ๎าชนิดนี้ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์เรียกวํา “หมี่คั่น” ได๎แกํ ผ๎าไหมลายโฮล ลายใบไผํ ลายโคมห๎า
ลายขอ เป็นต๎น
วิธีที่สี่ วิธีสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยวิธีการพิมพ์ลาย วิธีการนี้ใช๎กับผ๎าไหมสีพื้น
(ไมํมีลวดลาย) โดยกํอนที่ผ๎าไหมนี้จะออกสูํตลาด ผู๎ทอผ๎าไหมจะพิมพ์ลวดลายด๎วยบล็อกสกรีน
ลงบนผ๎าไหม ทาให๎เกิดลวดลายบนผืนผ๎าไหมขึ้น แตํอยํางไรก็ตามวิธีการพิมพ์ลวดลายบนผืน
ผ๎าไหมนี้ไมํได๎รับความนิยมจากชาวบ๎านตามหมูํบ๎านผ๎าไหมตําง ๆ ชาวบ๎านยังคงนิยมทอผ๎าและ
สร๎างลวดลายจากวิธีการทอและมัดย๎อมสีไหมมากกวํา
ดังนั้นสาหรับการทอผ๎าไหมของกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือสุรินทร์ จึงมีจุดเดํนอยูํที่
ลวดลายที่เกิดจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน และการผสมผสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ากับการทอผ๎า
ไหมด๎วยมือ โดยชาวบ๎านได๎ใช๎วัตถุดิบที่ผลิตขึ้นตามธรรมชาติในท๎องถิ่น เพื่อการทอผ๎าไหม เชํน
ไหมน๎อย ครั่ง ฯลฯ และลวดลายของผ๎าไหมสุรินทร์แตํละลายยํอมมีขึ้นด๎วยจุดประสงค์แตกตําง
กัน เชํน หากผ๎าไหมที่ใช๎งานในบ๎านหรือไปงานบุญ ก็คือ ผ๎ามัดหมี่โฮล รองลงมาได๎แกํผ๎ามัดหมี่
อัมปรม (มัดหมี่สองทาง) สํวนผ๎าไหมที่ใช๎ในงานพิธีตําง ๆ และต๎องสวมใสํทํามกลางสาธารณชน
คือ ผ๎ามัดหมี่โฮล สํวนผ๎าลายโครงสร๎างชาวสุรินทร์ก็จะทอไว๎ เพื่อนุํงอยูํกับบ๎าน นุํงทางาน และ
นุํงเป็นซับในของผ๎าโฮลหรือผ๎าอัมปรม เชํนผ๎าไหมลายสระมอ ลายสาคู อันลุยซีม เป็นต๎น
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3.4 กรรมวิธีการทอผ้าไหมของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
จากข๎ อมู ล กรมสํง เสริม การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรากฏวํา ปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นประเทศผู๎ผลิตไหมและสํงออกผ๎าไหมมีคุณภาพดีระดับโลกแหํงหนึ่ง แรงงานใน
อุ ต สาหกรรมผ๎ า ไหมก็ มี เ ป็ น จ านวนมาก ในแตํ ล ะปี ป ระเทศไทยสามารถสํ ง ออกไหมและ
ผลิตภัณฑ์มีมูลคํามากกวําพันล๎านบาท และมีแนวโน๎มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยตลาดผู๎ซื้อผ๎าไหมและ
ผลิตภัณฑ์ไหมยังคงเป็นตลาดตํางประเทศ เชํน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุํม ยุโรป
เป็นต๎น และด๎วยความต๎องการของตลาดผ๎าไหมจานวนมหาศาลนี้เองสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงภาค
การผลิตผ๎าไหมในประเทศไทย จากการผลิตผ๎าไหมในรูปหัตถกรรมในครัวเรือนหรือหมูํบ๎า น
พั ฒ นาไปสูํ ก ารผลิ ต ในรู ป ภาคอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยกรรม ซึ่ ง การผลิ ต ในรู ป แบบนี้
ผู๎ประกอบการจะมีกี่ทอผ๎าไหมอยํางน๎อยตั้งแตํ 5 เครื่องขึ้นไป และการทอผ๎าไหมด๎วยมือถูกแทนที่
ด๎วยเครื่องจักรกลอันทันสมัย โดยเครื่องจักรกลได๎เข๎ามาชํวยในการผลิตผ๎าไหมบางขั้นตอนเพื่อ
ขยายก าลังผลิตและเพิ่มพู นประสิท ธิภาพของภาคการผลิต ดังปรากฏข๎อมูลของกรมวิชาการ
เกษตรวํา ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมกระจายตัวอยูํทั่วประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนือมี โรงงานและแหลํงผลิตผ๎าไหมที่ส าคัญจ านวนมากที่ สุด ได๎แ กํ
จังหวัดอุบลราชธานี มหาสารคาม ขอนแกํน บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ สกลนคร ศรีสะเกษ
ร๎อยเอ็ด ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ทั้งในจังหวัดดังกลําวมีโรงงานขนาดใหญํที่ผลิตเพื่อสํงออกจานวน 10
โรง โดยโรงงานทั้ง 10 โรงนี้มีกิจกรรมด๎านผ๎าไหมครบวงจรตั้งแตํการปลูกหมํอนเลี้ ยงไหม การ
ผลิตเส๎นไหม การทอผ๎ า ไหม การแปรรูปเป็ นเสื้อผ๎าและผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ เพื่ อจ าหนํายทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ26 และด๎วยจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ผ๎าไหม แม๎วําโรงงานผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ไมํใชํโรงทอผ๎าไหมขนาดใหญํที่มีกี่ ทอผ๎าจานวน 100
เครื่องขึ้นไปก็ตาม แตํโรงทอผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ ก็มีความนําสนใจอยูํหลายประการ ไมํวํา
การไมํใช๎กี่ทอผ๎าจักรกล การใช๎วัสดุจากธรรมชาติ การพิมพ์ลายบนผ๎าไหม เป็นต๎น การศึกษา
กระบวนการผลิตผ๎าไหมของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ยํอมสร๎างความ
เข๎าใจถึงกระบวนการผลิตผ๎าไหมที่ถูกต๎อง ซึ่งการศึกษาในสํวนนี้จะเริ่มตั้งแตํการเตรียมวัตถุ การ
ออกแบบลวดลาย การทอผ๎าไหม การพิมพ์ลายผ๎าไหม ดังมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้
3.4.1 การเตรียมวัตถุดิบ
จังหวัดสุรินทร์มีผู๎ประกอบการในรูปโรงงานอุตสาหกรรมอยูํจานวนไมํมากนัก และ
โรงงานเหลํานี้เป็นโรงงานที่มีเครื่องทอผ๎าไหม (กี่กระตุก) จานวนตั้งแตํ 5 เครื่องแตํไมํเกิ น 30
เครื่องขึ้นไป แตํไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมแหํงใดในจังหวัดสุรินทร์มีกี่ทอผ๎าไหมมากถึง
26
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100 เครื่อง ทั้งเครื่องกี่กระตุกทอผ๎าไหมในสุรินทร์นั้นก็ยังเป็นเครื่องที่ใช๎แรงงานชํางฝีมือชาว
สุรินทร์ โรงงานผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์จึงเป็นโรงงานที่ มีขนาดไมํใหญํนัก ทั้งในจังหวัด
สุรินทร์สํวนใหญํการทอผ๎าไหมยังคงเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือ
โรงงานอุตสาหกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์จึงไมํได๎ดาเนินกระบวนการผลิตครบวงจร โรงงาน
เหลํานี้คงมีเพียงภาคการผลิตและจาหนํายผ๎าไหมเทํานั้น โดยโรงงานเหลํานี้ไมํดาเนินในสํวนการ
ปลูกหมํอนเลี้ยงไหม27 ดังนั้นกลุํมผู๎ผลิตผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัด
สุรินทร์จึงต๎องมีการตระเตรียมวัตถุดิบตําง ๆ ดังนี้
ด้านวัตถุดิบ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ใช๎วัตถุดิบอยูํ 2
ประเภทใหญํ คือ
ประเภทแรก เส้นไหม ตามที่ได๎กลําวมาแล๎ววํา ผู๎ประกอบการโรงงานผ๎าไหมจังหวัด
สุริ นทร์ ไ มํ ไ ด๎ป ลู ก หมํ อ นเลี้ย งไหมด๎ วยตนเอง โรงงานอุ ต สาหกรรมผ๎า ไหมจัง หวั ดสุ ริน ทร์
เหลํ า นั้ น จึ ง ต๎ อ งซื้ อ เส๎ น ไหมจากเกษตรกรในจั ง หวั ด พร๎ อ ม ๆ กั บ การน าเข๎ า เส๎ น ไหมจาก
ตํางประเทศ ซึ่งบรรดาเส๎นไหมที่ภาคโรงงานอุตสาหกรรมเลือกใช๎นั้นมีหลากหลายชนิด ดังนี้
ชนิดแรก ไหมดิบ อันได๎แกํเส๎นไหมที่สาวจากรังของหนอนไหม ซึ่งเส๎นไหมดังกลําว
ผํานกระบวนการสาวไหมมาแล๎ว จนเกิดเป็นไหมดิบที่ยังไมํมีการย๎อมสี ซึ่งเมื่อผู๎ประกอบการใน
กลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์ได๎สั่งซื้อไหมดิบ ไหมดิบดังกลําวไมํอาจนาไป
ทอผ๎าไหมในทันทีได๎ หากแตํทางผู๎ประกอบการผ๎าไหมต๎องใช๎กระบวนการสาวไหมและย๎อมสี
เสียกํอน เพื่อให๎ได๎เส๎นไหมน๎อยที่มีคุณภาพเหมาะสมตํอการทอผ๎าไหมตํอไป
ชนิดที่สอง ด้ายไหมน้อยของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดข้างเคียง โดยคาวํา “ด๎ายไหม”
หมายถึงเส๎นไหมที่ผํานกระบวนการสาวไหมและคัดแยกจนเหลือเฉพาะไหมน๎อยแล๎ว และเมื่อ
ผู๎ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเลือกใช๎ไหมน๎อยเป็นวัตถุดิบในการทอผ๎าไหม
สุรินทร์ ผู๎ประกอบการก็เพียงแตํนาเส๎นด๎ายไหมน๎อยไปย๎อมสีหรือมัดย๎อมสี โดยผู๎ประกอบการ
ไมํต๎องยุํงยากในขั้นตอนการสาวไหมอีกตํอไป เพียงเทํานี้ผู๎ประกอบการผ๎าไหมก็จะสามารถผลิต
ผ๎าไหมได๎ทันที
อยํางไรก็ตามเนื่องจากปัญหาด๎านกาลังการผลิตด๎ายไหมของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด
ข๎างเคียง ซึ่ง ณ วันที่คณะผู๎วิจัยทาการสารวจข๎อมูลก็ยังปรากฏวํา จานวนด๎ายไหมน๎อยเพื่อการทอ
ผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์มีจานวนน๎อยกวําความต๎องการของผู๎ประกอบการทั้งหมดในจั งหวัด
สุรินทร์ ทั้งด๎ายไหมน๎อยยังมีราคาสูงกวําด๎ายไหมนาเข๎าจากตํางประเทศ สํงผลให๎ผู๎ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ได๎นาเข๎าด๎ายไหมจากตํางประเทศ เพื่อ
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ใช๎เป็นวัตถุดิบผลิตผ๎าไหม และในทุก ๆ ปีปริมาณการนาเข๎าเส๎นไหมในรูปด๎ายไหมก็เพิ่ มจานวน
สูงขึ้นเรื่อย28
ประเภทที่สอง สีเคมีและสารประกอบต่าง ๆ เพื่อการย้อมเส้นไหม ตามที่คณะผู๎วิจัยได๎
พบข๎อเท็จจริงวํา ผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติมีความสวยงามและปลอดภัยกับผู๎บริโภคอยํางสูง แตํ
ผ๎าไหมสีธรรมชาติก็จะจืดจางลงอยํางรวดเร็วมาก เมื่อผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติผํานกระบวนการซัก
ล๎างและตากแดดเพียงไมํกี่ครั้ง ประกอบกับสีธรรมชาติสํวนใหญํก็จะไมํฉูดฉาดและไมํมีหลาย
เฉดสี ผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติจึงไมํตอบสนองความต๎องการของตลาดผ๎าไหม ซึ่งผู๎บริโภคบาง
กลุํมต๎องการผ๎าไหมที่มีฉูดฉาดและสวยงามรวมทั้งสีไมํจืดจางโดยงําย ปัญหาเหลํานี้ทั้งหมดถือ
เป็นปัญหาสาคัญตํอการตลาดของผ๎าไหมไทยนับแตํอดีต ดังปรากฏข๎อมูลวํานายจิมทอมสันใน
ฐานะผู๎กํอตั้งร๎านผ๎าไหมจิมทอมสันก็ได๎ประสบปัญหาเชํนนี้มากํอน จนกระทั่งนายจิมทอมสันได๎
ทดลองนาเอาสีเคมีมาใช๎เ พื่อการย๎อมเส๎นไหม ซึ่งปรากฏผลวํา ผ๎าไหมย๎อมสีเคมีมีความสวยงาม
มากกวําผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติ 29 และผ๎าไหมดังกลําวมีความคงทนตํอการซักล๎าง สีไมํจืดจาง
โดยงําย นับแตํนั้นภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมของประเทศไทยจึงหันไปใช๎สีเคมี
เพือ่ การย๎อมเส๎นไหม พร๎อม ๆ กับการผลิตผ๎าไหมย๎อมสีธรรมชาติ โดยการย๎อมผ๎าไหมด๎วยสีเคมี
นั้นภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์มีวัตถุดิบที่ต๎องเตรียม ดังนี้
- สีเคมีหรือสีสังเคราะห์
- สบูํเทียม
- เกลือ
- กรดน้าส๎มเข๎มข๎น (น้าหมักมดแดง)
กรรมวิธีการย้อมสีสังเคราะห์ของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์มีวิธี
ปฏิบัติแยกยํอยออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
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ขั้นตอนแรก การเตรียมน้าย้อมสีเคมี (คณะกรรมการสํงเสริมสินค๎าผ๎าไหมไทย)

