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ขอกราบขอบพระคุณรศ.ดร.บุญเลิศ ศุภดิลก อดีตผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาสาขานิเทศ
ศาสตร และประธานสอบเคาโครงวิทยานิพนธซึ่งเปนผูแนะนําเรื่องการศึกษาผาไหมของชุมชนบาน
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จุดประกายการทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับชุมชน และธุรกิจชุมชน แมวาผูวิจัยศึกษาจบปริญญาตรีจาก
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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธเรื่อง “การสื่อสารของชุมชนบานครัวผานผลิตภัณฑผาไหม” มีวัตถปุระสงค
เพื่อศึกษาการสื่อสารของชุมชนบานครัว (ระหวางชาวชุมชนและระหวางชุมชนกับภายนอก) ผาน
ผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารของชุมชนบานครัว 
เมื่อสภาพและวิถีการดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยใชการวิจัยเอกสาร การสังเกต และ
การสัมภาษณเจาะลึก กลุมเปาหมายในการวิจัยประกอบดวย ผูนําอยางเปนทางการของชุมชนบานครัว
เหนือ (ประธานคณะกรรมการชุมชนบานครัวเหนือและอิหมาม) ผูนําอยางไมเปนทางการ, ผูประกอบ
กิจการทอผาไหมในอดีตและปจจุบัน ผูรวมกระบวนการผลิตผาไหมในอดีตและปจจุบัน ผูซื้อผาไหม 
(คนกลางและผูซื้อโดยตรง) ผูอาวุโสที่รูเห็นเหตุการณกิจการทอผาไหม และผูแทนเขตราชเทวี รวม
ทั้งหมดจํานวน 17 คน 

ผลการวิจัยพบวา  ชุมชนบานครัวเปนชุมชนที่นาสนใจกลางกรุงเทพมหานครที่มี
ประวัติศาสตรยาวนาน ยังคงธํารงรักษาอัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาอยางเครงครัด มีผา
ไหมบานครัวซึ่งมีช่ือเสียงแพรหลายในอดีต (ในนามของผาไหม จิม ทอมปสัน) แตธุรกิจผาไหมลด
นอยลงมากในปจจุบัน ซึ่งทําใหมีผลตอเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวชุมชนบานครัว 

การสื่อสารของชาวชุมชนในอดีตนั้น การสื่อสารระหวางบุคคลจะเปนการสื่อสารที่ใช
มากที่สุด จะมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทางอยางไมเปนทางการ ไดแก การทักทายพูดคุยกันระหวาง
ชาวมุสลิม จะมีการสื่อสารแบบปากตอปากและมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ สวนการสื่อสาร
ภายในกลุมผูรวมกระบวนการผลิตผาไหมจะเปนเครือขายการสื่อสารชนิดมีศูนยกลางแบบวงลอ การ
สื่อสารระดับชุมชนเปนการสื่อสารจากอิหมามและผูนําอยางไมเปนทางการกับชาวชุมชนโดยการ
สื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารปากตอปาก และการตีกลองเปนสัญญาณ 
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การสื่อสารระหวางชาวชุมชนในปจจุบันตางจากในอดีต คือ จะแบงเปนการสื่อสาร
ระหวางชาวชุมชนมุสลิมดวยกัน และระหวางชาวมุสลิมกับชาวไทยพุทธที่มาจากภาคอีสานและชาว
ไทยเชื้อสายจีน ซึ่งจะมีลักษณะความสัมพันธแตกตางจากอดีตซึ่งมีแตชาวมุสลิมเทานั้น การสื่อสาร
ระดับชุมชนในปจจุบันจะเปนการสื่อสารระหวางคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการมัสยิดกับ
ชาวชุมชน และมีชองทางการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น  คือ เสียงตามสาย การปดประกาศ วิทยุสื่อสาร และ
โทรศัพท 