ไหม
น้ำ ไหม = 30 : 1
สบู่เทียม 1 กรัม/ลิตร
สี 0.5-3%
เกลือ10 -20 %

1 กิโลกรัม

30 กรัม
30 กรัม
5-30 กรัม
100 - 200 กรัม
กรดน้ำส้มเข้มข้น 85% 1-3% 10 - 30 ซีซี

1 กิโลกรัม
30 ลิตร
3 ช้อน
1 - 3 ช้อน
6 - 12 ช้อน
1 - 3 ช้อน

ขั้น ตอนที่ส อง การผสมสี เ คมี ผู๎ ย๎ อมน าสี เคมี ม าละลายกั บน้ าเย็ นหรื อ น้ าสบูํ เ ที ย ม
เล็กน๎อย หลังจากนั้นกวนน้าย๎อมจนเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อน้าย๎อมมีสีเป็นเนื้อเดียวกันแล๎ว ผู๎ย๎อม
จึงเติมน้าร๎อนอุณหภูมิ 60 – 70 º ซ. ลงไป เสร็จแล๎วผู๎ย๎อมกวนน้าย๎อมให๎เป็นสีเดียวกัน และผู๎
ย๎อมจึงกรองน้าย๎อมให๎สิ่งเจือปนหลุดออกไป
ขั้นตอนที่สาม การย้อมผ้าไหมด้วยสีเคมี โดยผู๎ย๎อมสีมีวิธีปฏิบัติ 3 ข๎อ ดังนี้
1) ผู๎ย๎อมเตรียมน้าอุํนอุณหภูมิประมาณ 40º ซ. และเติมสบูํเทียม เกลือแกงสีที่ละลายแล๎ว
คนให๎เข๎ากันนานประมาณ 10 นาที
2) นาเส๎นไหมที่ชุบน้าเปียกแล๎วจุํมลงในน้าย๎อมสีและกดให๎เส๎นไหมจมน้า คนกลับไป
กลับมาจนทั่วนาน 10 นาที และเรํงอุณหภูมิให๎เดือด 90 -95º ซ. หลังจากนั้นผู๎ย๎อมนาเส๎นไหม
ออกเติมกรดและนาเส๎นไหมลงย๎อมตํอนาน 30 -40 นาที เสร็จแล๎วนาเส๎นไหมขึ้นบิด และซักน้า
สะอาด จนกระทั่งน้าล๎างเส๎นไหมไมํมีสีตกหรือหมดเส๎นใย ผู๎ย๎อมสีจึงนาเส๎นไหมไปตาก
3) กรณีน้าย๎อมสีเส๎นไหมเหลือเป็นจานวนมาก หลังจากผู๎ย๎อมสี ได๎ทาการย๎อมสีแล๎วใน
ขั้นที่สองแล๎ว ผู๎ย๎อมสีต๎องเติมกรดน้าส๎มตํอไปอีก 1-2% ตั้งไฟตํอไปอีก 20 – 30 นาที เพื่อย๎อมสี
เส๎นไหมตํอไป เสร็จแล๎วจึงนาเส๎นไหมขึ้นล๎างน้าสะอาดบิดและตากให๎แห๎งตํอไป หลังจากด๎าย
ไหมหรือเส๎น ไหมได๎รับย๎อมสีแล๎วเสร็จ เส๎นไหมเหลํานี้ก็จะถูกนาไปเป็นวัตถุดิบเพื่อการทอผ๎า
ไหมตํอไป ทั้งนี้ไมํวําจะเป็นเส๎นยืนหรือเส๎นพุํง
ดังนั้นในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์จึงมีวัตถุดิบ ที่
สาคัญอยูํ 2 ประเภทด๎วยกัน คือ ประเภทแรกเส๎นไหมน๎อยหรือไหมดิบที่ผํานกระบวนการตําง ๆ
จนเกิดเป็นเส๎นไหมน๎อย และประเภทที่สองสีเคมี หรือสีธรรมชาติเพื่อการย๎อมสีเส๎นไหม และด๎วย
เหตุที่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ มิได๎ปลูกหมํอนเลี้ยงไหมด๎วยตนเอง
ปั ญ หาเรื่ อ งการจั ด การวั ต ถุ ดิ บ โดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง เส๎ น ไหมน๎ อ ยจึ ง เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ซึ่ ง หาก
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ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์ปราศจากเส๎นไหมน๎อยแล๎ว การผลิตผ๎าไหม
สุรินทร์ก็ไมํอาจเกิดขึ้นได๎
3.4.2 การออกแบบลวดลาย
ในด๎านลวดลายบนผืนผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากผ๎าไหมสุรินทร์มีเอกลักษณ์
โดดเดํนในด๎านลวดลายที่มีเกิดจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งกลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือของชาวบ๎าน
สุริ น ทร์ ไ ด๎ ส ร๎ า งชื่ อ เสี ย งขึ้ น นั้ น เมื่ อ พั ฒ นาการผ๎ า ไหมได๎ ก๎ า วเข๎ า สูํ ยุ ค การผลิ ต ผ๎ า ไหมในรู ป
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้น ลวดลายของผ๎าไหมจังหวัดสุรินทร์ของภาคอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมจึงมีจานวนลวดลายมากขึ้นกวําในอดีต โดยการพัฒนาลวดลายบนผืนผ๎าไหมของ
ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ต๎องพึ่งพานักออกแบบลวดลาย เพื่อ
การสร๎างสรรค์ลวดลายแกํผืนผ๎าไหม โดยนักออกแบบรุํนใหมํของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย
กรรมมีคุณสมบัติดังนี้
ด๎านคุณสมบัติของนักออกแบบ นักออกแบบของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ผ๎าไหมสุรินทร์สํวนใหญํเป็นคนรุํนใหมํ ที่มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ที่แปลกใหมํ และมีทักษะ
ความสามารถด๎ า นคอมพิ ว เตอร์ ใ นระดั บ สู ง และจากการส ารวจข๎ อ มู ล คณะผู๎ วิ จั ย พบวํ า
นักออกแบบเหลํานี้สํวนหนึ่งผํานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาการออกแบบสิ่งทอ ด๎วยเหตุนี้
นักออกแบบเหลํานี้จึงมีทักษะ ความสามารถระดับสูงด๎านการออกแบบ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการใช๎
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบลวดลาย ซึ่งนักออกแบบรุํนใหมํเหลํานี้ล๎วนมีความชานาญอยํางมาก
ประกอบกับรูปแบบการทางานของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์ที่
มี หนํว ยงานวิจัย ด๎ า นการตลาดของผลิตภั ณฑ์ สํงผลให๎ผ ลิตภัณ ฑ์ ผ๎าไหมสุริ นทร์ข องกลุํ ม
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์มีลวดลายและสีสันตรงตํอรสนิยมของ
ผู๎บริโภค ไมํวําผู๎บริโภคเหลํานี้จะเป็นชาวไทยหรือชาวตํางประเทศ สิ่งนี้นับเป็นข๎อได๎เปรียบ
ของกลุํมผู๎ประกอบการผ๎าไหมสุรินทร์ในรูปโรงทอผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ด๎านกรอบแนวความคิดเพื่อการออกแบบของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหม
ในจังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากแนวนโยบายของหนํวยราชการในจังหวัด สุรินทร์ที่เน๎นให๎ทุกภาค
สํวนของจังหวัดให๎ความสาคัญกับภูมิปัญญาท๎องถิ่น นโยบายดังกลําวจึงสํงมีผลตํอแนวทางในการ
ออกแบบลวดลายของผ๎า ไหมสุรินทร์ ดังปรากฏวํา นัก ออกแบบลวดลายผ๎าไหมตํ างมุํงเน๎ น
อนุรักษ์ลวดลายตามวัฒนธรรมดั้งเดิ มของตน ทั้งนี้ไมํวําลวดลายผ๎าโฮล ผ๎าขิด หรือผ๎าประเภท
อื่น ๆ แตํในขณะเดียวกันผู๎ออกแบบก็ได๎ทาการดัดแปลงลวดลายดั้งเดิมบางประการ เพื่อความ
เหมาะสมและตรงกับรสนิยมของผู๎บริโภค
ภายใต๎กรอบความคิดวําการเปลี่ยนแปลงลวดลาย
ผ๎าไหมสุรินทร์พึงกระทาได๎ แตํการเปลี่ยนแปลงนี้ต๎องไมํกํอเกิดความเสื่อมเสียหรือเสื่อมถอยของ
ในด๎ า นลวดลายตามภู มิ ปั ญ ญาท๎ อ งถิ่ น ของตน ด๎ ว ยเหตุ นี้ ล วดลายผ๎ า ไหมสุ ริ น ทร์ ข องกลุํ ม
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงเป็นลวดลายประยุกต์จากลวดลายดั้งเดิม ซึ่งนักออกแบบได๎
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ปรับเปลี่ยนสีสันของลวดลายให๎ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยสีสันของผ๎าไหมสุรินทร์ของกลุํมอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมมีความสดใส สวยงามและคงทนตํอการซักล๎างมากกวําผ๎าไหมสุรินทร์ทอมือของ
กลุํมหัตถกรรม ดัง นั้นผ๎า ไหมสุรินทร์ของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงเป็นสินค๎าที่
ตอบสนองความต๎องการของตลาดผู๎บริโภคได๎ ทุกกลุํม ไมํวํากลุํมผู๎ใหญํ หรือกลุํมวัยรุํนที่เน๎นผ๎า
ทอสีสันสวยงามตามยุคสมัย
สาหรับกรรมวิธีการออกแบบลวดลายของกลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมใน
จังหวัดสุรินทร์ คณะผู๎วิจัยพบวํา กลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์มี
กรรมวิธีการออกแบบลวดลายบนผืนผ๎าไหมอยูํด๎วยกัน 2 วิธีการ ดังนี้
วิธีแรก การออกแบบลวดลายโดยใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากนักออกแบบลวดลายผ๎า
ไหมของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมล๎วนได๎รับการศึกษาวิธีการออกแบบด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จึงเข๎ามามีสํวนสาคัญตํอการสร๎างสรรค์ลวดลายบนผืนผ๎าไหมสุรินทร์
โดยนักออกแบบสํวนใหญํนิยมใช๎โปรแกรม PhotoShop เพื่อการออกแบบ เพราะโปรแกรม
ดัง กลํา วถูก พั ฒนาขึ้ นเพื่ อการสร๎ า งสรรค์ล วดลายและสีรวมทั้ง ท าการแก๎ ไ ขได๎ โดยงํา ย และ
บางครั้งนักออกแบบบางคนก็ยังใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เชํน โปรแกรม Magic Photo Press
ฯลฯ ซึ่งโปรแกรมดังกลําวล๎วนถูกพัฒนาขึ้นมาภายหลังโปรแกรม PhotoShop และโปรแกรม
เหลํานี้งํายตํอการใช๎งานมากกวําโปรแกรม PhotoShop ดังนั้นทิศทางการออกแบบลวดลายผ๎าไหม
สุ ริ น ทร์ ข องภาคอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยกรรมในอนาคตนั้ น คณะผู๎ วิ จั ย คาดวํ า โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ รุํน ใหมํ ๆ จะได๎ รั บ ความนิ ย มในวงการนั ก ออกแบบมากขึ้ น เพราะโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์เพื่ อการออกแบบลวดลายผ๎าไหมเหลํานี้สามารถตอบสนองความต๎องการของนัก
ออกแบบรุํนใหมํได๎เป็นอยํางดี
วิธีที่สอง การออกแบบลวดลายโดยใช้กระดาษ สาหรับวิธีการออกแบบลวดลายผ๎าไหม
บนกระดาษนั้นคณะผู๎วิจัยพบวํา นักออกแบบในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสํวนหนึ่งก็
ยังคงใช๎งานอยูํ ทั้งนี้สืบเนื่องด๎วยหลายสาเหตุด๎วยกันเป็นต๎นวํา นักออกแบบบางทํานขาดความรู๎
หรือความชานาญในด๎านการใช๎ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์เพื่อการออกแบบลวดลาย หรือการใช๎
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบลวดลายยังมีข๎อด๎อยบางประการ หรือคําใช๎จํายเพื่อการ
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องในการทาลายผ๎ายังมีราคาสูง ฯลฯ ปัจจัย
เหลํานี้ทั้งหมดประกอบเข๎าด๎วยกันสํงผลให๎นักออกแบบลวดลายภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย
กรรมยั ง คงต๎องใช๎ ก ระดาษวาดแบบ เพื่ องานออกแบบลวดลายผ๎ าไหมสุรินทร์ตํอไป แม๎วํ า
แนวโน๎มในอนาคตการใช๎กระดาษเพื่อออกแบบลวดลายจะมีความสาคัญลดน๎อยลงก็ตาม แตํทาง
คณะผู๎วิจัยคาดวํานักออกแบบลวดลายผ๎าไหมก็ยังจาเป็นต๎องใช๎กระดาษออกแบบลวดลายผ๎าไหม
ตํอไปอยํางหลีกเลี่ยงมิได๎
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ดังนั้นนอกจากที่ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ จะมีพัฒนาที่
ก๎าวหน๎าในด๎านการเลือกใช๎สีเคมีหรือสีสังเคราะห์เพื่องานย๎อมเส๎นไหมแล๎ว ภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ยังได๎พัฒนางานด๎านการออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์
จนกระทั่งลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งชาวไทยและ
ชาวตํางประเทศทุกเพศและทุกวัยได๎ แตํในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของ
จังหวัดสุรินทร์ก็มิได๎ละเลยความสาคัญด๎านศิลปวัฒนธรรม ดังที่ปรากฏวําลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์
ของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ยังคงเน๎นลวดลายเชิงอนุรักษ์ ดังที่
บรรพชนชาวสุรินทร์ได๎กํอรํางสร๎างวัฒนธรรมของตน จนเกิดกระทั่งวัฒนธรรมเหลํานี้ ได๎ตกทอด
เป็นภูมิปัญญาของคนสุรินทร์ในปัจจุบัน
3.4.3 การทอผ้าไหม
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดผู้ประกอบการผ้าไหมตามจานวนเครื่องทอผ้า 3 กลุ่ม
คือ
กลุ่มแรก ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีเครื่องทอผ้ามากกว่า 100 เครื่องขึ้นไป
กลุ่มที่สอง ผู้ประกอบการขนาดกลางที่มีเครื่องทอผ้าตั้งแต่ 20 ถึง 100 เครื่อง
กลุ่มที่สาม ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีเครื่องทอผ้าตั้งแต่ 1 ถึง 20 เครื่องขึ้นไป
จัง หวัด สุรินทร์จึง มี ผู้ป ระกอบการเพี ย งผู้ประกอบการในกลุ่ม ที่ ส องและกลุ่ มที่ส าม
เท่านั้น โดยผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ้าไหมสุรินทร์มีโครงสร้าง
ดังนี้
ผู้ประกอบการผ้าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์ มักเปิด
ร้านค้าอยู่ภายในตัวอาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยตั้งร้านค้าของตนกระจายตัวอยู่ตามถนนสาย
ส าคั ญ ๆ ภายในจั ง หวั ด เช่ น ถนนธนสาร ถนนจิ ต รบ ารุ ง ฯลฯ และโรงทอผ้ า นั้ น
ผู้ประกอบการบางรายก็ตั้ง โรงทอภายในร้านค้าของตน เช่น ร้านเรือนไหมใบหม่อน ฯลฯ ใน
ภาคการผลิตของโรงทอผ้ากลุ่ มนี้จะไม่มีการใช้กี่ทอผ้าจักรกล ดังเช่นโรงทอผ้าไหมในจังหวัด
นครราชสีมา โรงทอผ้าไหมภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจังหวัดสุรินทร์จึงใช้เพียงกี่ ทอผ้า
ด้วยมือ และมีการนาเครื่องสาวไหมจักรกลเข้าใช้ในโรงทอผ้าบางแห่งเท่านั้น ทั้งผ้าไหมที่กลุ่ม
โรงทอผ้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผลิตได้จะถูกนาไปจาหน่ายที่หน้าร้านพร้อม ๆ กับผ้าไหม
ซึ่งทางภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรับซื้อต่อมาจากชาวบ้านในเวลาเดียวกัน
เหตุผลในการผลิตผ๎าไหมด๎วยชํางฝีมือของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมใน
จังหวัดสุรินทร์ ก็ คือเครื่องทอผ๎าจักรกลยังไมํ อาจสร๎างสรรค์ลวดลายได๎อยํางวิจิตรบรรจงเชํน
มนุษย์ ประกอบกับแรงงานทอผ๎าไหมมีฝีมือของจังหวัดสุรินทร์มีอยูํเป็นจานวนมาก อีกทั้งจุดเดํน
ของผ๎าไหมสุรินทร์อยูํที่ลวดลายบนผืนผ๎า ซึ่งเครื่องจักรกลไมํอาจสร๎างสรรค์ได๎เทียบเทํามนุษย์
ดังนั้นผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์จึงเลือกใช๎ การ
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ทอผ๎าไหมด๎วยแรงงานมนุษย์เทํานั้น ยกเว๎นในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิต เชํน การสาวไหม
ฯลฯ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์ได๎นาเครื่องจักรสาวไหมมาใช๎
วิธีก ารทอผ้า ของกลุ่ม อุตสาหกรรมและพาณิ ชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์ ด้วยเหตุที่
ผู้ป ระกอบการภาคอุต สาหกรรมและพาณิ ชยกรรมในจัง หวั ดสุริ นทร์เลื อกใช้วิ ธีท อผ้า ด้ว ยมื อ
เช่นเดียวกับกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าไหมด้วยมือของชาวบ้านจังหวัด สุรินทร์ ส่งผลให้วิธีการทอผ้า
ของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัดสุรินทร์ไม่มีความแตกต่างจากการทอผ้าไหมด้วย
มือ ซึ่งกรรมวิธีการทอผ้าไหมด้วยมือนี้มีรายละเอียดดังที่ปรากฏในหัวข้อ 3.3.6 ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่ง
ทางคณะผู้วิจัยไม่ขอนามากล่าวซ้าอีก
ในส่วนการใช้เครื่องจักรในขบวนการผลิตผ้าไหมของกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชย
กรรมในจัง หวัดสุรินทร์ ทางคณะผู้วิจัย พบว่า ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวั ด
สุรินทร์มีการใช้เครื่องจักรอยู่ 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทแรก การใช้เครื่องจักรเพื่อการสาวไหม โดยที่การสาวไหม คือ การดึงเส๎นใย
ออกจากรังไหม โดยเส๎นไหมได๎มาจากการดึงเส๎นใยจากรังไหมหลาย ๆ รังรวมเป็น เส๎นเดียวกัน
และเส๎นใยเหลํานี้จะถูกพันกันเป็นเกลียว เพื่อให๎เส๎นไหมดังกลําวเกิดการยึดเกาะซึ่งกันและกัน ผล
ที่ได๎รับก็คือ เส๎นไหมจะมี ความเหนียวทนทานและเลื่อมมันจากการหักแหของแสง 30 ซึ่งจากการ
สารวจข๎อมูลของคณะผู๎วิจัยพบวํา การสาวไหมของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสุรินทร์บางแหํงได๎
ใช๎เครื่องจักรที่ทันสมัย คือ เครื่องสาวแบบมัลติเอ็น และเครื่องสาวแบบอัตโนมัติ และเส๎นไหม
เกิดจากเครื่องสาวไหมทั้งสองจะละเอียดไมํมีปุ่มปน มีความหนาและความยืดตัวได๎มาตรฐาน
รวมทั้งเส๎นไหมดังกลําวยังเหมาะตํอการใช๎เป็นเส๎นไหมยืนหรือเส๎น ไหมพุํง เพื่อการทอผ๎าไหม
ตํอไป
กระบวนการสาวไหมด๎วยเครื่องจักรนี้มีขั้นตอนวิธีการเหมือนกับการสาวไหมด๎วยมือ
ของกลุํมหัตถกรรมทอผ๎าไหมด๎วยมือ หากแตํการสาวไหมด๎วยเครื่องนั้นจะมีความแตกตํางอยูํบ๎าง
ตรงที่อุณหภูมิของน้าที่ใช๎ต๎มรังไหมเพื่อการสาวไหมจะต่ากวําการสาวไหมด๎วยมือ โดยเครื่องสาว
ไหมทั้งสองใช๎อุณหภูมิเพียง 37 – 40 องศาเซลเซียลเทํานั้น ในขณะที่การสาวไหมด๎วยมือน้าที่ต๎ม
รังไหมต๎องใช๎อุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียล และทั้งเส๎นไหมที่ได๎จากการสาวด๎วยเครื่องจะมี
คุณภาพดีกวําการสาวด๎วยมือ รวมทั้งเส๎นไหมที่ได๎ยังสามารถกาหนดขนาดให๎เล็กมาก ๆ ได๎เชํน
ขนาด 20/22 ดีเนียร์ และเส๎นใหญํขนาด 100/120 หรือ 150/200 ดีเนียร์ เป็นต๎น31

30

สถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติ. สาระนํารู๎จากใจหมํอนไหม. World Wide Web
http://www.moac.go.th/builder/mu/images/pull_silk.html
31
อ๎างแล๎ว
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ประเภทที่สอง การกรอไหมด้วยเครื่องจักร โดยที่เส๎นไหมที่ได๎รับจากการสาวไหมมี
ลักษณะเป็นไจ (Skein) เส๎นไหมที่ได๎รับดังกลําวนี้ยังไมํ อาจนาไปทอผ๎าไหมได๎ การกรอไหมจึง
เป็นการเปลี่ยนสภาพไจไหมไปสูํเส๎นด๎ายไหมในหลอด เพื่อที่ผู๎ทอจะนาหลอดด๎ายไหมดังกลําว
ไปบรรจุในราวเพื่อสาวเป็นผ๎าไหมตํอไป ซึ่งการกรอไหมด๎วยเครื่องจักรนั้นมีการกรอทั้งเส๎นไหม
ยืนและเส๎นไหมพุํง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอไหมด๎วยเครื่องจักร ดังนี้
วิธีก ารกรอไหมด๎วยเครื่องจักรกล เมื่อเปิดใช๎เครื่องกรอไหมด๎วยเครื่องจักรกลแล๎ว
พนักงานจะนาปลายเส๎นไหมพันกับหลอดด๎ายที่ต๎องการกรอ ซึ่งหลอดด๎ายไหมนี้จะติดตั้งอยูํกับ
แกนของเครื่องกรอด๎ายไหม เสร็จแล๎วพนักงานเดินเครื่องจักร โดยการเดินเครื่องกรอไหมจักรกล
นี้พนักงานสามารถกาหนดความเร็วของการกรอได๎ และระหวํางการกรอด๎ายไหมพนักงานต๎อง
คอยใช๎มือประคองและเกลี่ยได๎ไหมให๎ได๎รูปตามที่ต๎องการ เมื่อกรอด๎ายไหมจนเต็มหลอดด๎ายไหม
แล๎ว พนักงานจะหยุดเดินเครื่องจักรกลและนาหลอดด๎ายไหมออกจากแกน
จุดแตกตํางของการใช๎เครื่องจักรเพื่อการกรอไหมกับกรอไหมด๎วยมือ ก็คือ การกรอด๎าย
ไหมด๎วยเครื่องจักรทาได๎คราวละหลาย ๆ หลอด ในขณะที่การกรอด๎วยแรงงานมนุษย์ของกลุํม
หัตถกรรมผ๎าไหมทอมือทาได๎เพียงทีละหลอดด๎าย และหลอดด๎ายไหมของเครื่องจักรมีหลายขนาด
รวมทั้งอัตราการสูญเสียเส๎นไหมระหวํางการกรอด๎วยเครื่องจักรยังน๎อยกวํากรอเส๎นไหมด๎วยมือ
เพราะหลอดด๎ายทุกหลอดจะมีปีกกั้นที่หัวและท๎ายหลอด (Bobbin) เพื่อป้องกันการสูญเสียเส๎นไหม
ระหวํางการทอ
ผลที่ได๎รับการกรอไหมด๎วยเครื่องจักรกล คือ เส๎นไหมที่ได๎รับมีความตึงตัวและเรียบ
รวมทั้งปริมาณด๎ายไหมที่ได๎มีความสูญเสียน๎อยกวําการกรอด๎ายไหมด๎วยมือ และด๎ายไหมที่ได๎รับ
จะไมํมีรอยตํอหรือขาดระหวํางเส๎นด๎ายไหม
นอกจากการทอผ๎า ไหมแล๎ว ผู๎ผลิตผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมยั งมี
เทคนิคสร๎างลวดลายบนผืนผ๎าไหมอยูํถึง 2 วิธีการใหญํ ดังนี้
วิธีแรก การสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยเส้นไหมย้อมสีหรือมัดย้อมแล้วจึงนาเส้น
ไหมไปทอผ้าไหม ผ๎าไหมประเภทนี้จึงมีลวดลายและสีสันบนผืนผ๎าเกิดจากการย๎อมสีหรือมัด
ย๎อมสีข องเส๎นไหม โดยการสร๎า งลวดลายดังกลําวนี้ยั งแบํงยํ อยออกเป็น 3 แบบด๎วยกัน เชํน
ลวดลายที่เกิดจากการใช๎เส๎นไหมย๎อมสีทอ หรือลวดลายที่เกิดจากการทัดย๎อมเส๎นไหมพุํงและ
นาไปทอเป็นผ๎าไหม หรือลวดลายที่เกิดจากการทอเส๎นพุํงย๎อมสีและมัดย๎อม โดยผู๎ทอใช๎วิธีการ
ทอสลับกันไปจนเต็มผืนที่เรียกวํา “หมี่คั่น” จนเกิดเป็นผ๎าลายโฮล ผ๎าลายขอ ฯลฯ
วิธีที่สอง การสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยวิธีพิมพ์ลาย เนื่องจากผ๎าไหมสีพื้นเป็น
ผ๎าไหมที่มีสีเพียงสีเดียวและไมํมีลวดลายใด ๆ ด๎วยเหตุนี้กํอนทางกลุํมโรงงานอุตสาหกรรมผ๎า
ไหมหรือพาณิชยกรรมผ๎าไหมสุรินทร์จะสํงผ๎าไปจาหนํายแกํลูกค๎า บรรดาผู๎ประกอบการด๎าน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์จึงนิยมพิมพ์ลวดลายบนผืนผ๎า เพื่อให๎
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ผ๎าไหมเกิดความสวยงามและตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศ ซึ่ง
วิธีการพิมพ์ลายบนผ๎าไหมนี้กลุํมหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์ไมํนิยมใช๎กัน
ดังนั้นผ๎า ไหมของกลุํมอุ ตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงมีการใช๎
เครื่ อ งจั ก รเข๎ า มาชํ ว ยเพี ย งบางขั้ น ตอนของการผลิ ต ผ๎ า ไหมเทํ า นั้ น การทอผ๎ า ไหมของกลุํ ม
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ จึงยังคงใช๎ชํางฝีมือในท๎องถิ่นเชํนเดียวกับกลุํม
หัตถกรรมผ๎าไหมทอมือ ทาให๎รูปลักษณะของผ๎าไหมสุรินทร์ของทั้งสองกลุํมผู๎ผลิตไมํมีความ
แตกตํา งกั นมากนัก โดยผ๎าไหมสุรินทร์จะมีความกว๎างอยูํ ที่ 72-105 เซนติเมตร และผ้าไหม
สุรินทร์ทั้งสองกลุ่มคงมีลวดลาย สีสันที่สวยงามใกล๎เคียงกัน
3.4.4 การพิมพ์ลายผ้าไหม
เหตุที่ผ๎าไหมสีพื้น (ผ๎าไหมที่มีเพี ยงสีเดียวบนผืนผ๎า) เป็นผ๎าไหมที่ไมํมีลวดลาย กํอนที่
ทางร๎านค๎าของผู๎ผลิตผ๎าไหมจะนาไปจาหนํายแกํลูกค๎า ผู๎ประกอบการผ๎าไหมจึงนิยมพิมพ์ลวดลาย
บนผืนผ๎าไหม และผ๎าไหมที่พิมพ์ลายเรียบร๎อยแล๎ว ทางภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎า
ไหมสุรินทร์จะเรียกผ๎าชนิดนี้วํา “ผ๎าบาติค” ซึ่งวิธีการพิมพ์ลายบนผืนผ๎าไหมปัจจุบันมีอยูํ 3 วิธี
ดังนี้
วิธีการแรก กรรมวิธีพิมพ์ลายผ้าแบบโบราณ (Block Print) อันเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์
ลายผ๎าไหมที่มาจากประเทศอังกฤษ และบริษัท TurnBull บริษัทพิมพ์ผ๎าตกแตํงบ๎านที่มีอายุกวํา
100 ปีจากประเทศอังกฤษเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัท TurnBull ได๎เข๎ามารํวม
ลงทุนกับบริษัทจิม ทอมป์สัน ผ๎าไหมไทย จากัด ทาให๎กรรมวิธีการพิมพ์ผ๎าไหมแบบโบราณนี้ได๎
ถูกถํายทอดเข๎ามาสูํประเทศไทย
อุปกรณ์สาคัญในการพิมพ์ลายผ๎าไหมแบบโบราณ (Block Print) ก็คือ ผ๎าไหมสีพื้น
บล็อกไม๎แกะสลักลวดลาย สีสังเคราะห์ และค๎อนไม๎ขนาดใหญํและมีน้าหนักมาก
วิธีการพิมพ์ลายแบบ (Block Print) เริ่มจากการเติมสีลงในบล็อกไม๎ และชํางจะนาบล็อก
ไม๎มาวางบนผืนผ๎าไหม ณ ตาแหนํงที่ต๎องการ หลังจากนั้นชํางก็จะนาค๎อนไม๎ที่มีน้าหนักมากทุบลง
บนบล็อกไม๎ เมื่อผ๎าไหมเกิดลวดลายตามที่ต๎องการแล๎ว ชํางก็จะยกบล็อกพิมพ์ลายออกและคํอย
ๆ วาง ณ ตาแหนํงอื่น ๆ บนผืนผ๎าไหม และชํางก็จะใช๎ค๎อนทุบลงบนบล็อกไม๎ เพื่อพิมพ์ลาย
ตํอไป ชํางจะทาเชํนนี้ไปเรื่อย ๆ จนเกิดลวดลายบนผืนผ๎าไหมทุกจุดตามที่ออกแบบไว๎
ข๎อยุํงยากในการใช๎วิธีการพิมพ์ลายแบบ (Block Print) อยูํตรงที่บล็อกไม๎เหลํานี้เป็น
บล็ อ กไม๎ โ บราณ ซึ่ ง แตํ ล ะบล็ อ กไม๎ มี อ ายุ ตั้ ง แตํ 50 – 80 ปี ขึ้ น ไปและทางบริ ษั ท TurnBull
ประเทศอังกฤษก็ไมํมีการผลิตบล็อกไม๎นี้อีกแล๎ว การใช๎บล็อกไม๎เหลํานี้ชํางไทยจึงต๎องใช๎ความ
ระมัดระวังอยํางมาก เพื่อมิให๎บล็อกไม๎ชารุดเสียหาย ประกอบกับการใช๎ค๎อนทุบพิมพ์ลายนั้นชําง
ต๎องมีความชานาญอยํางมาก เพราะการทาลวดลายวิธีการนี้ยากมาก สํงผลให๎ การพิมพ์ลายผ๎า
ความยาว 16 เมตรต๎องใช๎เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
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อยํางไรก็ดีด๎วยเหตุที่ผ๎าไหมพิมพ์ลายแบบ (Block Print) เป็นงานฝีมือ และลวดลายมี
ความสวยงามมาก ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมพิมพ์ลายแบบ (Block Print) จึงมีราคาสูงในตลาดระหวําง
ประเทศ ทางบริษัท จิมทอมสัน ไหมไทย จากัดจึงมีความพยายามเพิ่มจานวนชํางฝีมือ และขยาย
การผลิตแกํนัก ออกแบบไทย ซึ่ ง ในอนาคตการพิมพ์ลายผ๎าไหมแบบ (Block Print) ก็ จะถูก
ถํายทอดมายังกลุํม ผู๎ประกอบการทอผ๎าไหมในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของสุรินทร์
ตํอไป32
วิ ธี ก ารที่ ส อง กรรมวิ ธี ก ารพิ ม พ์ ล ายแบบบล็ อ กสกรี น วิ ธี ก ารนี้ เ ป็ น วิ ธี ที่ ก ลุํ ม
อุตสาหกรรมและพาณิ ช ยกรรมผ๎าไหมในจังหวัดสุริ นทร์นิย มใช๎งานกั นอยํ างแพรํหลาย และ
วิธีก ารนี้ มีเทคนิค และเงินลงทุนไมํสูงมากนัก กลุํมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมผ๎าไหมใน
จังหวัดสุรินทร์จึงนิยมใช๎อยํางกว๎างขวาง
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช๎ ใ นการพิ ม พ์ ล ายแบบบล็ อ กสกรี น ได๎ แ กํ บล็ อ กสกรี น ต๎ น แบบลาย
สติ๊กเกอร์ ลูกกลิ้งยาง กระดาษกาว เทปหนังไกํ แผํนรอง ที่ปาดสี และสี DIY
กรรมวิธีการสกรีนสีผ๎าไหม เริ่มต๎นจากการตัดต๎นแบบลวดลายออกจากกระดาษ และ
นาเอากรอบของลวดลายมาติดในบล็อกสกรีน ในขั้นตอนนี้บล็อกสกรีนสีผ๎าไหมอันเป็นเสร็จ
สมบูรณ์ ขั้นตํอไปคือการลงสีแกํผ๎าไหม ผู๎สกรีนสีผสมสีลงในภาชนะพร๎อมกับน้ายาผสมสี เพื่อ
ลดความหนืดของสี หลังจากนั้นผู๎สกรีนนาสีมาเกลี่ยลงในบล็อกให๎สม่าเสมอ เสร็จแล๎วผู๎สกรีน
นาบล็อกสีมาวางบนผ๎าไหมสีพื้น ณ ตาแหนํงที่ต๎องการ และผู๎สกรีนทาการปาดสีซ้าอีก 1 – 2 ครั้ง
โดยไมํเพิ่มสี และการปาดสีต๎องปาดในทิศทางเดียวกันตลอด หลังจากสีซึมลงในเนื้อผ๎าไหมแล๎ว
ผู๎สกรีนนาบล็อกสีออก ผ๎าไหมก็จะปรากฏลวดลายตามที่ต๎องการ
วิธีที่สาม การใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ภาพลงบนผืนผ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เครื่องจักร วิธีการนี้ทาให๎ผู๎ประกอบการผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมสามารถพิมพ์
ลายบนผ๎าไหมได๎ครั้งละจานวนมาก ๆ ซึ่งวิธีการนี้แตกตํางกับการใช๎บล็อกสกรีนในวิธีการที่สอง
เพราะผู๎ประกอบการรายที่ใช๎วิธีการพิมพ์ลายด๎วยบล็อกสกรีนจะพิมพ์ลายได๎คราวละไมํมาก
อุปกรณ์ที่ใช๎ ผ๎าไหมสีพื้น และภาพลวดลายที่ปริ้นจากเครื่อ งคอมพิวเตอร์ โดยหมึกที่
ใช๎ปริ้นงานต๎องเป็นหมึกพิเศษสาหรับการพิมพ์ลวดลายเทํานั้น กระดาษ IRON TRANSFER และ
เครื่องพิมพ์ความร๎อนพร๎อมอุปกรณ์ เชํน เครื่อง press 5 IN 1 เป็นต้น
กรรมวิธีการพิมพ์ลวดลายบนผืนผ๎าไหม เริ่มจากการออกแบบลวดลายด๎วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Magic Pro หรือโปรแกรมออกแบบอื่น ๆ เมื่อผู๎ออกแบบสร๎างต๎นแบบเสร็จแล๎ว
ผู๎ออกแบบสั่งพิมพ์ลวดลายบนกระดาษ หลังจากนั้นผู๎ออกแบบทาการตัดเฉพาะลวดลายและลอก
กระดาษแผํนด๎านหลังออก เสร็จแล๎วผู๎ออกแบบนาผ๎าไหมและลวดลายมาวางบนเครื่องจักรพิมพ์
32

ข๎อมูลจาก บริษทั จิมทอมสัน ไหมไทย จากัด
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ลาย และผู๎ออกแบบนากระดาษ IRON TRANSFER มาวางทับไว๎ด๎านบนลวดลาย ขั้นตํอไปเดิน
เครื่องจัก รพิ มพ์ ลายผ๎าไหมโดยใช๎อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซีย ส รอเครื่องจักรทางานประมาณ
1.20 นาที เสร็จแล๎วนาผ๎าไหมออกจากเครื่องจักรและนากระดาษ IRON TRANSFER ออก เพียง
เทํานี้ผ๎าไหมก็จะเกิดลวดลายตามที่ต๎องการ
จากวิ ธี ก ารพิ ม พ์ ล ายบนผื น ผ๎ า ไหมทั้ ง 3 วิ ธี ข๎ า งต๎ น คณะผู๎ วิ จั ย พบวํ า ปั จ จุ บั น
ผู๎ประกอบการผ๎าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของจังหวัดสุรินทร์ใช๎วิธีการพิมพ์ลาย
วิธีที่สอง คือ การใช๎บล็อกสกรีนเทํานั้น เพราะการลงทุนวิธีนี้ไมํสูงนัก และผู๎ ประกอบการด๎าน
ผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์ไมํต๎องลงทุนเรื่องเครื่องจักรและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ แตํการ
พิมพ์ลายวิธีที่อื่น ๆ นั้นถือเป็นวิธีการพิมพ์ลายของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในอนาคต
ซึ่งในขณะนี้เทคโนโลยีดังกลําวกาลังเข๎ามาสูํผู๎ประกอบการผ๎าไหมภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย
กรรมของสุรินทร์ และด๎วยเทคโนโลยีการพิมพ์ลายบนผืนผ๎าไหมดังกลําวทาให๎เกิดผ๎าไหมที่มี
ลวดลายสวยงาม อีกทั้งการพิมพ์ลวดลายก็มีความสะดวกไมํยุํงยากดังเชํนการสร๎างลวดลายด๎วย
การทอผ๎าไหม นอกจากนี้เมื่อลวดลายบนผืนผ๎าไหมหลุดลอกไปเสียแล๎ว ผ๎าไหมก็ยังคงความ
สวยงามอยูํในฐานะผ๎าไหมสีพื้น (ผ๎าไหมที่มีสีเพียงสีเดียวบนผืนผ๎า)
3.5 ประเภทของผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์
จากการศึกษาคณะผู๎วิจัยพบวํา ผ๎าไหมในจังหวัดสุรินทร์แบํงแยกตามลักษณะของการทอ
ได๎เป็น 6 ประเภทใหญํ ๆ ซึ่งผ๎าไหมทั้งหกประเภทดังกลําวเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีจาหนํายอยูํในร๎าน
ตําง ๆ ของจังหวัดสุรินทร์ ดังมีรายละเอียดดังนี้33
ประเภทที่ 1 ผ้ า ไหมมั ด หมี่ ได๎ แ กํ ผ๎ า ไหมซึ่ ง ลวดลายเกิ ด จากการมั ด ย๎ อ มเส๎ น พุํ ง
หลังจากนั้นผู๎ทอจึงนาเส๎นใยไหมดังกลําวไปทอผ๎าไหม โดยชาวสุรินทร์เชื้อสายเขมรเรียกผ๎าชนิด
นี้วํา ผ๎าปูม ลวดลายบนผืนผ๎านี้สํวนใหญํเป็น รูปคน สัตว์ หรือรูปสถาปัตยกรรมเขมรเมือง
พนมเปญ พระตะบอง เป็นต๎น สํวนสีที่นิยมใช๎สํวนใหญํเป็นสีมํวงเปลือกมังคุด สีแดง สีเขียว
สีครามและสีเหลือง ซึ่งมีความกลมกลืนกัน เนื่องจากการย๎อมทับเพื่อผสมสีให๎ได๎ สีใหมํ โดยผ๎า
ไหมมัดหมี่นี้สามารถจาแนกเป็นประเภทยํอยอีก 2 ชนิด คือ
ชนิดแรก ผ้าไหมมัดหมี่โฮล หรือจองโฮล คาวํา “จอง” ภาษาเขมร หมายถึง ผูกหรือมัด
ผ๎าไหมมัดหมี่โฮลถือเป็นผ๎าที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ และผ๎าชนิดนี้มีความโดดเดํนไมํมีที่
ใดเหมือน ทั้งการมัดย๎อมแบบนี้สามารถจาแนกได๎ 2 ลาย คือ โฮลผู๎หญิง หรือโฮลธรรมดา และ
ผู๎ทอยังสามารถทอเป็นผ๎าโฮลเปราะฮ์ หรือผ๎าโฮลผู๎ชาย ซึ่งผ๎าชนิดนี้ใช๎ในงานพิธีตําง ๆ
33

พรทิพย์ จันทา. การศึกษาพัฒนาการหัตถกรรมไทยเฉพาะกรณีการทอผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์. (สุรินทร์ :
ฝ่ายสํงเสริมอุตสาหกรรม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม.2542), น.19 -20
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ภาพ 3-10 : ผ๎าโฮลปัจจุบันใช๎สีเคมีและมีสีสดใส
ฉูดฉาด

ภาพ 3-11: ผ๎าโฮลโบราณมีสีสันไมํ

ชนิด ที่ส อง ผ้า ไหมมั ดหมี่ล วดลายต่าง ๆ เรียกว่า จองซิน ซึ่งผ๎าไหมประเภทนี้จะมี
ลวดลายเหมือนกับผ๎าไหมของจังหวัดอื่น ๆ และมีลวดลายหลายแบบด๎วยกัน เชํน ผ๎าไหมมัดหมี่
ลายกนก ผ๎าไหมมัดหมี่ลายรูปสัตว์ ลายต๎นไม๎หรือลายลักษณะผสม และผ๎าไหมลายโบราณตาม
ความเชื่อในศาสนาพุทธ เป็นต๎น

ภาพ 3-12 : ผ๎ามัดหมี่โฮลผู๎ชาย

ภาพ 3-13 : ผ๎ามัดหมี่ลายพวงลูกหว๎า

ประเภทที่ ส อง ผ้ า นุ่งลาย ได๎แ กํ ผ๎านุํงไหมที่มีล วดลายเป็ นรู ปทรงเลขาคณิ ต เชํ น
สี่เหลี่ยม ตาราง หรือบางครั้งผู๎ทอใช๎สีพื้นหรือสีขาวและดา ซึ่งผ๎าไหมประเภทนี้เชํนผ๎านุํงลาย
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สาคู ผ๎านุํงลายอันลุยซึม (ลายไทย) ผ๎านุํ งลายโสรํงแสรีย (ผ๎าโสรํงหญิง) ผ๎านุํงโสรํงเปราะฮ์
(โสรํงชาย) ผ๎าขาวม๎าไหม หรือสไปเปราะฮ์ ซึ่งผ๎าชนิดนี้จะมีการทอลายขิตรูปช๎าง รูปม๎าที่เชิงผ๎า
สํวนสี่ที่ใช๎กับผ๎าในกลุํมนี้เชํน สีเขียว สีแดง สีน้าเงิน สีเหลืองทอง สีขาว โดยผู๎ทอจะใช๎ไหมสี
จานวนเส๎นเทํา ๆ กันทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน

ภาพ 3-14 : ผ๎านุํงลายอันลุยซึม (ลายไทย)
ประเภทที่สาม ผ้าไหมยกดอก เป็นผ๎าไหมที่มีลวดลายอยูํทั้งสองริมผ๎า โดยริมผ๎าด๎าน
หนึ่งเป็นลวดลายที่คมชัดและเรียบ และมีริมผ๎าด๎านหนึ่งเป็นลวดลายหยาบ และผ๎าไหมทอชนิดนี้
จะใช๎เส๎นใยไหมมากกวําธรรมดาทาให๎ดูหนาและแนํน ตัวอยํางของผ๎าไหมยกดอกประเภทนี้เชํน
ผ๎ายกดอกลายดอกบัว ผ๎ายกดอกลายละเบิก ผ๎ายกดอกดอกจัน ผ๎ายกดอกลายดอกพิกุล เป็นต๎น

ภาพ 3-15 : ผ๎าไหมลายลูกแก๎ว
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ประเภทที่สี่ ผ้าจกลายปะเต๊าะ คือผ๎าไหมทอลายดอกหําง ๆ ระหวํางกัน โดยผ๎าไหม
ชนิดนี้ผู๎ทอจะใช๎เส๎นใยไหมเส๎นพุํงหรือเส๎นยืนเป็นสีเดียวกัน ระยะหํางระหวํางดอกเทํ า ๆ กัน
กระจายทั่วผืนผ๎า ผ๎าชนิดนี้พบมากที่เขตบ๎านเขวาสินรินทร์
ประเภทที่ห้า ผ้าไหมพื้นเรียบ ได๎แกํผ๎าไหมที่ทอเป็นสีพื้น โดยไมํมีการมัดย๎อมหรือ ทา
ลวดลายแตํอยํางใด โดยผู๎ทอผ๎าไหมชนิดนี้จะเส๎นใยไหม 1 หรือ 2 สีก็ได๎ โดยไหมเส๎นหนึ่งเป็น
เส๎นพุํง และไหมอีกเส๎นหนึ่งเป็นเส๎นยืน บางครั้งใยไหมเส๎นพุํงอาจมีจานวนมากถึง 2 – 3 เส๎นก็ได๎
ผลที่ได๎จากการทอผ๎าไหมชนิดนี้คือ ผ๎าไหมสีพื้นที่ความมันวาวและหนา บางครั้งชํางทอก็จะนา
เส๎นด๎ายเป็นดิ้นเงินหรือดิ้นทองมาทอควบด๎วย ทาให๎ผ๎าเกิดความมันระยับและสวยงามยิ่งขึ้น

ภาพ 3-16 : ผ๎าไหมพื้นเรียบ
นอกจากนี้กํอนการนาผ๎าไหมสีพื้นไปใช๎งาน บางครั้งชํางผู๎ทอจะทาการพิมพ์ลายลงผืน
ผ๎าไหม ทาให๎ผ๎าไหมสีพื้นมีลวดลายตําง ๆ เชํนลายหงส์ ลายสัตว์ในตานานพุทธศาสนา เป็นต๎น
ทาให๎ผ๎า ไหมสีพื้ นมี ล ายบนพื้ นผิวของผ๎า ซึ่งผ๎าไหมที่พิ มพ์ ล ายเชํนนี้ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์
เรี ย กวํ า “ผ๎ า บาติ ค ” และหลั ง จากนั้ น ผ๎ า ไหมสี พื้ น ดั ง กลํ า วจะถู ก น าไปประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น เสื้ อ ผ๎ า
เครื่องใช๎สอยตําง ๆ ตํอไป
ประเภทที่หก ผ้า ไหมหางกระรอก (ผ้า ไหมกระนิว) เป็นผ๎าไหมสีพื้ นชนิดหนึ่งไมํมี
ลวดลายเชํนเดียวกับผ๎าไหมประเภทที่ห๎า หากแตํในการทอผ๎าไหมชนิดนี้ชํางผู๎ทอนิยมใช๎เส๎นใย
ไหมจานวน 2 ถึง 5 สีมาควบกัน เพื่อทอเป็นผ๎าทั้งผืน ผ๎าที่ได๎จะมีความเงางามเชํนเดียวกับผ๎ าพื้น
และผ๎าชนิดนี้พบได๎ทั่วไปในทุกหมูํบ๎านในจังหวัดสุรินทร์ เพราะผ๎าชนิดนี้ชาวบ๎านนิยมใช๎เป็น
ผ๎านุํงในชีวิตประจาวัน ซึ่งคนโบราณเรียกผ๎าชนิดนี้วํา “ผ๎ามํวง” หรือ โจงกระเบนนั่นเอง34

34

อ๎างแล๎ว, น.20
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ภาพ 3-17 : ผ๎าไหมหางกระรอก
สาหรับผ๎าไหมยกทองโบราณของอาเภอทําสวําง จังหวัดสุรินทร์ คณะผู๎วิจัยพบวํา ผ๎าที่
ทอนั้นมีหลากหลายทั้ง 6 รูปแบบ แตํลวดลายบนผืนผ๎ามีความวิจิตรงดงามมากกวําที่อื่น และใน
การทาลวดลายบนผืนผ๎านั้น ชํางผู๎ทอมักนิยมใช๎การถักทอเพื่อทาลวดลายมากกวําการพิมพ์ลาย
รวมความแล๎ว ผ๎าไหมซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแตํอดีต โดยชาวบ๎าน
เป็ น ผู๎ ผ ลิ ต และใช๎ ใ นครั ว เรื อ นเป็ น สํ ว นใหญํ หรื อ บางครั้ ง ชาวบ๎ า นก็ ผ ลิ ต เพื่ อ ถวายแกํ
พระมหากษัตริย์ไทยแตํโบราณ การผลิตผ๎าไหมในรูปหัตถกรรมได๎แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
และยุคสมัย โดยปัจจุบันผ๎าไหมไทยกลายเป็นการผลิตเพื่อการพาณิชย์และสํงออก โดยในการ
ผลิตดังกลําวมีลักษณะผสมผสาน กลําวคือใช๎เครื่องจักรกลในการทอผ๎า ควบคูํกับการใช๎แรงงาน
มนุษ ย์ ใ นการทอผ๎า พร๎อม ๆ กั บ การนาเอาเทคโนโลยี ก ารพิ มพ์ ล ายบนผืนผ๎าไหม สํงผลให๎
กระบวนการสร๎างลวดลายบนผืนผ๎าไหมจึงมีอยูํด๎วยกัน 2 วิธีการ คือ วิธีแรกการถักทอผ๎าไหมและ
การมัดย๎อมสี และวิธีที่สองการพิมพ์ลวดลายบนผืนผ๎า แตํทั้งนี้ไมํวําผ๎าไหมจะผลิตด๎วยกรรมวิธี
การใด ความสวยงามและความต๎องการของผู๎บริโภคก็มิได๎ลดน๎อยลงแตํอยํางใด
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับงานผ้าไหมสุรนิ ทร์
ด๎วยกระบวนการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์อันเริ่มต๎นจากการปลูกหมํอน การเลี้ยงไหม การ
สาวไหม การย๎อมสีไหม การออกแบบลวดลาย และการทอผ๎าไหม กระบวนการตําง ๆ เหลํานี้
ล๎วนมีสํวนสัมพันธ์กับข๎อกฎหมายหลาย ๆ บทบัญญัติ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง บทบัญญัติกฎหมายด๎าน
ทรัพ ย์ สิน ทางปั ญญา ในฐานะที่ ก ฎหมายทรัพย์ สินทางปัญญาเป็นกฎหมายที่คุ๎มครองผลงาน
สร๎างสรรค์จากความคิดสติปัญญาของมนุษย์ ด๎วยเหตุนกี้ ฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ จึง
ได๎เข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องกับงานผ๎าไหมสุรินทร์ เชํ น พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ.2537
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พระราชบั ญญั ติสิ ท ธิบั ตร พ.ศ.2522 พระราชบัญ ญัติ เครื่อ งหมายการค๎ า พ.ศ.2534 เป็ นต๎ น
ประกอบกับงานผ๎าไหมเป็นงานที่มีมิติทั้งในด๎านวัฒนธรรม ด๎านสิ่งประดิษฐ์ ด๎านงานออกแบบ
และด๎า นงานศิ ลปะ ดัง นั้นเพื่ อความสะดวกในการศึก ษาปัญหาทางกฎหมายของงานผ๎าไหม
สุรินทร์แล๎ว ในหัวข๎อนี้จึงขอแบํงแยกกระบวนการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ออกเป็น 2 สํวนใหญํ ๆ
ดังนี้
1 งานด๎านกระบวนการผลิตเส๎นไหม อันเริ่มต๎นตั้งแตํการปลูกหมํอน การเลี้ยงไหม
การสาวไหม การย๎อมสี
2 งานด๎านกระบวนการผลิตผ๎าไหม อันเริ่มต๎นตั้งแตํการออกแบบลวดลาย การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จนถึงการทอผ๎าไหมและการพิมพ์ลาย
1 งานด้านกระบวนการผลิต เส้นไหม การที่ชาวบ๎านจังหวัดสุรินทร์และผู๎ประกอบการ
ตําง ๆ จะผลิตเส๎นไหมอันเป็นวัตถุดิบสาคัญในการทอผ๎าไหมนั้น ภาคกระบวนการผลิตเส๎นไหมนี้
จะเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในแตํละขั้นตอน ดังนี้
1.1 การปลูกหม่อน ต๎นหมํอน (Mulberry: Morus alba Linn.) ถือเป็นพืชสายพันธุ์
หนึ่งของประเทศไทย และใบหมํอนนับเป็นอาหารสาหรับหนอนไหม โดยต๎นหมํอนในประเทศ
ไทยเป็นพืชยืนต๎นประเภทไม๎พุํม เนื้ออํอน เจริญเติบโตได๎ดีในเขตร๎อน และเขตอบอุํน ปลายใบ
แหลม ขอบใบอาจหยักเว๎ามากคล๎ายใบมะละกอ หรือหยักน๎อยคล๎ายใบโพธิ์ บางชนิดมีขนเล็กใต๎
ใบ ลาต๎นมีลักษณะกลม ผิวลาต๎นเรียบ ไมํมีหนาม มียางสีขาวขุํนคล๎ายน้านม และด๎วยเหตุที่ต๎น
หมํ อ นเป็ น พื ช สายพั น ธุ์ หนึ่ ง ในประเทศไทย กระบวนการปลู ก หมํ อ นจึ ง เข๎า ไปเกี่ ย วข๎อ งกั บ
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
ก) พระราชบั ญญัติคุ้ มครองพั นธุ์พืช พ.ศ.2542 ต๎นหมํอนเป็นพื ชสายพันธุ์หนึ่งใน
ประเทศไทย ซึ่งคนไทยในหลายภูมิภาคทั่วประเทศรู๎จักและนามาใช๎ประโยชน์อยํางแพรํหลายใน
ธุรกิจเลี้ยงไหม และด๎วยความสาคัญของต๎นหมํอนที่มีตํ อผลผลิตของเส๎นไหม ต๎นหมํอนสาย
พันธุ์พื้นเมืองไทยจึงถูกนาไปปรับปรุงสายพันธุ์อยูํเสมอโดยสถาบันหมํอนไหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ดังนั้นต๎นหมํอนในประเทศไทยจึงได๎รับความคุ๎มครองอยูํ 2 ประการ
ด๎วยกัน คือ
ประการแรก ต้นหม่อนสายพันธุ์พื้นเมืองย่อมถือ เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปตามมาตรา
3 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ในฐานะที่ต๎นหมํอนคือพันธุ์พืชที่เกษตรกรไทยและ
เกษตรกรชาวสุรินทร์ได๎ปลูกและใช๎แพรํหลาย ต๎นหมํอนสายพันธุ์พื้นเมืองตําง ๆ จึงได๎รับความ
คุ๎มครองตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติคุ๎มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ดังนี้
มาตรา 52 ผู๎ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือสํวนหนึ่ง
สํวนใดของพันธุ์พืชดังกลําว เพื่อการปรับปรุง พันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทาง
การค๎าจะต๎องได๎ รับอนุญาตจากพนักงานเจ๎าหน๎าที่ และทาข๎อตกลงแบํงปันผลประโยชน์ โดยให๎นา
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เงินรายได๎ตามข๎อตกลงแบํงปันผลประโยชน์สํงเข๎ากองทุน คุ๎มครองพันธุ์พืช ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่กาหนดในกฎกระทรวง ข๎อตกลงแบํงปันผลประโยชน์อยํางน๎อย
ต๎องมีรายการดังตํอไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช
(2) จานวนหรือปริมาณของตัวอยํางพันธุ์พืชที่ต๎องการ
(3) ข๎อผูกพันของผู๎ได๎รับอนุญาต
(4) การกาหนดความเป็นเจ๎าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน การปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา
ทดลองหรือวิจัยที่ได๎มาจากการใช๎พันธุ์พืช ในข๎อตกลง
(5) การก าหนดจานวน อั ตรา และระยะเวลาการแบํงปันผล ประโยชน์ ตามข๎อตกลง
แบํงปันผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาจาก การใช๎พันธุ์พืชในข๎อตกลง
(6) อายุของข๎อตกลง
(7) การยกเลิกข๎อตกลง
(8) การกาหนดวิธีการระงับข๎อพิพาท
(9) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53 ผู๎ใดทาการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือ
สํวนหนึ่งสํวนใดของพันธุ์พืชดังกลําวที่มิได๎มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค๎า ให๎ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ คณะกรรมการกาหนด
ประการที่สอง ต้นหม่อนสายพันธุ์ใหม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะพันธุ์พืชใหม่ต าม
มาตรา 12 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 สืบเนื่องจากต๎นหมํอนสายพันธุ์พื้นเมือง
เชํน หมํอนน๎อย หมํอนตาดา เป็นต๎น เป็นพืชสายพันธุ์หนึ่งที่ให๎ผลผลิตปริมาณไมํมากเพียงพอ
นักปรับปรุงพันธุ์พืชกระทรวงเกษตรฯ จึงได๎ทาการปรับปรุงสายพันธุ์หมํอน จนปัจจุบันเกษตรกร
ชาวสุรินทร์และชาวไทยจึงได๎เริ่มปลูกหมํอนสายพันธุ์สกลนคร 72 อันเป็นพันธุ์หมํอนสายพันธุ์
ใหมํ ซึ่งหมํอนสายพันธุ์นี้สามารถให๎ผลผลิตสูงถึง 3,507 ก.ก.ตํอไรํ มีความทนทานตํออากาศแห๎ง
แล๎งเชํนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได๎ดี ขยายพันธุ์งําย เติบโตเร็ว และต๎านทานตํอโรครากเนําได๎ดี
ต๎นหมํอนสายพั นธุ์ใหมํ นี้จึงได๎รับ ความคุ๎มครองตามกฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ ทาให๎นัก
ปรับปรุง พันธุ์ไ ด๎รับ สิท ธิเพีย งผู๎เดีย วในการใช๎ประโยชน์สํวนขยายพันธุ์ ทั้งนี้ไ มํวํา การขาย
จาหนํายเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ หากหมํอนสายพันธุ์ใหมํนี้ได๎รับการจดทะเบียนตํอหนํวยราชการ ดังนี้
มาตรา 33 ผู๎ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหมํมีสิทธิแตํเพียงผู๎เดียวในการ ผลิต ขาย หรือจาหนําย
ด๎วยประการใด นาเข๎ามาในราชอาณาจักร สํงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว๎เพื่อกระทาการอยําง
หนึ่งอยํางใด ดังกลําวซึ่งสํวนขยายพันธุ์ ของพันธุ์พืชใหมํ ความในวรรคหนึ่งไมํใช๎บังคับแกํกรณี
ดังตํอไปนี้
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(1) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครอง โดย ไมํมีวัตถุประสงค์เพื่อใช๎
เป็นสํวนขยายพันธุ์
(2) การศึกษา ค๎นคว๎า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ ได๎รับความคุ๎มครองเพื่อ
ปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช
(3) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครองซึ่ง กระทาโดยสุจริต
(4) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สาหรับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความ คุ๎มครองโดยเกษตรกร
ด๎ ว ยการใช๎ สํ ว นขยายพั น ธุ์ ที่ ต นเองเป็ น ผู๎ ผ ลิ ต แตํ ใ นกรณี ที่ รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการประกาศ ให๎ พั น ธุ์ พื ช ใหมํ นั้ น เป็ น พั น ธุ์ พื ช ที่ ค วรสํ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ใ ห๎
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ได๎ไมํเกินสามเทําของปริมาณที่ได๎มา
(5) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครอง โดย ไมํมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การค๎า
(6) การขายหรื อ จ าหนํ า ยด๎ ว ยประการใด น าเข๎ า มาในราชอาณาจั ก ร สํ ง ออกนอก
ราชอาณาจักรหรือมีไว๎เพื่อกระทาการอยํางหนึ่งอยํางใด ดังกลําว ซึ่งสํวนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืช
ใหมํที่ได๎รับความคุ๎มครองซึ่ง ถูกนาออกจาหนําย โดยผู๎ทรงสิทธิหรือด๎วยความยินยอมของผู๎ทรง
สิทธิ
มาตรา 34 ในการขายหรือจาหนํายด๎วยประการใด ซึ่งสํวนขยาย พันธุ์ของพันธุ์พืชใหมํ ผู๎
ทรงสิท ธิ ใ นพั นธุ์ พื ช ใหมํ ต๎อ งแสดงเครื่ องหมาย ให๎ป รากฏที่ สํวนขยายพั นธุ์ ของพั น ธุ์พื ช ใหมํ
ภาชนะบรรจุ หรือหีบหํอ ของสํวนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหมํ
ด๎ว ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ต ามกฎหมายคุ๎ ม ครองพั น ธุ์ พื ชใหมํ ที่มี แ กํ นัก ปรั บปรุ ง พั น ธุ์ ผู๎ จ ด
ทะเบียน แม๎วําเกษตรกรไทยจะได๎รับประโยชน์ จากพันธุ์หมํอนที่ ให๎ผลผลิตสูงขึ้นก็ตาม แตํ
เกษตรกรไทยโดยเฉพาะอยํางยิ่งชาวสุรินทร์ต๎องจํายคําตอบแทนแกํผู๎ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหมํ ทั้ง
ผู๎ทรงสิทธิยังผูกขาดในสํวนขยายพันธุ์ของหมํอนเพียงผู๎เดียวตามกฎหมาย ในขณะที่เกษตรกรชาว
สุรินทร์สํวนใหญํมีรายได๎ไมํสูงทั้งยังมีภาระหนี้สิน การที่กฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืชมอบสิทธิ
พิเศษแกํผู๎ทรงสิทธิพันธุ์หมํอนใหมํเพียงผู๎เดียวเชํนนี้ เกษตรกรชาวสุรินทร์และเกษตรกรไทย
จังหวัดอื่น ๆ ยํอมได๎รับผลกระทบอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ และทางออกของเกษตรกรสุรินทร์และ
เกษตรกรชาวไทยมีทางออกเพียงอยํางเดียว คือ การหันกลับไปใช๎หมํอนสายพันธุ์พื้นเมืองซึ่งให๎ผล
ผลิตต่าและมีความต๎นทานโรคน๎อย อันสํงผลตํอต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและการขาดการพัฒนา
สายพันธุ์หมํอนที่เหมาะตํออุตสาหกรรมผ๎าไหมในที่สุด
ข) ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 หมํอนถือเป็นพืชและเป็นสิ่งที่ไมํได๎รับ
การคุ๎มครองตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 บัญญัติวํา
“มาตรา 9 การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
(1) จุ ล ชี พ และส่ ว นประกอบส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของจุ ล ชี พ ที่ มี อ ยู่ ต ามธรรมชาติ สั ต ว์