การสื่อสารระหวางชุมชนกับบุคคล/สังคมภายนอกนั้น ในอดีตจะเปนเรื่องของธุรกิจผา
ไหม คือ การสื่อสารกับแหลงไหมดิบ จิม ทอมปสัน และผูบริโภคโดยใชสื่อบุคคลสองทางทั้งอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ แตปจจุบันจะเปนการสื่อสาระหวางชาวชุมชนกับชุมชนภายนอกอื่นๆ 
ใกลเคียงในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชน โดยใชการประชุมและโทรศัพท การสื่อสารกับ
หนวยงานรัฐ คือ สํานักเขตราชเทวีและการเคหะแหงชาติ ในเรื่องการรับนโยบายมาปฏิบัติ การขอ
งบประมาณเพื่อมาพัฒนาชุมชน และเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคโดยการใชจดหมายอยางเปน
ทางการ การติดตอโดยตรง และโทรศัพท 

จากการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวาโดยการศึกษาผานกระบวนการผลิตผาไหม สามารถสะทอน
การสื่อสารและวิถีชีวิตของชุมชนบานครัวได 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study the communication of BAAN KRUA 
Community (between BAAN KRUA Community members and between BAAN KRUA Community 
and persons, organizations outside community) and to study the change in communication of BAAN 
KRUA Community when alternations in life style and economy of BAAN KRUA Community 
occurred. Research methodology were documentary research, observation and In depth interviews. 
The target group consisted of 17 representatives from BAAN KRUA Community (President of 
BAAN KRUA Community Board, Muslim Leader, owners of silk business in the past and present, 
co-workers involving in silk business in the past and present, consumers of silk products, unofficial 
leader of the community and government organization representative.  

The research results were as follows : 
BAAN KRUA Community is a community in the central area of Bangkok with 

interesting history, identities and Thai Silk products. 
The communication between BAAN KRUA Community members in the past consists 

of the interpersonal communication between Muslims. It is two-way communication, unofficially 
(greeting and chatting). Other channel of communication is mouth to mouth. The communication 
network of members involving in silk business is centralized, wheel-network. The community-level 
communication is between Muslim Leader or Community Leader with community members which 
are interpersonal and mouth to mouth communication. 
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The communication between BAAN KRUA Community members at present is 
different from the past . At present, the community members is changed from all muslims to 
muslims, Chinese and Thais from north-east, making the change of communication and relation 
between these three groups. Anyway the interpersonal communication is the most used channel. The 
community-level communication is also different from the past the senders at present are BAAN 
KRUA Community  Board and Community Muslim Board to the receivers (community members). 
The channel is increased : broadcasting tower, board announcement and electric media. 

The communication with outside persons organizations in the past is dealing with silk 
business : raw silk sources, Jim Thompson and consumers. It is interpersonal communication, two-
way, officially and unofficially. At present, silk business is no more significant. Therefore the 
communication with outside community is the communication with other nearby communities and 
government organization’s representatives. The channels of communication are varies from 
interpersonal, official letter and electric media. The type of communication is two-way officially. 

In conclusion, the study of silk business process can reflect communication of  BAAN 
KRUA Community and also reflect lifestyle and economic situation of BAAN KRUA Community. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การสื่อสารนับเปนหัวใจและกลไกสําคัญซึ่งเปรียบเสมือนตัวกลางในการเชื่องโยง
ปรากฏการณทางสังคม มีบทบาทกระตุนใหกลุมบุคคลทั้งในระดับชุมชนและสังคมเกิดการรวมตัวกัน 
เกิดจิตสํานึก ความสามัคคี และความเขาใจที่ตรงกันตอประเด็นปญหาตางๆ จนสามารถประสานความ
รวมมือรวมใจในการแกปญหาและสามารถเผชิญกับสภาวะวิกฤตตางๆ ไดเปนอยางดี อันนําไปสูการ
พัฒนาความเปนชุมชนที่เขมแข็งและพัฒนาศักยภาพของชุมชนไดอยางยั่งยืน 

การสื่อสารในชุมชนจะทําหนาที่ในการสรางกิจกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาสงัคม หนาที่ในการ
จัดสรร ระดมทรัพยากรตางๆ ในสังคม และหนาที่ในการธํารงรักษาการอยูรวมกันของสมาชิกใน
ชุมชน ดังนั้นการบริหารจัดการทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเปนสวนสําคญัในการพฒันา
ศักยภาพของชุมชน การศึกษาถึงเรื่องการสื่อสารในชุมชนจึงเปนเรื่องที่นาจะทําเปนอยางยิ่ง 