89
พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช..”
หม่ อ นจึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามพระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ.2522 แต่
กระบวนการสร้างพันธุ์พืชใหม่มิใช่สิ่งที่มาตรา 9 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 กาหนดไว้
กระบวนการสร้ า งพั น ธุ์ พื ช ใหม่ จึ ง อาจจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ ไ ด้ ต ามมาตรา 5
พระราชบัญญัติสิท ธิบัตร พ.ศ.2522 35 ได้ เพราะกระบวนการดังกล่าวมีความใหม่ มีขั้นการ
ประดิ ษ ฐ์ สูง ขึ้ น และกระบวนการสร้ า งหม่ อ นพั น ธุ์ใ หม่ นี้ ยั ง สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ท าง
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมได้ และผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมมีสิทธิเพียงผู้เดียวในการใช้กรรมวิธีที่ตน
ได้จดทะเบียนไว้ตามมาตรา 36 (2) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ดังนี้
มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนาเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อ
ขาย เสนอขายหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
ดังนั้นในส่วนของหม่อนพืชใบที่เป็นอาหารหลักของหนอนไหม เพื่อ การผลิตผ้าไหม
หม่อนในฐานะพืชชนิดหนึ่งจึงได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
แม้ว่าต้นหม่อนไม่ใช่สิ่งที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 คุ้มครอง เพราะหม่อนเป็นพืชชนิด
หนึ่ง ซึ่งในมาตรา 9 (1) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไม่ให้ความคุ้มครองไว้ แต่อย่างไรก็
ตามกระบวนการสร้างพันธุ์พืชใหม่ ยังสามารถได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ.2522 ได้ เนื่องจากมาตรา 9 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มิได้บัญญัติห้ามการคุ้มครอง
ในกรรมวิธีการสร้างพันธุ์พืชใหม่
ปัญหาและอุปสรรคจากความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 คือ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของเกษตรกรไทยและเกษตรกรชาว
สุริ น ทร์ เพื่ อการแลกเปลี่ ย นกั บ สิ ท ธิ ใ นการใช้ ห ม่ อ นสายพั นธุ์ ใ หม่ ห รื อ การใช้ ก รรมวิ ธี ก าร
ปรับปรุงพันธุ์หม่อนจากผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย ในขณะที่เกษตรกรชาวสุรินทร์เป็นผู้มีรายได้น้อย
และมีภาระหนี้สินจานวนมาก ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเหล่านี้ย่อมทาให้ผ้าไหมสุรินทร์มีราคาสูงขึ้นอย่าง
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ การสูญเสียตลาดสินค้าผ้าไหมของชาวสุรินทร์ เพราะ
มาตรา 5 ภายใต้บั งคั บมาตรา 9 การประดิษ ฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
35
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สินค้าผ้าไหมที่มีราคาถูกกว่าจากต่างประเทศย่อมเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของผ้าไหมสุรินทร์
เช่นสินค้าผ้าไหมและเส้นไหมจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ฯลฯ
อย่ า งไรก็ ต ามการที่ ท างสถาบัน หม่ อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไ ด้ เข้ ามา
ปรับ ปรุง สายพั นธุ์หม่ อนและแจกจ่า ยเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรชาวสุรินทร์ โดยเกษตรกรชาว
สุรินทร์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่เกษตรกรต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับเมล็ดพันธุ์หม่อนนั้น วิธีการนี้
ย่ อ มช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ เ กษตรกรชาวสุ ริ นทร์ไ ด้ เป็ นอย่ างมาก ท าให้ ผ ลกระทบของความ
คุ้มครองตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับข้างต้นไม่ส่งผลร้ายแรงนัก แต่สิ่งนี้ก็มิใช่หลักประกันในอนาคต
และการพั ฒนาของอุตสาหกรรมไหมสุรินทร์ ว่า ในอนาคตการปลูกหม่อนต้องเสีย ค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านนี้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของชาวสุรินทร์
1.2 การเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหมถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสาคัญต่อผ้าไหมสุรินทร์
เพราะหนอนไหมแต่ละสายพันธุ์ย่อมให้เส้นไหมที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ
สีของเส้นไหม ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาสายพันธุ์ไหมจึงนับเป็นสิ่งที่ มีความสาคัญ ซึ่งในปัจจุบัน
สถาบั น หม่ อ นไหมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การอยู่ นั้ น
กระบวนการเลี้ยงไหมของเกษตรกรจึงเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
ก) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เช่นเดียวกับหม่อน หนอนไหมย่อมไม่อาจ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตรไทย เพราะหนอนไหมคือสัตว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งตามมาตรา
9 (1) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ระบุว่า สัตว์ สารสกัดจากสัตว์ย่อมไม่อาจได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
มาตรา 9 การประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
(1) จุ ล ชี พ และส่ ว นประกอบส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของจุ ล ชี พ ที่ มี อ ยู่ ต ามธรรมชาติ สั ต ว์
พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช
(2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) ระบบข้อมูลสาหรับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์
(4) วิธีการวินิจฉัย บาบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
(5) การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนามัยหรือสวัสดิภาพ
ของประชาชน
ด้วยเหตุนี้หนอนไหมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายสิทธิบัตร บรรดาหนอนไหมสายพันธุ์ใหม่ ต่าง ๆ อาทิ หนอนไหมสายพันธุ์อิลี่36
เกษตรกรชาวสุรินทร์และเกษตรกรชาวไทยทั้งหมดย่อมได้รับประโยชน์จากการใช้หนอนสายพันธุ์
36

หนอนไหมอิลี่ คือหนอนไหมสายพันธุ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นหนอนไหมป่า มีความต๎านทาน
โรคสูง ทั้งหนอนสายพันธุ์นี้ยงั สามารถกินใบไม๎ได๎หลากชนิด โดยไมํจากัดวําต๎องเป็นใบหมํอน

91
ใหม่ได้ โดยผู้ปรับปรุงสายพันธุ์หนอนไหมเหล่านี้ไม่อาจเรียกเก็บค่าตอบแทนจากเกษตรกรได้
อย่างไรก็ตามแม้ว่าหนอนไหมเป็นสิ่งที่ไม่อาจจดทะเบี ยนสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 9 (1)
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แต่กรรมวิธีการพัฒนาหนอนไหมไม่ใช่สิ่งที่มาตรา 9 (1)
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ระบุไว้ ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีการพัฒนาหนอนไหมจึงเป็นสิ่ง
ที่อาจขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได๎ หากปรากฏ
วํากรรมวิธีก ารพั ฒนาสายพันธุ์หนอนไหมมีความใหมํ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และกรรมวิธี
ดังกลําวสามารถประยุกต์ใช๎ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และหัตถกรรมได๎
นอกจากนี้ในสํวนกรรมวิธีการเลี้ยงหนอนไหม หากบุคคลใดค๎นพบเทคนิคการเลี้ยง
หนอนไหมที่มีความใหมํ ขั้นการเลี้ยงหนอนไหมที่ มีเทคนิคสูงขึ้น และเทคนิคการเลี้ยงหนอน
ไหมนี้สามารถประยุกต์ใช๎ในทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเลี้ยงหนอนไหมได๎ ตามมาตรา 5
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แล๎ว บุคคลนั้นก็อาจยื่นขอจดทะเบียนสิท ธิบัตรการประดิษฐ์
ได๎ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 อันทาให๎ผู๎จดทะเบียนจะได๎รับสิทธิผูกขาดในการใช๎
เทคนิค การเลี้ย งไหมดัง กลํา วเพีย งผู๎เดีย วภายในระยะเวลา 25 ปีนับแตํวันยื่ นคาขอจดทะเบีย น
สิทธิบัตร
เชํนเดียวกับ ผลกระทบจากกฎหมายในการปลูกหมํอน คือ ปัญหาและอุปสรรคจาก
ความคุ้ ม ครองตามพระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ก็คือ ภาระด๎านคําใช๎จํายที่สูงขึ้นของ
เกษตรกรสุรินทร์และเกษตรกรไทยทั่วประเทศ เพราะการใช๎กรรมวิธีพัฒนาสายพันธุ์หนอนไหมที่
จดทะเบี ย นตามกฎหมายสิ ท ธิบั ตรแล๎ว หรือ การใช๎ เทคนิ ค การเลี้ ย งหนอนไหมที่จ ดทะเบี ย น
สิทธิบัตรไว๎แล๎ว เกษตรกรผู๎ปรับปรุงพันธุ์หนอนไหมหรือใช๎เทคนิคการเลี้ยงหนอนไหมดังกลําว
ต๎องเสียคําตอบแทนแกํผู๎ทรงสิทธิตามสิทธิบัตร ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือราคาผลิตผ๎าไหมยํอมสูงขึ้น
กวําสินค๎าผ๎าไหมของประเทศคูํแขํงในตลาดค๎าผ๎าไหมอื่น ๆ จนอาจกํอให๎เกิดการสูญเสียตลาดผ๎า
ไหมสุรินทร์และผ๎าไหมในท๎ายที่สุด ดังนั้นแม๎วําพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 จะชํวยให๎
เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมผ๎าไหมสุรินทร์และอุตสาหกรรมผ๎าไหมไทย แตํ ในขณะเดียวกัน
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ก็ยังกํอผลกระทบตํอ อุตสาหกรรมผ๎าไหมสุรินทร์และผ๎าไหม
ไทยในเวลาเดียวกัน แม๎วําปัญหาเรื่องนี้ยังไมํสํงผลรุนแรง เพราะผู๎ทรงสิทธิในพันธุ์หนอนไหม
และกรรมวิธีการเลี้ยงไหมปัจจุบันก็คือสถาบันหมํอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ซึ่งหนํวยราชการได๎เข๎ามาชํวยเหลือเกษตรกรชาวสุรินทร์และเกษตรกรชาวไทยโดยไมํแสวงหาผล
กาไรก็ตาม
1.3 การสาวไหม คือการดึงเส้นใยออกจากรังไหม โดยนารังไหมไปต้ม ทาละลายกาวที่
ผนึกเส้นใยที่อัดแน่นในรังให้แยกออกจากกัน แล้วดึงเอาเส้นใยออกมาตามกรรมวิธี
ซึ่งใน
ประเทศไทยชาวบ้านได้เรียนรู้และถ่ายทอดการสาวไหมแบบพื้นเมืองมานานแล้ว แต่ด้วยการสาว
ไหมที่ต้องอาศัยช่างผู้ชานาญและต้องใช้เวลาในการสาวไหมที่นานมาก การพัฒนาเทคนิคการสาว
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ไหมด้วยเครื่องจักรจึงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และการสาวไหมทั้งของเกษตรกรชาวสุรินทร์และ
ชาวไทยย่อมเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
ก) การสาวไหมแบบพื้นเมืองซึ่งเกษตรกรชาวสุรินทร์และชาวไทยได้ใช้กันมาตั้งแต่ครั้ง
บรรพชน การสาวไหมดังกลําวนี้ยํอมไมํได๎รับความคุ๎มครองทั้งในด๎านอุปกรณ์ที่ใช๎ในการสาว
ไหมและกรรมวิธีการสาวไหมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เพราะการสาวไหมด๎วยวิธี
นี้ขาดความใหมํทั้งในด๎านอุปกรณ์ที่ ใช๎และกรรมวิธีที่ใช๎ตามที่มาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ.2522 กาหนดไว๎ เนื่องด๎วยการสาวไหมเป็นสิ่งที่บรรพชนได๎ถํายทอดมาให๎แกํลูกหลานในยุค
ปัจจุบัน
มาตรา 5 ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา 9 การประดิ ษ ฐ์ ที่ข อรับ สิท ธิ บัต รได้ ต้อ งประกอบด้ ว ย
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
ดังนั้นกลุํมผ๎าผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ในรูปหัตถกรรมผ๎าไหมทอมือและกลุํมผู๎ผลิตผ๎าไหมใน
รูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงสามารถใช๎การสาวไหมแบบพื้น บ๎านได๎ โดยทั้งสองกลุํมไมํ
ต๎องเสียคําใช๎จํายแตํอยํางใด
ข) การสาวไหมด้วยเครื่องจักร ด๎วยเหตุที่การสาวไหมต๎องใช๎ชํางผู๎มีฝีมือและต๎องใช๎
เวลาดาเนินการมาก ทั้งอาจเกิดการสูญเสียเส๎นไหมระหวํางการสาวไหม ณ จุดนี้นักประดิษฐ์จึง
เข๎ามามีสํวนในการปรับปรุงการสาวไหม โดยนักประดิษฐ์ได๎สร๎างเครื่องสาวไหมขึ้นมาทางาน
แทนแรงงานมนุษย์ ทาให๎เส๎นไหมที่ได๎จากเครื่องสาวไหมมีความเรียบ สม่าเสมอ และไมํมีการ
สูญเสียเส๎นไหมระหวํางการสาวไหม เครื่องสาวไหมจักรกลเหลํานี้จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจาก
ความคิดสติปัญญาของมนุษย์ ซึ่งผู๎ประดิษฐ์อาจยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือ
อนุสิทธิบัตรได๎ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ทั้งนี้แล๎วแตํผู๎ประดิษฐ์จะเลือกความ
คุ๎มครองประเภทใดประเภทหนึ่งระหวํางสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ภายใต๎เงื่อนไข
ดังนี้
กรณีผู๎ประดิษฐ์ประสงค์ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เครื่องจักรสาวไหมดังกลําวต๎องมี
องค์ประกอบครบ 3 ประการด๎วยกัน คือ ประการแรกเครื่องสาวไหมต๎องมีความใหมํซึ่งไมํเคย
ปรากฏมากํอนในราชอาณาจักร ประการที่สองเครื่องสาวไหมต๎องมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่ง
ผู๎เชี่ยวชาญระดับสามัญในสาขาเครื่องสาวไหมมิได๎ประจักษ์โดยงําย และประการสุดท๎ายเครื่อง
สาวไหมนี้ต๎องสามารถประยุกต์ใช๎ในทางอุตสาหกรรมได๎ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ปรากฏในมาตรา 5
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
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มาตรา 5 ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา 9 การประดิ ษ ฐ์ ที่ข อรับ สิท ธิ บัต รได้ ต้อ งประกอบด้ ว ย
ลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
กรณีผู้ประดิษฐ์จะขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร หากเครื่องสาวไหมเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์
ที่มีความใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม แต่เครื่องสาวไหมนี้มิได้มีขั้นการ
ประดิษฐ์ที่สูงขึ้นทั้งนี้ตามมาตรา 65 ทวิและมาตรา 65 ตรี พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
โดยผู้ประดิษฐ์ต้องเลือกจดทะเบียนเพียงอย่างเดียวระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
มาตรา 65 ทวิ การประดิษฐ์ที่ขอรับอนุสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
(2) เป็นประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
มาตรา 65 ตรี บุคคลใดจะขอรับทั้งอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรสาหรับการประดิษฐ์อย่าง
เดียวกันไม่ได้
ดังนั้นเครื่องสาวไหมย่อมนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และหากผู้ประดิษฐ์เลือกจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตร
แล้ว ผู้ประดิษฐ์ย่อมเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรและมีสิทธิแสวงหาประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ที่จดทะเบียน
ได้ตามมาตรา 36 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.252237
1.4 การย้อมไหม นับเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญอย่างหนึ่ง เพื่อการขจัดกาวและสิ่ง
สกปรกออกจากเส้นไหมพร้อม ๆ กับการย้อมสีไหมตามที่ผู้ทอต้องการ โดยในส่วนของการย้อม
ไหมนี้สามารถจาแนกออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรก กรรมวิธีการย้อมไหม และส่วนที่สอง
อุป กรณ์ที่ ใ ช้ ใ นการย้ อมสีไ หม สูตรสีที่ใ ช้ย้ อ มไหม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้เกี่ ย วข้องกั บกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับด้วยกัน ดังนี้
ก) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในส่วนกรรมวิธีการย้อมไหมและสูตรสีที่ใช้ใน
การย้อมไหมนั้นย่อมไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ เพราะกรรมวิธีและสูตร
สีที่ใช้เป็นสิ่งที่มุ่งใช้ประโยชน์หาใช่งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายตามมาตรา 6 วรรค