การที่ผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาการสื่อสารในชุมชนบานครัวนั้น ก็ดวยเหตุผลหลายประการ
ดังนี้ คือ 

 เปนชุมชนในกรุงเทพมหานครที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 200 ปเคียงคูกรุง
รัตนโกสินทร จากบรรพชนกองอาสาจามที่รวมปกปองอธิปไตยของแผนดินกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร 

 ชุมชนบานครัวมีอัตลักษณอันโดดเดนดานศิลปหัตถกรรมที่หญิงชาวจามหรือผูหญิงบาน
ครัวมีความชํานาญในการทอผาไหม อันกลายเปนอาชีพหลักและทําใหผาไหมไทยเปนที่รูจักทั่วโลก 
โดย จิม ทอมปสัน เปนผูนําผาไหมบานครัวไปขายในตลาดตางประเทศ 

 ชุมชนบานครัวเคยมีการรวมตัวกันตอสู-คัดคาน และการแกปญหาในกรณีพิพาทระหวาง
ชุมชนบานครัวกับการทางพิเศษแหงประเทศไทยในการเวนคืนที่ดินบริเวณชุมชนบานครัวและชุมชน
ใกลเคียงเพื่อใชในโครงการกอสรางทางดวนไดเปนผลสําเร็จในระดับหนึ่ง 
 

ชุมชนบานครัวกับการผลิตผาไหม 
“เพราะมีไหมไทยบานครัว  จึงมีไหมไทยจิม ทอมปสัน 
 เพราะมีไหมไทยจิมทอมปสัน             ตองจารึกไวในประวัติศาสตรบานครัว” 
(เรืองศักดิ์  ดําริหเลิศ, 2545) 
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        ในจํานวนผาทั้งหลาย ผาไหมจัดเปนผาที่มีความงามคงทน มีอายุการใชงานนานหลายป 
ผาไหมที่มีช่ือของคนไทยก็คงเปนผาไหมจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ซึ่งคนสวนใหญรูจักกันดี เชน ผา
ไหมจากเชียงใหม อุตรดิตถ สุรินทร ขอนแกน ฯลฯ แตใครจะคิดบางวาในกรุงเทพฯ จะมีแหลงผลิตผา
ไหมอันลือช่ือที่มีคุณภาพทัดเทียมกับผาไหมจากแหลงมีช่ืออื่นๆ นั่นคือ ผาไหมจากบานครัว 

 
อาชีพทอผาไหมเปนอาชีพเกาแกดั้งเดิมของผูหญิงบานครัวเหนือ ที่สืบทอดกันมาตั้งแตยัง

อยูที่เขมร เมื่อถูกกวาดตอนเขามาอยูในประเทศไทยในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว พระองคทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเขมรเหลานี้ไปตั้งรกรากที่ริมคลองมหานาค พวก
เขมรเหลานี้ก็ทํามาหาเลี้ยงชีพดวยอาชีพที่เคยทํามาตั้งแตดั้งเดิมที่เขมร กลาวคือผูชายที่มีความสามารถ
ในการเดินเรือ ก็จะประกอบอาชีพเดินเรือ โดยเขารับราชการเปนทหารเรือ (อุทัย สินธุสาร, 2517 : 
719) สวนผูหญิงที่มีความสามารถในการทอผาไหมและกรอไหมก็จะทอผาไหม กิจการทอผาไหมจึง
ถือกําเนิดขึ้นในบานครัวเหนือต้ังแตนั้น (เสาวภา พรสิริพงษ และคณะ, 2532 : 58) 

ดังนั้นการทอผาไหมในบานครัวจึงเปนอาชีพครัวเรือนที่มีมานาน ชาวบานทํามาหากิน
ดวยการทอผาไหม โดยสั่งไหมดิบจากเขมร เวียดนาม จีน และจากทางอีสานแลวนํามาฟอก ยอม ตาม
ขั้นตอน การยอมก็ดวยสีธรรมชาติ  ผาที่ทอไดจะเปนพวกผาซิ่น ผาโสรง ผาขาวมา ดวยฝมือที่ปราณีต
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปทั้งของชาวบานในละแวกใกลเคียงและผูที่นิยมผาไหมในจังหวัดอื่นๆ ทําใหผา
ไหมบานครัวมีชื่อเสียงและรูจักกันดีในนามของไหมบานครัว ดังนั้นอาชีพการทอผาไหมจึงถือเปน
อาชีพที่ทํารายไดใหกับครอบครัวเปนอันดับหนึ่งในสมัยนั้น 

 
การทอผาไหมของบานครัวนั้นตางจากที่อื่นๆ  โดยเฉพาะกรรมวิธีการฟอกใชฟอกดวย

หมอขนาดใหญ หุงขาวได 3 ถัง ใสน้ําเกือบเต็ม จึงฟอกไดเกลี้ยง เวลานําไปทอสีจะเสมอกันทั้งผืน ไม
มีรอยดาง แตตามตางจังหวัดใชกระทะใบบัว เวลาฟอกจึงไมเกลี้ยง ท่ีบานครัวเสนไหมหนึ่งเสนนั้นเกิด
จากการนําเสนไหมเล็กๆ ควบเขาไปถึงหกเสน และใชเสนไหมที่มีคุณภาพดีที่สุด ผาไหมจากบานครัว
จึงมีคุณภาพและมีช่ือเสียง (อรัญวาส, 2547 : 216) 

    2 
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ภาพที่ 1.1 การฟอกไหมของรานอูดบานครัวไหมไทย 

 
การทอผาไหมที่บานครัวสมัยกอนทอดวยมือ ผืนหนึ่งตองใชเวลาทอ 2-3 วัน ไหมบาน

ครัว โสรงบานครัว มีช่ือเสียงที่สุดเพราะฝมือประณีต การทอมือสิ้นเปลืองเวลาอยางมากกวาจะไดผา
ไหมแตละหลา ผืนหนึ่งก็ยาวไมมากนัก จนกระทั่ง มิสเตอรจิม ทอมปสัน ฝร่ังชาวอเมริกันเขามาใน
ประเทศไทยระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีสวนสนับสนุนอุตสาหกรรมการทอผาไหมที่บานครัว 
โดยมี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนผูพามา เมื่อเห็นผาไหมทอมือที่บานครัวสวยงามมากจึงสั่งซื้อไป
ขายที่อเมริกา จนกลายเปนผูบุกเบิกตลาดผาไหมไทยใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายทั้งในและ
ตางประเทศ และเปนผูที่เปลี่ยนแปลงจากการทอมือมาใชกี่กระตุกซึ่งใชมือและเทาทําใหสามารถทอได
เร็วขึ้น ผาที่ทอไดก็นําไปปอนใหกับบริษัทของ มิสเตอร จิม ทอมปสัน แตเพียงแหงเดียวเทานั้น 
จนกระทั่งผาไหมไทยจากบานครัวมีช่ือเสียง ทําใหชาวบานครัวมีฐานะสภาพความเปนอยูดีขึ้น แตคน
ทั่วไปก็มักจะรูจักผาไหมในนามของผาไหมจิม ทอมปสัน มากกวาผาไหมบานครัว แมวาจะอาศัยฝมือ
การทอผาไหมของชาวบานครัวก็ตาม  

 

 
ภาพที่ 1.2 จิม ทอมปสัน 

 

ที่มา : ดวยความเอื้อเฟอจาก คุณมนัสนันท เบญจรงคจินดา 

    3 

DPU



 

 