37

มาตรา 36 ผู๎ทรงสิทธิบัตรเทํานั้นมีสิทธิดังตํอไปนี้
(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช๎ ขาย มีไว๎เพื่อขาย เสนอขายหรือนาเข๎ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอ
ขายหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร
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สองพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งระบุว่า “การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือ
ขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทางาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือ
ทฤษฎีทาง วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์” ดังนั้นกรรมวิธีและสูตรสีย้อมไหมจึงนับเป็นกรรมวิธี
หรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทางานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กรรมวิธีและสูตรสีย้อมไหมจึง ย่อมไม่อาจ
ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้
ข) พระราชบั ญญัติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ.2522 ส าหรับ การย้ อมไหมนั้น ย่ อมได้ รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ทั้ง 2 ส่วน คือส่วนกรรมวิธี และส่วนอุปกรณ์ที่
ใช้ย้อมไหม และสูตรที่ใช้ย้อมสีเส้นไหม ดังนี้
กรรมวิธีการย้อมสีไหม ตามข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ชาวบ้านในประเทศไทยมีกรรมวิธี
การย้อมไหมอยู่ 2 วิธีการ คือ การย้อมร้อน และการย้อมเย็น ซึ่งทั้งสองวิธีการย้อมเส้นไหม
ดังกล่าวย่อมไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เพราะวิธีการย้อม
ร้อนและวิธีการย้อมเย็นเป็นวิธีการที่ชาวบ้านทั่วประเทศไทยได้ใช้และรู้จักกันมาอย่างยาวนาน
วิธีการย้อมเส้นไหมทั้งสองจึงเป็นกรรมวิธีที่ขาดความใหม่ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ.2522 กรรมวิธีการย้อมร้อนและกรรมวิธีการย้อมเย็นจึงเป็นกรรมวิธี ซึ่งเกษตรกรทั่วประเทศ
สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยปราศจากค่าใช้จ่าย
สาหรับการย้อมไหมของเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ คณะผู้วิจัยพบว่า นอกจากช่างทอผ้า
ไหมชาวสุรินทร์จะใช้กรรมวิธีย้อมไหมด้วยวิธีการย้อมร้อนและย้อมเย็นแล้ว ในจังหวัดสุรินทร์
ช่างทอผ้าไหมยังมีวิธี พิเศษเฉพาะกลุ่มตน คือ กรรมวิธีการสีครามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แต่
กรรมวิธีการย้อมสีครามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก่เส้นไหมดังกล่าวหาใช่กรรมวิธีที่มีความใหม่
ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 เพราะกรรมวิธีการย้อมสีครามแก่เส้นไหมด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์นี้ ช่ างทอผ้า ไหมในสุรินทร์ไ ด้ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแล้ว
กรรมวิธีการย้อมสีครามด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี้จึงเป็นกรรมวิธีที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยแล้ว
กรรมวิธีเช่นนี้จึงขาดความใหม่ตามกฎหมายตามที่มาตรา 6 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
บัญญัติไว้วา่
มาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร…
ดังนั้นกรรมวิธีการย้อมสีไหมทั้งการย้อมร้อน การย้อมเย็น และกรรมวิธีการย้อมสีคราม
แก่เส้นไหมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดจึงไม่อาจยื่นคาขอรับสิทธิบัตรการประดิษ ฐ์ หรือ
อนุสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ เพราะกรรมวิธีการย้อมเส้นไหมทั้งสาม
วิธีนี้ขาดความใหม่ และกรรมวิธีการย้อมเส้นไหมทั้งสามเป็นสิ่งที่ใช้กันแพร่หลายในราชอาณาจักร
ก่อนวันยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
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อุปกรณ์ที่ใช้ย้อมสีไหม และสูตรการย้อมสีไหม จากข้อมูลการย้อมไหมบรรดาอุปกรณ์
ที่ช่างทอผ้าไหมใช้ล้วนเป็นอุปกรณ์ทั่วไป ซึ่งช่างทอผ้าไหมใช้งานกันอย่างแพร่หลายและหาใช่
สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นดังเช่นเครื่องจักรต่าง ๆ ไม่ ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้ย้อมสีไหมของช่าง
ทอผ้าไหม เช่น เชือก อ่าง โอ่ง น้าสะอาด ฯลฯ ดังนั้นอุปกรณ์ที่ช่างทอผ้าไหมใช้งานจึงไม่ใช่
สิ่งประดิษฐ์ตามความหมายในมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 38 เพราะอุปกรณ์ย้อม
ไหมเหล่ า นี้ มิ ใ ช่ ก ารคิ ด ค้ น หรื อคิ ด ท าขึ้ น อั น เป็น ผลให้ ไ ด้ ม าซึ่ง ผลิต ภั ณฑ์ ห รื อกรรมวิ ธีใ ดขึ้ น
ใหม่ หรือการกระทาใด ๆ ที่ทาให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี
สูตรที่ใช้ในการย้อมสีไหม ช่างทอผ้าไหมมีสูตรการย้อมสีไหมอยู่ 2 อย่างด้วยกันคือ
สูตรสีธรรมชาติ อันได้มาจากวัตถุดิบตามท้องถิ่นของเกษตรกร เช่น ใบและกิ่งของต้น
คราม ครั่ง แก่นเข ฯลฯ ผ่านกระบวนการต้ม หรือหมักกับน้าสะอาด จนกระทั่งเกิดน้าย้อมสี
ธรรมชาติ เพื่ อ การย้ อ มเส้ นไหม น้าย้ อ มสีธ รรมชาติ เหล่า นี้ จึง ไม่ ใ ช่สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ที่ อาจขอรั บ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
เพราะน้าย้อม
สีธ รรมชาติเหล่า นี้เป็ นสิ่ง ที่ ช่ า งผู้ท อผ้าไหมใช้กั นอย่ างแพร่หลายอยู่ แล้ว สู ตรน้าย้ อมสีตาม
ธรรมชาติจึงขาดความใหม่ ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.
252239
สูตรสีเคมีหรือสีสังเคราะห์ อันได้มาจากเคมีภัณฑ์หลาย ๆ ชนิดถูกนามาผสมกันจน
สามารถก่อเกิดสีสันต่าง ๆ แก่เส้นไหมได้ หากสีเคมีเพื่อการย้อมเส้นไหมเหล่านี้เป็นการประดิษฐ์
ที่มีความใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสีเคมีภัณฑ์ที่ได้จากสูตรเคมีเหล่านี้สามารถนามา
ประยุก ต์ใช้กั บงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และหัตถกรรมได้ สีเคมีภัณฑ์
เหล่านี้จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อาจขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 5 และ
38

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"กรรมวิธี" หมายความวํา วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิตหรือการเก็บรักษาให๎คงสภาพหรือให๎มี
คุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให๎ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์และรวมถึงการใช๎กรรมวิธีนั้น ๆ ด๎วย
39
มาตรา 5 ภายใต๎บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได๎ต๎องประกอบด๎วยลักษณะดังตํอไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหมํ
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
มาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหมํ ได๎แกํการประดิษฐ์ที่ไมํเป็นงานที่ปรากฏอยูํแล๎ว
งานที่ปรากฏอยูํแล๎ว ให๎หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังตํอไปนี้ด๎วย
(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช๎แพรํหลายอยูํแล๎วในราชอาณาจักรกํอนวันขอรับสิทธิบัตร
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มาตรา 65 ทวิ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
ปั ญ หาที่ ช่ า งทอผ้ า ไหมสุ ริน ทร์ และช่ างทอผ้า ไหมในจั งหวั ด อื่น ๆ อาจได้ รั บ ก็ คื อ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูงขึ้นในด้านสีเคมีเพื่อการย้อมไหม หากช่างทอผ้าไหมเลือกใช้สีเคมีในการย้อม
สีไหม ซึ่งผู้ทรงสิทธิบัตรในงานประดิษฐ์สีเคมีเหล่านี้ย่อมสามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์จากช่างทอผ้าไหมได้ ถ้าช่างทอผ้าไหมเลือกใช้สีเคมีภัณฑ์ในการย้อมเส้นไหม ทั้งนี้
เป็นไปตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรในมาตรา 36 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งบัญญัติว่า
มาตรา 36 ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขายหรือนาเข้า
มาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร
(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อ
ขาย เสนอขายหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร…
แต่ปัญหาเรื่ องการละเมิดสิทธิบัตรสูตรสีเคมีภัณฑ์เพื่อการย้อมเส้นไหมของช่างทอผ้า
ไหมสุรินทร์ยังไม่มีความรุนแรงมากนัก เพราะผู้ผลิตผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่เลือกใช้สี
ธรรมชาติในการผลิตผ้าไหม ส่วนการใช้สีเคมีเพื่อการย้อมผ้าไหม ไม่ปรากฏว่า ผู้ผลิตผ้าไหม
รายใดต้องการละเมิดสิทธิบัตรสีเคมีเพื่อการย้อมไหม เพราะราคาสีเคมีเหล่านี้ไม่สูงมากนัก ซึ่ง
ผู้ผลิตผ้าไหมสามารถหาซื้อได้โดยไม่ยากนัก หากใช้สีเคมีย้อมสีเส้นไหม ต้นทุนในการผลิตผ้า
ไหมก็ไม่ได้สูงมากขึ้น ดังนั้นปัญหาด้านสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์สีเคมีภัณฑ์จึง ยังมิใช่ปัญหาที่มี
ความรุนแรงและคุกคามต่ออุตสาหกรรมผ้าไหมสุรินทร์
2 งานด้ า นกระบวนการผลิต ผ้า ไหม เมื่อ เส้ นไหมเส้ นเล็ก ๆ ได้ผ่ านกระบวนการ
ออกแบบลวดลาย การทอ และการพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหมแล้ว ผ้าไหมผืนงานก็จะบังเกิดขึ้น
และภายใต้กระบวนการผลิตผ้าไหมเหล่านี้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้
1) การออกแบบลวดลาย
2) การทอผ้าไหม
3) การพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหม
4) การออกแบบบรรจุภัณฑ์
5) การจาหน่ายผ้าไหม
1) การออกแบบลวดลาย จากการส ารวจข้ อ มู ล การออกแบบลวดลายซึ่ ง กลุ่ ม
อุตสาหกรรมผ้าไหมทั้งในภาคครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมใช้งานกันอยู่มี 2 วิธีการใหญ่ ๆ
ด้วยกัน คือ การออกแบบบนกระดาษ และการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งที่ต้อง
พิจารณาต่อมาก็คือ งานออกแบบทั้งสองประการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทใด โดยปรากฏว่า งานออกแบบลวดลายทั้งสองได้รับการคุ้มครองจากบทบัญญัติ
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กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ ดังนี้
ก) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในฐานะที่การออกแบบลงบนกระดาษ และการ
ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ งานสร้างสรรค์ด้วยความคิดริเริ่มของผู้สร้างสรรค์ โดย
งานออกแบบทั้งสองประเภทนับเป็นงานที่มุ่งประโยชน์ในการใช้สอยมากกว่าการชื่นชมคุณค่าทาง
ศิลปะ ดังนั้นตามแนวความคิดของคณะผู้วิจัยแล้ว งานออกแบบทั้งสองประเภทจึงนับเป็นงาน
ศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ระบุว่า
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี้
"ศิลปกรรม" หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ หลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง.....
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว
นั้น เช่น นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า
ข) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 สืบเนื่องจากการออกแบบลวดลายบนผืนผ้า
ไหมทั้ง 2 วิธี คือ การออกแบบบนกระดาษ และการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบทั้งสองได้สร้างงานขึ้นใน 2 มิติพร้อม ๆ กัน อันได้แก่มิติแรกการสร้างสรรค์งานด้าน
ศิลปกรรม เพื่อการชื่นชมคุณค่าทางงานศิลปะ มิติที่สองการออกแบบลวดลายบนผืนผ้าไหมนั้นมุ่ง
ประโยชน์ ใ นการใช้ ส อย เพื่ อ สร้ า งแรงจู งใจแก่ ผู้ซื้ อ ในการตัด สิ นใจซื้อ ผ้า ไหม ดัง นั้ นงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมที่เกิดจากการใช้เส้น สีสร้างลวดลายบนกระดาษและวัสดุอื่นใด งาน
ออกแบบดังกล่าวจึงอาจจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ดังนี้
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
"แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ " หมายความว่ า รู ป ร่ า งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ องค์ ป ระกอบของ
ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสาหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสาหรับ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้
แต่มิใช่ ว่าการออกแบบลวดลายผ้าไหมทุกครั้งจะเป็นงานอันอาจขอรับสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ เพราะการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ได้ นั้ น การออกแบบลวดลายผ้ า ไหมนั้ น ยั ง ต้ อ งมี ลั ก ษณะครบองค์ ป ระกอบตามมาตรา 56
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ด้วย อันได้แก่ การออกแบบลวดลายต้องมีความใหม่ และ
การออกแบบลวดลายดังกล่าวนั้นต้องสามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้
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มาตรา 56 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้อ งเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
ดังนั้นงานออกแบบลวดลายผ้าไหมทั้ง 2 วิธีการตามความคิดของคณะผู้วิจัยจึงได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาถึง 2 ฉบับในเวลาเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยยังพบว่า การออกแบบลวดลายของช่างทอผ้ามีกลุ่มหนึ่งไม่อาจ
ไม่ ไ ด้รับ ความคุ้ม ครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได้ เพราะช่างทอผ้าไหมชาว
สุรินทร์ก ลุ่ ม นี้คิ ดแบบลวดลายไว้ใ นใจของตน และขณะเมื่อทอผ้าไหมช่ างกลุ่มนี้ จึงใช้ฝีมื อ
แสดงออกซึ่ง ความคิดผ่า นการทอลวดลาย จนลวดลายที่ส วยงามปรากฏบนผืนผ้าไหม การ
ออกแบบในลักษณะนี้จึงไม่อาจถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทใดได้เลย เพราะการทอผ้ามิใช่งาน
อันกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
นอกจากนี้การที่ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกลวดลายที่ออกแบบ
ขึ้นใหม่ และกลุ่มที่สองลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมสุรินทร์ ส่งผลต่อการได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่แตกต่างกัน ดังนี้
กลุ่มแรก ลวดลายที่ออกแบบขึ้นใหม่ ซึ่งลวดลายในกลุ่มนี้ตามความเห็นของคณะผู้วิจัย
เห็นว่า ลวดลายที่ออกแบบขึ้นใหม่เหล่านี้อาจได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 และอาจได้ รั บ ความคุ้ ม ครองในฐานะสิ ท ธิ บั ต รการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต าม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 โดยการออกแบบลวดลายขึ้นใหม่นี้ถือเป็นงานศิ ลปประยุกต์
ตามมาตรา 4 (7) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เพราะจุดมุ่งหมายของการออกแบบลวดลาย
ขึ้นใหม่นี้ คือ การใช้ประโยชน์ทางธุรกิจมิใช่การชื่นชมคุณค่าทางศิลปะ
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ศิลปกรรม" หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ หลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าว
นั้น เช่น นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้ เพื่อประโยชน์
ทางการค้า
ในขณะเดียวกันการออกแบบลวดลายขึ้นใหม่เพื่ อการผลิตผ้าไหมยังอาจได้รับความ
คุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2522 มาตรา 56 ที่บัญญัติว่า
มาตรา 56 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
เพราะการออกแบบลวดลายขึ้นใหม่นั้นประกอบด้วยลวดลายและสีของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
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หากลวดลายและสีบนผ้าไหมมีค วามใหม่ และไม่เคยปรากฏลวดลายและสีเช่นนั้นมาก่อนใน
ประเทศไทย รวมทั้ ง หากลวดลายและสีของผ้าไหมที่ส ร้างขึ้นใหม่สามารถใช้ประโยชน์ทาง
อุตสาหกรรมและพาณิช ยกรรมผ้า ไหมได้แล้ว ลวดลายที่ออกแบบขึ้นใหม่ย่ อมได้ไ ปซึ่งความ
คุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ด้วย
กลุ่มที่ 2 ลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมทอมือสุรินทร์ ลวดลายในกลุ่มที่สองนี้อาจได้ไปซึ่ง
ความคุ้มครองตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุ้ม ครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ได้ หาก
ปรากฏว่า ลวดลายของผ้าไหมสุรินทร์นั้นเป็นลวดลายที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว อันแสดงให้เห็นได้ว่า
สินค้าผ้าไหมสุรินทร์ลวดลายนั้น ๆ มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของจังหวัดสุรินทร์
เท่านั้น ตัวอย่างของลวดลายดั้งเดิมที่อาจได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ก็คือ ผ้าไหมลวดลายโฮลสุรินทร์
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หมายความว่า ชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทน
แหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว
ส่วนลวดลายดั้งเดิมของผ้าไหมสุรินทร์อื่น หากไม่อาจแสดงให้ปรากฏได้ว่าลวดลาย
ดังกล่าวนั้นเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์ มีชื่อเสียง คุณภาพ หรือ คุณลักษณะเฉพาะของจังหวัด
สุรินทร์แล้ว ลวดลายเหล่านี้ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิ่งบ่ งชี้ทาง
ภู มิ ศ าสตร์ พ.ศ.2546 เช่ น ลวดลายลู ก แก้ ว ฯลฯ ทั้ ง ๆ ที่ ล วดลายเหล่ า นี้ เ ป็ น ลวดลายที่
แสดงออกทางวัฒนธรรมของชาวสุรินทร์ก็ตาม ส่งผลให้ลวดลายเหล่านี้อาจถูกฉกฉวยประโยชน์
จากผู้อื่นและก่อเกิดความเสียหายแก่ชาวสุรินทร์
2) การทอผ้าไหม การทอผ้าไหมคือเป็นขั้นตอนหลักที่ก่อเกิดผืนผ้าไหมและการสร้าง
ลวดลายบนผ้าไหม รวมทั้งการทอผ้าไหมยังเป็นตัวกาหนดความหนาของเนื้อผ้าไหม และเมื่อ
พิจารณาว่า การทอผ้าไหมจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใดแล้ว
คณะผู้วิจัยพบว่า การทอผ้าไหมย่อมมีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนี้
ก) ด้ า นอุ ปกรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการทอผ้ า ไหม ปั จ จุ บัน ช่ า งทอผ้ า ไหมในจั ง หวั ด
สุรินทร์ได้ใช้อุปกรณ์ที่สาคัญอยู่ 2 ชนิดเพื่อการทอผ้าไหม คือ
ชนิดแรก เครื่องจักรเพื่อการกรอด้ายไหมเข้าหลอดด้าย
ชนิดที่สอง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้กรอด้ายไหมแบบพื้นบ้าน
ชนิดที่สาม เครื่องทอผ้าไหม (กี่)
ชนิดแรก เครื่องจักรเพื่อการกรอด้ายไหมเข้าหลอดด้าย สาหรับเครื่องจักรกรอด้าย
ไหมนับเป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ประดิษฐ์อาจขอรับหนังสือสาคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์
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ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได้ หากการประดิษฐ์เครื่องจักรเพื่อการกรอด้ายไหมเข้า
หลอดด้ายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีองค์ประกอบครบ 3 ประการตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ.2522 ดังนี้
มาตรา 5 ภายใต๎บั ง คั บ มาตรา 9 การประดิษ ฐ์ที่ข อรับสิทธิบัต รได๎ต๎องประกอบด๎ว ย
ลักษณะดังตํอไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหมํ
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
จากข๎อมูลที่ได๎จากสถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันใน
จังหวัดสุรินทร์กลุํมผู๎ประกอบการทอผ๎าไหมในรูปโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได๎มีการ
นาเข๎าเครื่องจักรเพื่อการสาวไหมจากตํางประเทศเข๎ามาใช๎ เชํน ร๎านเรือนหมํอน ไหมไทย อาเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ทางสถาบันหมํอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ได๎
รํ ว มกั บ หนํ ว ยราชการอื่ น ๆ ประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งจั ก รกลเพื่ อ การสาวไหมขึ้ น ดั ง นั้ น ผู๎ ป ระดิ ษ ฐ์
เครื่องจัก รกลเพื่ อการสาวไหมเหลํา นี้ยํ อมอาจขอรับหนังสื อ ส าคัญสิทธิบัตรการประดิษ ฐ์ตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ได๎
ชนิดที่สอง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้กรอด้ายไหมแบบพื้นบ้าน สาหรับกลุ่มหัตถกรรม
ผ้าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์ที่ใช้อุปกรณ์พื้นบ้าน เพื่อการกรอด้ายไหมเข้าหลอดด้ายนั้น แม้ว่า
ปัจจุบันกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือมีสภาพเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ตาม แต่อุปกรณ์ที่ทาง
กลุ่ ม ใช้ ยั ง คงเป็ น อุป กรณ์ ดั้ ง เดิ ม ซึ่ง ทางกลุ่ม ได้ รั บ การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญามาจากบรรพบุ รุ ษ
อุปกรณ์เหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่และใช้งานอย่างแพร่หลายอยู่ในประเทศไทย ส่งผล
ให้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เ หล่ า นี้ ล้ ว นมิ ใ ช่ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ค วามใหม่ ต ามมาตรา 6 พระราชบั ญ ญั ติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่บัญญัติว่า
มาตรา 6 การประดิษฐ์ขึ้นใหมํ ได๎แกํการประดิษฐ์ที่ไมํเป็นงานที่ปรากฏอยูํแล๎ว
งานที่ปรากฏอยูํแล๎ว ให๎หมายความถึงการประดิษฐ์ ดังตํอไปนี้ด๎วย
(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช๎แพรํหลายอยูํแล๎วในราชอาณาจักรกํอนวันขอรับสิทธิบัตร….
ด๎วยเหตุนี้อุป กรณ์ และเครื่องมือที่ใ ช๎ก รอด๎ายไหมแบบพื้ นบ๎านจึงไมํอ าจขอหนังสื อ
สาคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได๎ เพราะอุปกรณ์
และเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช๎ ก รอด๎ า ยไหมแบบพื้ น บ๎ า นไมํ ใ ชํ ก ารประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหมํ ซึ่ ง มาตรา 5
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ระบุไว๎วํา อุปกรณ์และเครื่องมือที่เป็นสิ่งประดิษฐ์จะต๎องเป็น
สิ่งประดิษฐ์ที่มีค วามใหมํและมี ขั้นการประดิษ ฐ์สูงขึ้น รวมทั้งต๎องสามารถประยุก ต์ใ ช๎ในทาง
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หัตถกรรมได๎
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ชนิดที่สาม เครื่องทอผ้าไหม (กี่) ในจังหวัดสุรินทร์การทอผ้าไหมใช้เครื่องทอผ้าไหม
(กี่) อยู่ 2 ชนิดด้วยกัน คือ ชนิดแรกเครื่องทอผ้าโบราณ (กี่) และชนิดที่สองเครื่องทอผ้าแบบกี่
กระตุก โดยไม่ปรากฏข้อมูลการใช้เครื่องจักรกลทอผ้าไหมแทนแรงงานมนุษย์ เครื่องทอผ้า
ไหม (กี่) ทั้งสองชนิดนี้ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในราชอาณาจักรไทย แม้ว่า
เครื่องทอผ้าไหม (กี่) จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ตาม แต่เครื่องทอผ้าไหมทั้งสองชนิดก็มิใช่สิ่งประดิษฐ์ที่
เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย ดังนั้นเครื่องทอผ้าไหม (กี่) ทั้งสองชนิดจึงไม่อาจขอรับหนังสือสาคัญ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.252240 ได้
3) การพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหม
โดยปกติแล้วลวดลายของผ้าไหมย่อมเกิดขึ้นจากการทอ แต่สาหรับผ้าไหมที่ทอขึ้นมา
โดยมีสีเพียงสีเดียวแล้ว (ผ้าไหมพื้นเรียบ) ช่างผู้ทอจะสร้างลวดลายด้วยเทคนิคการพิมพ์ลายลงบน
ผ้าไหม เพื่อให้ผ้าไหมเกิดความสวยงามและเป็นการเพิ่มมูล ค่าแก่ผ้าไหม ก่อนที่ผ้าไหมจะถูก
นาไปผลิตเป็นเสื้อผ้า เครื่องใช้สอยต่าง ๆ และในขั้นการพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหมนี้ย่อมเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ ดังนี้
ก) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผ้าบาติกหรือผ้าไหมที่ถูกพิมพ์ลวดลายลงบนผืน
ผ้านั้น ในทางกฎหมายแล้วถือว่าผ้าบาติก นี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในฐานะผ้าบาติกเป็นงานศิลปประยุกต์ตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 เพราะงานผ้าบาติคนี้เป็นงานที่มีความมุ่งหมายใน 2 ประการด้วยกันคือ ประการแรก
การสร้า งสรรค์ งานทางศิล ปะ และประการที่ส อง การเพิ่มมูลค่าแก่ ผ้าไหม เพื่อประโยชน์ใ น
การตลาด
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ศิลปกรรม" หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ หลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(1) งานจิตรกรรม ได้แก่ งานสร้างสรรค์รูปทรงที่ประกอบด้วยเส้น แสง สี หรือสิ่งอื่น
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง.....
(7) งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม (1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณค่าของตั วงานดังกล่าว
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มาตรา 5 ภายใต๎บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได๎ต๎องประกอบด๎วยลักษณะดังตํอไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหมํ
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
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นั้น เช่น นาไปใช้สอย นาไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์
ทางการค้า
ดังนั้นผ้าบาติกจึงเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย และผู้พิมพ์
ลวดลายบนผ้าไหมบาติคย่อมมีฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานผ้าบาติค
ข) พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ.2522 การพิ ม พ์ ล ายลงบนผ้ า ไหมย่ อ มก่ อ เกิ ด
ความสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร 2 ประการด้วยกัน ดังนี้
ประการแรก การสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมอาจได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
เพราะการออกแบบตามนั ย ยะมาตรา 3 พระราชบั ญ ญั ติ สิ ท ธิ บั ต ร พ.ศ.2522 คื อ รู ป ร่ า งของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ องค์ ป ระกอบของลวดลาย หรื อ สี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ อั น มี ลั ก ษณะพิ เ ศษส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสาหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้ ด้วยเหตุนี้
การพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้าไหมอันเป็นการสร้างลวดลาย สีลงบนผืนผ้าไหม การพิมพ์ลายจึงถือ
เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
เช่นเดียวกับการสร้างลวดลายบนผืนผ้าไหมด้วยวิธีการทอก็อาจถือเป็นงานออกแบบ
เพราะการสร้างลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522
นั้น ในมาตรา 3 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 หาได้กาหนดรูปแบบ หรือวิธีการสร้าง
ลวดลาย หรือสี ด้วยเหตุนี้การพิมพ์ลวดลาย การใช้มือเขียนลวดลาย หรือการทอสร้างลวดลาย
บนผืนผ้าไหมล้วนนับเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ทั้งสิ้น ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ลวดลายบนผื นผ้า
ไหมทุกวิธีการจึงอาจขอรับหนังสือสาคัญสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ พ.ศ.2522 ได้ หากการ
ออกแบบลวดลายของผ้าไหมมีคุณสมบัติตามที่มาตรา 56 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ดังนี้
มาตรา 56 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัตินี้ได้ต้องเป็น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรม
ประการที่ ส อง อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ ม พ์ ล ายผ้ า ไหมบาติ ด ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ผู้ผลิตผ้าไหมบาติคในจังหวัดสุรินทร์ยังคงใช้บล็อกสกรีน เพื่อการพิมพ์ลาย และ
การพิมพ์ลายด้วยบล็อกสกรีนนี้เป็นวิธีการที่ผู้ผลิตผ้าไหมรู้จักและใช้ประโยชน์กันอย่ างแพร่หลาย
ในประเทศไทย วิธีการพิมพ์ลายด้วยบล็อกสกรีนจึงไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหม่ตามมาตรา 5
และมาตรา 6 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 41 ส่งผลให้บรรดาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
พิมพ์ลายผ้าไหมบาติคไม่อาจได้รับหนังสือสาคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์
41