ผาไหมบานครัวรุงเรืองโชติชวงตั้งแตป พ.ศ. 2489 ไดประมาณ 21 ป ก็ตองซบเซาลงเมื่อ
จิม ทอมปสัน ไปทองเที่ยวปาลึกในประเทศมาเลเซีย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2510 เมื่อเขาอายุได 
61 ป และต้ังแตบายวันอาทิตยอีสเตอร จิมฯ หายลึกลับไปในปาดงดิบอยางไรรองรอย จากเดือนเปนป
ทําใหธุรกิจและการเงินชะงักลง เม่ือเปลี่ยนผูบริหารทําใหนโยบายการคาขายผาไหมเปลี่ยนแปลงไป 
ชาวบานจึงหันไปคาขายผาไหมกับรายอื่นๆ เพื่อจะไดเงินสดมาลงทุนหมุนเวียน แตพบกับปญหาการ
จายเช็ค ทําใหการเงินขาดสภาพคลอง ที่สาํคัญคือ ราคาไหมดิบ สียอม และคาแรงงานสูงขึ้น ผูประกอบ
อุตสาหกรรมผาไหมบานครัวจึงลมเลิกกิจการลงเปนสวนมากดวยไมสามารถอดทนตอการขาดทุน
สะสมที่ตอเนื่องได (เรืองศักดิ์ ดําริหเลิศ, 2545 :63) 

ภายในสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองหลวง ชาวมุสลิมในชุมชนบานครัวเหนือก็
มิอาจรอดพนจากการเปลี่ยนแปลงนั้นได ผูคนในชุมชนไดรับการศึกษาสูงขึ้น โดยเฉพาะเด็กรุนใหม
ไดหันประกอบอาชีพนอกบาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ไดละทิ้งการผลิตผาไหมซึ่งเปนขบวนการที่
ตองทํารวมกันในหมูเครือญาติ เพราะตองใชแรงงานในการผลิตผาไหมหลายขั้นตอนกวาจะไดเปนผืน
ผาก็ตองใชเวลานาน ตองอาศัยความอดทนอยางมาก ผาไหมที่ขายไดก็ไมไดคาตอบแทนมากนัก เมื่อ
เทียบกับการประกอบอาชีพอื่น 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนบานครัวในปจจุบันทําใหการทอผาไหมลดนอยลง 
บางบานที่ยังคงประกอบอาชีพการทอผาไหมอยู อยางที่รานมาลินซึ่งเปนรานขายผลิตภัณฑผาไหม
ชุมชนบานครัวที่มีช่ือเสียงรานหนึ่ง ไดยึดอาชีพการทอผาไหมมาหลายสิบป ทํากันอยางจริงจังเปนล่ํา
เปนสันก็ตองอาศัยลูกจางมาชวยเหลือ ผูที่เขามาเปนลูกจางทอผาไหมสวนมากจะเปนชาวอีสาน 
นอกจากมารับจางฟอก ยอม ทอผาไหมแลว ยังมาเชาบานอยูอาศัยในหมูบานครัวเพื่อไปประกอบอาชีพ
ที่อื่นอีกดวย เปนตนวาทํางานกอสราง เปนลูกจางพนักงานที่หางสรรพสินคาตางๆ 

 
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนบานครัวก็คือมีนายทุนจากตางถิ่นทราบวา

ชาวบานครัวมีฝมือในการทอผาไหม จึงนําเสนไหมดิบมาจางชาวบานครัวทําเพียงบางขั้นตอน เชน นํา
เสนไหมดิบมาใหฟอกยอม นาํเสนไหมเขาหลอด หลังจากนั้นก็มารับเสนไหมไปทอในโรงงานที่อื่น 
บางก็นําเสนไหมที่เขาหลอดแลวมาจางใหทอเปนผืนผา ใหคาจางตามความสามารถที่ทอได การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเชนนี้เห็นชัดเจนมาก เพราะในสมัยกอนการทอผาไหมที่บานครัวจะทําเปน
กระบวนการที่ตอเนื่องตั้งแตตนจนถึงขั้นสุดทาย และเปนการรวมมือทําภายในครอบครัว แตใน
ปจจุบันเปนการทําในลักษณะที่คอนขางเปนธุรกิจ มีการแบงงานกันทําตามความถนัดหรือตามการ
วาจางของนายทุน มีชาวบานหลายครอบครัวที่อพยพไปอยูที่อื่น บางก็ไปประกอบอาชีพทอผาไหมให
นายจางตามโรงงาน แตบางรายก็ไปประกอบอาชีพอื่น ที่ยังประกอบอาชีพทอผาไหมอยูบานครัว
เหลืออยูเพียง 3-4 รายเทานั้น (ปราณี กล่ําสม, 2545 : 197-199) 
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ภาพที่ 1.3 การฟอกและยอมไหมของรานอูดบานครัวไหมไทย 

 
ดังนั้นจากการที่ไดศึกษาพบวา ชุมชนบานครัวเหนือหรือที่ชาวบานเรียกสั้นๆ วาบานครัว 

เปนชุมชนเกาแกที่มีอายุมากกวา 1 ศตวรรษ เปนชุมชนของชาวมุสลิมเช้ือสายเขมรที่เรียกวา พวกจาม
หรือแขกจาม ทํามาหากินเลี้ยงชีพดวยการทอผาไหมและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับผาไหม และผาไหม
นั้นมีคุณภาพและชื่อเสียงจนจิม ทอมปสัน เขามาเกี่ยวของกับการผลิตและนําไปเปดตลาดตางประเทศ
จนเปนที่นิยมไปทั่วโลก และเรียกกันจนติดปากวา  “ไหมไทยจิม ทอมปสัน” โดยที่ชาวตางประเทศหา
รูไมวา “ไหมไทยจิม ทอมปสัน” นั้น แทจริงก็คือ  “ไหมไทยบานครัว”  แตตอมาไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนทําใหการทอผาไหมในชุมชนบานครัวลดนอยลงมาก จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิถี
ชีวิตและการสื่อสารของชาวชุมชนบานครัวในการมีสวนรวมและการผลิตผาไหมในอดีตและปจจุบัน 
กระบวนการผลิตผาไหมนั้นจะประกอบดวยขั้นตอนตางๆ เริ่มตั้งแตการไดมาซึ่งวัตถุดิบ(ไหม), การ
ฟอก, การยอมสี, การกรอไหม, การสาวไหม, ขึ้นหัวมวน, การเก็บตะกอ, การทอและการจําหนาย ซึ่ง
ทุกขั้นตอนนี้จะสามารถสะทอนวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชนบานครัวไดโดยการศึกษาถึง
ความสัมพันธ(การสื่อสาร) ภายในชุมชนเอง เชน การรวมตัวและบทบาทของทุกคนที่เกี่ยวของกับการ
ทอผาไหม และยังมีความสัมพันธระหวางชุมชนกับบคุคล/สังคมภายนอก เชน การหาซื้อไหมดิบจาก
อีสานหรือที่อื่นๆ บุคคลภายนอก เชน จิม ทอมปสัน, ลูกคา เปนตน ดังนั้นการอาศัยผลิตภัณฑผาไหม
หรือกระบวนการผลิตผาไหมจึงทําใหสามารถวิเคราะหการสื่อสารของชุมชนบานครัวได หรืออาจ
กลาวไดวาผาไหมจะสะทอนภาพความเปนชุมชนบานครัวได 
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1.2 ปญหานําวิจัย 
1.2.1 การสื่อสารของชุมชนบานครัว (ระหวางชาวชุมชน และระหวางชุมชนกับภายนอก) 

มีลักษณะอยางไร 
1.2.2 การสื่อสารของชุมชนบานครัวเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เมื่อสภาพและวิถีการดําเนิน

ชีวิตและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.3.1 เพื่อศึกษาการสื่อสารของชุมชนบานครัว  (ระหวางชาวชุมชน และระหวางชุมชนกับ
ภายนอก) ผานผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว 

1.3.2 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารของชุมชนบานครัวเมื่อสภาพและวิถีการ
ดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง  
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

เปนการศึกษาการสื่อสารของชุมชนบานครัวเหนือผานผลิตภัณฑผาไหม ซึ่งรวมถึง
กระบวนการผลิตผาไหมทุกขั้นตอนในอดีตและปจจุบัน โดยศึกษาการสื่อสารในระดับบุคคล, การ
สื่อสารระดับกลุม และการสื่อสารระดับชุมชน รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารของชาว
ชุมชนบานครัวเมื่อสภาพและวิถีการดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจของชาวชุมชนบานครัวเหนือ
เปลี่ยนแปลงไป 