มาตรา 5 ภายใต๎บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได๎ต๎องประกอบด๎วยลักษณะดังตํอไปนี้
(1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหมํ
(2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ
(3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
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4) การออกแบบบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่ใช้หีบห่อผ้าไหมสุรินทร์ ซึ่ง
ปัจจุบันผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์ทุกกลุ่มต่างได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้หีบห่อของผ้า
ไหมสุรินทร์ดูสวยงามสะดุดตาและดึงดูดใจผู้บริโภค ภายใต้การสนับสนุนของทางหน่วยราชการ
ภาครัฐ ทาให้กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือสุรินทร์ก็ดี กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในรูปโรงงานทอผ้าไหม
และพาณิช ยกรรมก็ดีต่างมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะได้รับความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2 ฉบับ ดังนี้
ก) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในฐานะที่บรรจุภัณฑ์เป็นงานศิลปประยุกต์ตาม
ความในมาตรา 4 (7) พระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แม้ว่าบรรจุภัณฑ์ เหล่านี้จะมีความ
สวยงามทางศิลปะก็ตาม แต่ด้วยความมุ่งหมายของผู้สร้างสรรค์ คือความต้องการใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจและการตลาด ส่งผลให้งานบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามได้รับความคุ้มครองในฐานะศิลปประยุกต์
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ที่บัญญัติว่า “งานศิลปประยุกต์ ได้แก่ งานที่นาเอางานตาม
(1) ถึง (6) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากการชื่น
ชมในคุ ณ ค่ า ของตั วงานดัง กล่ า วนั้ น เช่ น นาไปใช้ ส อย น าไปตกแต่ง วั ส ดุห รื อ สิ่ง ของอั น เป็ น
เครื่องใช้ หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
ข) พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ด้วยเหตุที่งานบรรจุภัณฑ์ คือ งานออกแบบ
รูปร่างของกล่อง หีบห่อของผ้าไหม พร้ อม ๆ กับการใช้ลวดลายและสีบนหีบห่อหรือกล่องบรรจุ
ผ้าไหม ส่งผลให้งานบรรจุภัณฑ์นับเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2522 แต่การที่งานบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมจะได้ไปซึ่งสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
นั้ น งานบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมยั ง ต้ อ งประกอบด้ วยลั ก ษณะอี ก 2 ประการตามมาตรา 56
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 กล่าวคืองานบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมต้องเป็นงานที่มีความใหม่
และไม่ เ คยปรากฏหรือ ใช้ ง านแพร่ห ลายในประเทศไทยมาก่ อนการจดทะเบีย นสิ ทธิ บัต รการ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และงานบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ้ า ไหมต้ อ งสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นทาง
อุตสาหกรรมและหัตถกรรมได้
5) การจาหน่ายผ้าไหม ในการผลิตและจาหน่ายผ้าไหมสู่ตลาดผู้บริโภคนั้น กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจาหน่ายสินค้าผ้าไหมสุรินทร์ โดยผู้ผลิตผ้าไหม
สุรินทร์จะได้รับประโยชน์จากกระบวนการคุ้มครองตามระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้
ก) พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ภายใต๎กรอบแนวความคิดการคุ๎มครอง
สิทธิทางเศรษฐกิจของเจ๎าของเครื่องหมายการค๎า เจ๎าของเครื่องหมายการค๎าที่ได๎จดทะเบียนกับ
ทางราชการจะได๎รับสิทธิพิเศษ เพื่อให๎เจ๎าของเครื่องหมายการค๎าจดทะเบียนเป็นเพี ยงผู๎เดียวที่
สามารถจาหนํา ยสิ นค๎ า จาพวกที่ ตนแจ๎ งไว๎ และในสํ วนผู๎ผลิ ตผ๎า ไหมสุริ นทร์จะได๎ รับความ
คุ๎มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค๎า 2 รูปแบบด๎วยกัน ดังนี้
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1 ความคุ้มครองในรูปเครื่องหมายการค้า อันได๎แกํ เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่
หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น
แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ.2534 หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกระทรวง
พาณิชย์แล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว เพื่อการจาหน่ายสินค้าของตน
ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนนั้น
เครื่องหมายการค้าจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการจาหน่ายสินค้าผ้าไหมสุรินทร์ ดังปรากฏว่า
ผู้ผลิตผ้าไหมสุรินทร์ทุกกลุ่ มต่างสร้างเครื่องหมายการค้าของตน เพื่อการจาหน่ายสินค้าผ้าไหม
สุรินทร์ โดยผู้ผลิตผ้าไหมในรูปกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือได้ร่วมกันใช้เครื่องหมายการค้าของ
กลุ่มตนในชื่อต่าง ๆ ภายใต้โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล OTOP แต่ชาวบ้านหมู่บ้านผ้าไหม
สุรินทร์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือบางกลุ่มก็ไม่มีเครื่องหมายการค้า
สาหรับสินค้าผ้าไหมของตน ทั้งหมดนี้ส่งผลให้สินค้าผ้าไหมสุรินทร์ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม
ทอมือได้รับความคุ้มครองในระดับที่ต่ากว่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบีย น เพราะเครื่องหมาย
การค้าของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมทอมือเป็นเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียน ซึ่งในทางกฎหมาย
เครื่องหมายการค้าจะมอบสิทธิเพียงการใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าภายใต้กรอบบทบัญญัติ
มาตรา 46 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 46 บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้
จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าวไม่ได้
บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จด
ทะเบี ย น ในอัน ที่ จะฟ้ อ งคดีบุ ค คลอื่นซึ่ง เอาสิน ค้าของตนไปลวงขายว่ าเป็นสิน ค้าของเจ้าของ
เครื่องหมายการค้านั้น
ในทางกลับกันสาหรับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในรูปอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในจังหวัด
สุรินทร์ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และใช้ประโยชน์จากเครื่องหมายการค้ากันอย่าง
แพร่หลาย เช่น เครื่องหมายการค้าของร้านเรือนหม่อน ไหมไทย เป็นต้น
2. ความคุ้มครองในรูปเครื่องหมายรับรอง อันได๎แกํ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมาย
รับ รองใช้ หรือจะใช้ เป็ นที่หมายหรือเกี่ย วข้องกับสินค้าหรือบริก ารของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการ
รับรองเกี่ยวกับแหล่งกาเนิด ส่วนประกอบวิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้า
นั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น ตามมาตรา 3
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 นั้น
ปัจจุบั นทางสถาบันหม่ อนไหมเฉลิมพระเกี ยรติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ จด
ทะเบียนเครื่องหมายรับรองสาหรับสินค้าผ้าไหมไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกผ้า
ไหมยื่นคาขอใช้เครื่องหมายรับรองนี้ได้ หากผู้ผลิตและผู้ส่งออกมีคุ ณสมบัติครบตามเงื่อนไขของ
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ทางสถาบั นหม่ อนไหมเฉลิมพระเกี ย รติ เครื่องหมายรับรองนี้ ก็ คือ เครื่องหมายนกยู งที่มีอยู่
ด้วยกัน 4 ประเภท ทั้งนี้เพื่อ สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ซึ่งพระองค์ทรงทุํมเทพระวรกายพัฒนางานผ๎าไหมมาถึง 5 ทศวรรษ ซึ่งเครื่องหมายรับรองทั้ง 4
ประเภทมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทแรก นกยูงทอง (Royal Thai Silk) เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหมไทย
ที่ได๎มาตรฐาน ด๎วยการใช๎เส๎นไหมพันธุ์พื้นบ๎านทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน และมีองค์ประกอบเพื่อการ
ขอใช๎เครื่องหมายรับรองนกยูงทอง (Royal Thai Silk) ดังนี42้
1) ด๎านเส๎นไหม ต๎องใช๎เส๎นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ๎านเป็นทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน
2) การสาวไหม ต๎องมาจากการสาวด๎วยมือผํานพวงสาวลงภาชนะ
3) เครื่องทอผ๎า ต๎องเป็นกี่ทอมือแบบพื้นบ๎านชนิดพุํงกระสวยด๎วยมือ
4) ด๎านสีย๎อม ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม
5) แหลํงผลิต ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น
6) การตกแตํง ใช๎เส๎นเงินเส๎นทอง ไมํเกิน 20% ถ๎าทอยก จก ขิด ไมํเกิน 50% ตํอ
หนํวยตารางหลา

ภาพ 3-18 เครื่องหมายรับรองนกยูงทองคา
ประเภทที่สอง นกยูงเงิน (Classic Thai Silk) เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหม
ไทยที่ได๎มาตรฐาน ด๎วยการใช๎เส๎นไหมพันธุ์พื้นบ๎านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุง โดยเส๎นไหมนั้นต๎อง
ถูกสาวด๎วยมือหรืออุปกรณ์ที่ใช๎มอเตอร์ไมํเกิน 5 แรงม๎า และผู๎ทอต๎องทอผ๎าไหมด๎วยมือ รวมทั้ง
ต๎องประกอบด๎วยองค์ประกอบตํอไปนี้
42
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1) ด๎านเส๎นไหม
และหรือเส๎นยืน
2) การสาวไหม
3) เครื่องทอผ๎า
4) ด๎านสีย๎อม
5) แหลํงผลิต
6) การตกแตํง
หนํวยตารางหลา

ต๎องใช๎เส๎นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ๎านหรือพันธุ์ไทยปรับปรุง เป็นเส๎นพุํง
ต๎องมาจากการสาวด๎วยมือ
ต๎องเป็นกี่ทอมือชนิดใดก็ได๎
ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม
ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น
ใช๎เส๎นเงิน/เส๎นทองไมํเกิน 20% ถ๎าทอยก จก ขิด ไมํเกิน 50% ตํอ

ภาพ 3-19 เครื่องหมายรับรองนกยูงเงิน
ประเภทที่สาม นกยูงสีน้าเงิน (Thai Silk) เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหมไทยที่
ได๎ม าตรฐาน ด๎วยการใช๎ เส๎นไหมแท๎ ทอด๎วยกี่ แบบใด ๆ ก็ ไ ด๎ รวมทั้งยั งต๎องประกอบด๎ว ย
ลักษณะดังตํอไปนี้
1) ด๎านเส๎นไหม ต๎องใช๎เส๎นไหมแท๎ทั้งเส๎นพุํงและเส๎นยืน
2) การสาวไหม ไมํระบุการสาว (ถ๎านาเข๎ามีเอกสารถูกต๎อง)
3) เครื่องทอผ๎า ไมํกาหนด
4) ด๎านสีย๎อม ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมีที่ไมํทาลายสิ่งแวดล๎อม
5) แหลํงผลิต ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น
6) การตกแตํง ใช๎เส๎นเงิน/เส๎นทองไมํเกิน 20% ถ๎าทอยก จก ขิด ไมํเกิน 50% ตํอ
หนํวยตารางหลา
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ภาพ 3-20 เครื่องหมายรับรองนกยูงสีน้าเงิน
ประเภทที่สี่ นกยูงสีเขียว (Thai Silk Blend) เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ๎าไหมไทย
ที่ได๎มาตรฐาน ด๎วยการใช๎เส๎นไหมเป็นสํวนประกอบหรือใช๎เส๎นใยอื่น ๆ เป็นสํวนประกอบรอง
แตํทั้งนี้การใช๎เส๎นใยอื่น ๆ ต๎องระบุให๎ชัดเจน และผู๎ทอจะทอด๎วยกี่แบบใดก็ได๎ รวมทั้ งต๎อง
ประกอบด๎วยลักษณะดังตํอไปนี้
1) ด๎านเส๎นไหม เส๎นไหมแท๎เป็นสํวนประกอบหลัก เส๎นใยอื่นเป็นสํวนประกอบ
รอง แตํระบุสัดสํวนให๎ชัดเจน
2) การสาวไหม ไมํระบุการสาว (ถ๎านาเข๎ามีเอกสารถูกต๎อง)
3) เครื่องทอผ๎า ไมํกาหนด
4) ด๎านสีย๎อม ต๎องใช๎สีธรรมชาติหรือสีเคมี
5) แหลํงผลิต ต๎องผลิตในประเทศไทยเทํานั้น
6) การตกแตํง อาจมีการตกแตํงวัสดุอื่นได๎