 
1.5 นิยามศัพทปฏิบัติการ 

การสื่อสาร ในที่นี้หมายถึง  การสื่อสารและความสัมพันธระหวางชาวชุมชนบานครัว
เหนือ และระหวางชาวชุมชนบานครัวเหนือกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตผาไหม 

ชุมชนบานครัว  ในที่นี้หมายถึง  ชุมชนบานครัวเหนือ 
ผลิตภัณฑผาไหม ในที่นี้หมายถึง  กระบวนการใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑผาไหม 
กระบวนการผลิตผาไหม  หมายถึง  ขั้นตอนการผลิต  แหลง/การไดมาซึ่งวัตถุดิบ

(ไหม)  การฟอก/การยอมไหม การกรอไหม การสาวไหม/ขึ้นหัวมวน การเก็บตะกอ  การทอ และการ
จําหนาย 

การสื่อสารระหวางชาวชุมชน  หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางผูคนในชุมชนบานครัว 
ทั้งในระดับบุคคล กลุม และชุมชน สามารถสะทอนวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนบานครัว เชน 
บทบาทของผูคนในชุมชน ความสัมพันธในครอบครัว ความสัมพันธระหวางเพื่อนบาน เครือญาติ การ
เขมแข็งในการรวมตัวเพื่อทํากิจกรรม เปนตน 
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การสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวกับบุคคล/สังคมภายนอก หมายถึง การติดตอสื่อสาร 
ระหวางคนในชุมชนบานครัวกับ คน ชุมชน หนวยงานภายนอกชุมชน ซึ่งรวมความตั้งแตชุมชนบาน
ครัวอื่นๆ ที่เปนคนกลุมที่มาตั้งรกรากพรอมๆกัน ซึ่งนับวาเปนชุมชนภายนอกที่มีความสัมพันธใกลชิด
ที่สุด (ชุมชนบานครัวตะวันตกและชุมชนบานครัวใต)  คน/กลุมคนที่เกี่ยวของกับการผลิตผาไหมของ
ชุมชนบานครัวโดยตรง เชน จิม ทอมปสัน  หมูบานที่เปนแหลงวัตถุดิบ บริษัท/รานคา/คนที่มาซือ้ผา
ไหมในฐานะคนกลาง หรือในฐานะผูบริโภคตรง เปนตน และคน/กลุมคนที่เกี่ยวของกับการผลิตผา
ไหมของชุมชนบานครัวทางออม เชน สื่อมวลชนที่สนใจและเผยแพรเรื่องราวผาไหมของที่นี่ 
หนวยงานรัฐ/เอกชน ที่เขามาเกี่ยวของ เปนตน 

อดีต  หมายถงึ  ชวงเวลาที่ผาไหมมีบทบาทสําคัญตอชาวชุมชนบานครัวเหนือ คือต้ังแต
ชาวบานครัวเร่ิมทอผาไหมจนถึงชวงที่จิม ทอมปสัน หายไป (พ.ศ. 2376-2510) 

ปจจุบัน หมายถึง ชวงเวลาที่ผาไหมไมมีบทบาทสําคัญตอชาวชุมชนบานครัวเหนือ คือ
ต้ังแตจิม ทอมปสัน เลิกสั่งซื้อผาไหมจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2511-2548) 

บทบาทสําคัญ ในที่นี้หมายถึง  การที่ชุมชนบานครัวมีการประกอบธุรกิจผาไหมจํานวน
มาก ทําใหมีผลตอเศรษฐกิจของชุมชนบานครัว 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1  ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมาของชุมชนบานครัว โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจผาไหม 
1.6.2  ทําใหทราบถึงลักษณะการสื่อสารของชุมชนบานครัว ซึ่งมีความสําคัญตอศักยภาพ

การดํารงอยูของชุมชน 
1.6.3  เปนองคความรูดานการการสื่อสารของชุมชนผานผลิตภัณฑของชุมชน เพื่อศึกษา