ภาพ 3-21 เครื่องหมายรับรองนกยูงสีเขียว
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ดังนั้นนับแต่กระบวนการผลิตผ้าไหมจวบจนกระทั่งเกิ ดผ้าไหมขึ้นจะเห็นได้ว่า ทุก
ขั้นตอนทุกกระบวนการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมย่อมเกี่ยวข้องกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
โดยระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระบบที่ใ ห้ความคุ้มครองถึง 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
รูปแบบแรกความคุ้มครองแง่ลิขสิทธิ์ โดยมุ่งคุ้มครองตัวผู้สร้างสรรค์งาน เช่นความคุ้มครองงาน
ออกแบบลวดลายผ้าไหมขึ้นใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ลายบนผืนผ้าไหม เป็นต้น
รูปแบบที่สอง ความคุ้มครองในรูปสิทธิทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ ความคุ้มครองในรูป สิทธิบัตร
ความคุ้มครองในรูปพันธุ์พืช เป็นต้น และรูปแบบที่สาม ความคุ้มครองในรูปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น อันได้แก่ กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้
ส่งผลให้งานผ้าไหมสุรินทร์และผ้าไหมในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยได้รับความคุ้มครองที่
เหมาะสมพอสมควร
3.7 ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายในงานผ้าไหมสุรินทร์
จากการศึกษาและรวบรวมข๎อมูลของคณะผู๎วิจัย ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในงานผ๎า
ไหมสุรินทร์นั้น ทางคณะผู๎วิจัยพบวํา การพัฒนางานผ๎าไหมของจังหวัดสุรินทร์ยังคงต๎องเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคสาคัญถึง 4 ประการด๎วยกัน คือ
ประการแรก ปัญหาด้า นความคุ้ มครองทางกฎหมายทรัพ ย์สินทางปัญญา โดยที่
ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยมีความคุ๎มครองทางกฎหมายในงานผ๎าไหม
ไทยอยูํในกฎหมายหลายฉบับ ด๎วยกัน เชํน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค๎า สิ่งบํงชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นต๎น แตํกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเหลํานี้สํวนใหญํไมํอาจให๎ความคุ๎มครองแกํ
งานผ๎าไหมได๎อยํางรอบด๎าน เชํน
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 แม๎วําพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 จะให๎
ความคุ๎มครองแกํงานผ๎าไหมในบางกรณีแล๎ ว เชํนในการออกแบบลวดลาย การพิมพ์ลาย ฯลฯ
แตํในขณะเดียวกันผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ก็ยังต๎องเผชิญปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 ดังนี้
1. ความไมํ ชั ดเจนในตัวบทบัญญัติก ฎหมายลิขสิทธิ์ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ไมํได๎บัญญัติวํา งานออกแบบผ๎าไหมขึ้นใหมํทางอุตสาหกรรมเป็นงานอันมี
ลิขสิทธิ์ สํงผลให๎เกิดปัญหาเฉพาะการออกแบบผ๎าไหมบางวิธีของชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์
เทํ า นั้ น ที่ ไ ด๎ รั บ ความคุ๎ ม ครอง เชํ น การออกแบบบนกระดาษ การออกแบบด๎ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2. กฎหมายลิขสิทธิ์อาจคุ๎มครองงานออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ หากการออกแบบ
ใช๎วิธีการเขียน วาดลงบนวัสดุบางอยําง แตํกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ไมํคุ๎มครองวิธีการออกแบบพร๎อม
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กับการทอผ๎าไหม โดยชํางทอผ๎าไหมชาวสุรินทร์สํวนใหญํมักไมํเขียนหรือวาดรูปลวดลายกํอนทอ
ผ๎าไหม
3. กฎหมายลิขสิทธิ์ไมํคุ๎มครองวิธีการสร๎างงานศิลปะด๎วยการทอ แตํกฎหมายลิขสิทธิ์
คุ๎มครองเฉพาะวิธีการวาด พิมพ์ การถํายภาพ ฯลฯ เทํานั้น สํงผลให๎งานผ๎าไหมที่เป็นงานศิลปะ
และงานทางวัฒนธรรมไมํถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ในขณะที่ผ๎าไหมบาติคหรือผ๎าไหมสีพื้นและมี
การพิ ม พ์ ล ายกลั บ เป็ นงานอันมี ลิ ข สิทธิ์ เชํนเดีย วกั บงานผ๎าบาติค (ผ๎าเขีย นลายบนผืนผ๎าทาง
ภาคใต๎) ที่มีลิขสิทธิ์ในฐานะเป็นงานภาพพิมพ์
4. กฎหมายลิขสิทธิ์ไมํอาจคุ๎มครองลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ดั้งเดิมได๎ เพราะลวดลาย
เหลํานี้เป็นลวดลายที่เกิดขึ้นในครั้งอดีต และชาวสุ รินทร์ได๎รับการถํายทอดมาจนถึงปัจจุบัน เชํน
ผ๎าโฮลสุรินทร์ ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่การสร๎างลวดลายผ๎าไหมเหลํานี้ ทุกครั้งที่ผู๎ทอสร๎างสรรค์ขึ้น ผู๎ทอ
จะต๎อ งใช๎ ค วามคิ ดริ เริ่ ม ขึ้ นด๎ วยตนเองเสมอ ลวดลายบนผืน ผ๎ าไหมจึง มีร ายละเอี ย ดที่ป รากฏ
แตกตํางจากลวดลายของดั้งเดิม เพียงแตํความแตกตํางนี้มิได๎มีความชัดเจนถึงขั้น เกิดลวดลายใหมํ
เทํานั้น
5. งานทอผ๎าไหมอาจไมํถือเป็นงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือ
แผนกศิลปะตามมาตรา 4 พระราชบั ญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ได๎ แม๎วํางานผ๎าไหมทุกฝ่ายตําง
ยอมรับวํางานผ๎าไหมคืองานศิลปะ เพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ไมํยอมรับวิธีการทอคือการแสดงออก
ทางศิลปะ ดังเชํนงานเขียนหรืองานวาดรูป
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ภายใต๎แนวความคิดของความคุ๎มครองสิทธิทาง
เศรษฐกิจของผู๎ทรงสิทธิ หากผู๎ทรงสิทธิสร๎างสิ่งประดิษฐ์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มี ความ
ใหมํ และผู๎ทรงสิทธิยอมเปิดรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบแล๎ว พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ก็จะมอบสิทธิผูกขาดเพื่อแสวงหาประโยชน์ในสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบ
แกํผู๎ทรงสิทธิ ดังนี้เมื่อนาพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาใช๎กับงานผลิตเส๎นไหมและผลิต
ผ๎าไหมแล๎ว พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎ผลิตผ๎า
ไหมสุรินทร์ในบางประการ เชํน ในงานออกแบบลวดลายที่มีความใหมํ งานออกแบบบรรจุภัณฑ์
ฯลฯ แตํในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ก็ไมํอาจคุ๎มครองงานผ๎าไหมสุรินทร์
ในประเด็นอื่น ๆ ดังนี้
1) ลวดลายผ๎าไหมดั้งเดิมที่เป็นงานทางวัฒนธรรมไมํใชํสิ่งที่พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ.2522 คุ๎ม ครอง เพราะงานออกแบบลวดลายผ๎าไหมขึ้นใหมํเทํานั้นที่ถือเป็นงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ให๎ความคุ๎มครอง
2) บรรดาอุปกรณ์ เครื่องใช๎เพื่อการผลิตเส๎นไหม และเครื่องสาวไหม (กี่) ของชาว
สุรินทร์ก็มิใชํสิ่งประดิษฐ์ที่มีความใหมํตามพระราชบัญญัติสิ ทธิบัตร พ.ศ. 2522 เพราะชํางทอผ๎า
ไหมชาวสุรินทร์ล๎วนใช๎อุปกรณ์เครื่องใช๎เหลํานี้มาตั้งแตํครั้งอดีต
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3) ด๎านเทคโนโลยีและสูตรการย๎อมสีไหมของชาวสุรินทร์ เชํนการย๎อมสีครามโดยใช๎
พลังงานแสงอาทิตย์ หรือการใช๎กรดจากมดแดง ฯลฯ เหลํานี้ล๎วนเป็นภูมิปัญญาชาวบ๎าน แม๎วํา
เทคโนโลยีดังกลําวนี้จะไมํใชํสิ่งที่มีความใหมํและมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นก็ตาม อันสํงผลให๎สิ่ง
เหลํานี้ไมํอาจขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ได๎ก็ตาม แตํเทคโนโลยีอัน
เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ๎านเหลํานี้เป็นสิ่งที่ประโยชน์และคุณคําตํอชาวสุรินทร์ ซึ่งกฎหมาย
สิทธิบัตรไมํอาจให๎ความคุ๎มครองได๎
- พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ภายใต๎กรอบวัตถุประสงค์
ของพระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546
ที่ต๎องสํงเสริมและคุ๎มครอง
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นในรูปชื่อ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช๎เรียกหรือใช๎แทนแหลํงภูมิศาสตร์ เพื่อ
บํงบอกได๎วําสินค๎าที่ผลิตจากแหลํงภูมิศาสตร์นั้น คือ สินค๎าที่มีชื่อเสียง หรือคุณลักษณะที่สังคม
ยอมรับกันโดยทั่วไป ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 ดังนี้
เมื่อพิจารณาผ๎าไหมสุรินทร์กับความคุ๎มครองตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์
พ.ศ.2546 แล๎ว ผลลัพธ์ก็คือ พระราชบัญญัติคมุ๎ ครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 สามารถ
คุ๎มครองลวดลายของผ๎าไหมสุรินทร์ซึ่งเป็นลวดลายดั้งเดิมเพียงบางลวดลายเทํานั้น เชํน ผ๎าไหม
ลวดลายโฮล ฯลฯ ในขณะที่ลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ดั้งเดิมอื่น ๆ กลับไมํได๎รับ ความคุ๎มครองแตํ
อยํางใด ดังนั้นความคุ๎มครองตามพระราชบัญญัติคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จึงไมํ
อาจคุ๎มครองผ๎าไหมสุรินทร์ทุกประเภท ทั้ง ๆ ที่ผ๎าไหมสุรินทร์เป็นผ๎าไหมที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัว
และมีที่มาจากภูมิปัญญาของคนสุรินทร์
ประการที่สอง ปัญหาด้านมาตรฐานของผ้าไหมสุรินทร์ ปัจจุบันในด๎านกระบวนการ
ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์กาลังประสบปัญหาเรื่องมาตรฐานของสินค๎าผ๎าไหมสุรินทร์ 3 ประการด๎วยกัน
คือ
1) คุณภาพของผ๎าไหมสุรินทร์ไมํแนํนอน เนื่องจากการผลิตผ๎าไหมสุรินทร์เป็นผ๎าที่ทอ
ด๎วยมือ กระบวนการผลิตผ๎าไหมจึงต๎องใช๎เวลามาก และผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ไมํอาจผลิตได๎ครั้ง
ละจานวนมาก ๆ รวมทั้งการผลิตจากแรงงานมนุษย์ก็ไมํอาจรักษามาตรฐานสินค๎าผ๎าไหมให๎คงที่
สม่าเสมอได๎
2) ด๎ า นคุ ณ ภาพด๎ า นสี ข องผ๎ า ไหมสุ ริ น ทร์ การที่ ผู๎ ผ ลิ ต ผ๎ า ไหมสุ ริ น ทร์ นิ ย มใช๎ สี
ธรรมชาติย๎อมเส๎นไหม แม๎วําจะมีข๎อดีคือ ความปลอดภัยในการใช๎สอยของผู๎บริโภค แตํปัญหา
ที่เกิดขึ้นก็ได๎แกํ ผ๎าไหมสุรินทร์ที่ใช๎สีธรรมชาติย๎อมนั้นจะสีซีด จืดจางลงโดยงําย เมื่อผ๎าไหม
สุรินทร์ที่ใช๎สีธรรมชาติ ถูกซักล๎างเพียงไมํกี่ครั้ง และการใช๎สีธรรมชาติย๎อมเส๎นไหมขาดความ
สม่าเสมอด๎านความเข๎มของสีและความสม่าเสมอของสี
3) การนาเส๎นไหมตํางประเทศเข๎ามาทอผ๎าไหมสุรินทร์ของผู๎ผลิตบางกลุํม สํงผลให๎
จุดเดํนของผ๎าไหมสุรินทร์ที่เนื้อนิ่มนวล เพราะผ๎าไหมสุรินทร์ผลิตจากไหมน๎อย ซึ่งเส๎นไหมน๎อย
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อันประกอบไปด๎วยเส๎นใยโปรตีนที่มีโครงสร๎าง Amino Acid ที่ใกล๎เคียงกับโปรตีนของมนุษย์มาก
ที่สุด 18 ชนิด จาก 21 ชนิด เนื้อผ๎าไหมสุรินทร์จึงนุํมนวล ไมํระคายเคืองผิว และทาหน๎าที่เป็น
UV cut ให๎กับผิวหนังผู๎สวมใสํได๎อยํางดีนั้น สิ่งเหลํานี้กาลังถูกทาลายลง เพราะผ๎าไหมที่ผลิต
จากเส๎นไหมตํางประเทศมีเนื้อผ๎าที่แข็ง ยับงําย ไมํคืนรูปเวลาใช๎งาน
ปัญหาทั้ งหมดนี้สํงผลให๎ผ๎า ไหมสุรินทร์อาจประสบปัญหาการใช๎เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานนกยูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได๎ในที่สุด
ประการที่สาม ปัญหาด้านการตลาดของผ้าไหมสุรินทร์ แม๎วําผ๎าไหมสุรินทร์จะเป็นผ๎า
ไหมที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท๎องถิ่นก็ตาม แตํผ๎าไหมสุรินทร์ของชาวบ๎าน
ที่ผลิตในรูปอุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้นก็มิได๎มีการทาการตลาดอยํางเชํนกลุํมผู๎ผลิตผ๎าไหมในรูป
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม สํงผลให๎ยอดขายผ๎าไหมสุรินทร์ของชาวบ๎านมีปริมาณไมํแนํนอน
ทั้งยังปรากฏปัญหาการขายผ๎าไหมตัดราคาระหวํางชาวบ๎านตํางกลุํมกัน รวมทั้งปัญหาชาวบ๎านจาก
ถิ่นอื่นนาผ๎า ไหมมาขายในจังหวัดสุรินทร์ โดยคนกลุํมนี้แอบอ๎างวําผ๎าไหมของตนคือผ๎าไหม
สุรินทร์ สิ่งเหลํานี้ล๎วนสํงผลให๎ความเชื่อมั่นและศรัทธาของผู๎บริโภคผ๎าไหมสุรินทร์ลดลงเป็นอัน
มาก
ประการที่สี่ ปัญหาการเคารพในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เนื่องจากผู๎ผลิต
ผ๎า ไหมในจั ง หวั ด สุ ริน ทร์ทุ ก กลุํ ม ขาดความรู๎ค วามเข๎า ใจถึง คุ ณประโยชน์ จ ากระบบกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะอยํางยิ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ สํงผลกระทบให๎เกิดการละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ เสมอ ในรูปแบบ ดังนี้
1) การนาลวดลายผ๎าไหมที่ออกแบบขึ้นใหมํของบุคคลอื่นมาใช๎ หรือทาการดัดแปลง
โดยเจ๎าของลิขสิทธิ์ในลวดลายผ๎าไหมที่ออกแบบขึ้นใหมํก็ไมํอาจดาเนินการตามกฎหมายได๎
2) เจ๎าของลิขสิทธิ์ก็มิได๎ใสํใจตํอการความคุ๎มครองตามกฎหมาย ดังปรากฏวําเจ๎าของ
ลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์มักไมํนิยมใสํชื่อตนลงในสํวนหนึ่งสํวนใดของผืน
ผ๎า เพื่อเป็นการแสดงถึงการใช๎ธรรมสิทธิและความเป็นเจ๎าของลิขสิทธิ์
นอกจากนี้การที่เจ๎าของลิขสิทธิ์ในงานออกแบบลวดลายผ๎าไหมสุรินทร์ก็ไมํนิยมจดแจ๎ง
ลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะผู๎ออกแบบสํวนใหญํมีความคิดวํา การดาเนินการจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์เป็นเรื่องยุํงยากและต๎องเสียคําใช๎จําย ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล๎วการจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ไมํได๎มีความยุํงยากหรือคําใช๎จํายแตํอยํางใด ดังนั้นผู๎ผลิตผ๎าไหมสุรินทร์ทุกกลุํมจึงได๎
กระทาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่นสม่าเสมอ
โดยทั้งฝ่าย
ผู๎ละเมิดและฝ่ายเจ๎าของลิขสิทธิ์ตํางไมํสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และทุกกลุํมผู๎ผลิตสนใจแตํเพียง
ยอดจาหนํายผ๎าไหมของตนเทํานั้น
จากปัญหาทั้งสี่ประการข๎างต๎นของวงการผ๎าไหมสุรินทร์ยํอมทาให๎เกิดอุปสรรคตํอการ
พัฒนารูปแบบ เทคนิคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมสุรินทร์ เพราะผู๎ที่ใช๎สติปัญญา
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คิดค๎นปรับปรุงงานผ๎าไหมสุรินทร์ต๎องเผชิญการละเมิดสิทธิ อีกทั้งมาตรการคุ๎มครองตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาหลาย ๆ ฉบับก็ไมํอาจคุ๎มครองงานผ๎าไหมสุรินทร์อยํางครบถ๎วน ทํามกลาง
สภาวการณ์เชํนนี้ทางคณะผู๎วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาความคุ๎มครองผ๎าไหมสุรินทร์ตามพระราชบัญญัติ
ลิข สิท ธิ์ พ.ศ.2537 เพราะกลุํม ผู๎ผลิตผ๎าไหมสุ รินทร์สํวนใหญํเป็น เพี ยงชาวบ๎านธรรมดา ซึ่ง
ชาวบ๎านเหลํานี้รวมตัวเป็นหมูํบ๎านผ๎าไหม และชาวบ๎านเหลํานี้ไมํมีทุนทรัพย์มากพอในการจด
ทะเบียนหรือเสียคําธรรมเนียมรายปี เพื่อแลกกับความคุ๎มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ฉบับอื่น ๆ เชํน ความคุ๎มครองในรูป เครื่องหมายการค๎า หรือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในทางกลับกันหากชาวบ๎านผู๎ทอผ๎าไหมสุรินทร์ได๎รับความคุ๎มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.2537 แล๎ว ชาวบ๎านไมํต๎องเสียคําธรรมเนียมรายปีแกํรัฐเพื่อแลกสิทธิตามกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา ด๎ วยเหตุ ที่ ร ะบบกฎหมายลิข สิ ทธิ์ ใ ห๎ค วามคุ๎ม ครองแกํ ผู๎ ส ร๎ า งสรรค์ งาน ทัน ที ผ๎ู
สร๎างสรรค์ได๎สร๎างงานอันมีลิขสิทธิ์ขึ้นตามกฎหมาย โดยผู๎สร๎างสรรค์ไมํได๎จดทะเบียนลิขสิทธิ์
หรือเสียคําธรรมเนียมแกํรัฐ อีกทั้งระยะเวลาความคุ๎มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยก็มีระยะเวลา
ยาวนาน คือ ตลอดอายุผู๎สร๎า งสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์และตํอไปอีก 50 ปีนับแตํผู๎สร๎างสรรค์ถึงแกํ
ความตาย ปัจจัยเหลํานี้ยํอมทาให๎ชาวบ๎านในฐานะผู๎สร๎างงานอันมีลิขสิทธิ์ได๎รับประโยชน์มากกวํา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาฉบับอื่น ๆ