ในชุมชนอื่นๆ ตอไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารของชุมชนบานครัวผานผลิตภัณฑผาไหม” ผูวิจัยใชแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
2.1  แนวคิดและปรัชญาการศึกษาแนววัฒนธรรมชุมชน 
2.2  แนวคิดเรื่องศิลปหัตกรรมผาทอกับบริบททางวัฒนธรรม  
2.3  แนวคิดเรื่องการสือ่สารระหวางบุคคล การสื่อสารในกลุม และเครือขายการสื่อสาร 
2.4  แนวคิดเรื่องการสื่อสารเพื่อชุมชน 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกบัโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรม 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1 แนวคิดและปรัชญาการศึกษาแนววัฒนธรรมชุมชน 

การศึกษาชุมชนแนววัฒนธรรมชุมชน มีแนวคิดและปรัชญาเบื้องตน คือ วัฒนธรรม
เปนอัตลักษณของบุคคลและชุมชน หากคนเราไมรูจักตนเอง / ไมเคารพตนเอง ก็ไมอาจพัฒนาได และ
วัฒนธรรมเปนพลังสําหรับการพัฒนาตนเองและสังคม ซึ่งมีแนวความคิดไดรับการกอตัวขึ้นในหมูของ
นักพัฒนาเอกชนบางกลุมในไทย โดยมองวาชุมชนมีวัฒนธรรมชุมชนที่ดี มีศักยภาพในการที่จะพัฒนา
หรือตานกระแสทุนนิยมได แนวคิดนี้มองเห็นปรากฏการณที่เปนผลของระบบทุนนิยม ที่เนนวัตถุนิยม
ทําใหคนเห็นแกตัว (อมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ, 2546 : 23) 

 
กาญจนา แกวเทพ (2538 : 164) กลาวถึงปรัชญาของการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนไวใน 

“การพัฒนาแนววัฒนธรรม : โดยถือมนุษยเปนศูนยกลาง” วา ถือเอาความสุขของมนุษยเปนเปาหมาย
สูงสุดของเกณฑความสําเร็จในการพัฒนา คือ สภาวะที่มนุษยสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
อยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 
บัณฑร ออนดํา และวิริยา นอยวงศนยางค (2533 : 61) กลาวถึงสมมติฐานสําคัญของแนว

วัฒนธรรมชุมชนวา ชุมชนนั้นมีศักยภาพในการพัฒนา สิ่งเลวรายทุกอยางในชุมชนเปนอิทธิพลมาจาก
ภายนอก ดังนั้นตองตอสูกับอิทธิพลดังกลาวดวยวัฒนธรรม เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมสูงกวา
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 วัฒนธรรมภายนอก ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค คือ การบรรลุการพึ่งตนเอง และอิสรภาพแหงหมูบานชุมชน 
โดยผานการฟนฟูประเพณี วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน 

 
ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ (2541 : 241-250) กลาวถึงวิวัฒนาการของแนวคิดของสํานัก

วัฒนธรรมชุมชนใน “ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนา” วาผูที่ใหความสําคัญแกชาวบานและ
ชุมชนในระยะแรกคือ อาจารยปรีดี พนมยงค และสด กูรมะโรหิต ซึ่งใชหลักการของลัทธิโซลิดาริสต 
ที่ถือวามนุษยยอมมีฐานะเปนเจาหนี้และลูกหนี้ตอกัน และตองรวมกันในการประกอบเศรษฐกิจเปน
สหกรณ และสหกรณที่จัดตั้งเปนชุมชนขนาดยอม มีรากฐานอยูบนความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ยึดหลักการสามัคคีธรรม 

 
ระยะตอมามีการนําเสนอแนวคิดที่วา “คําตอบอยูที่หมูบาน” ในงานพัฒนาชนบท ซึ่ง

แนวคิดนี้เปนกระแสหลักในการศึกษาชุมชนและเศรษฐกิจชาวนา ตองการใหชุมชนเปนอิสระ และมี
สวนใหแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติที่ปรับฐานมาสูการพัฒนา “คน” และตอมาจึงพัฒนาเปนระบบเครือขายชุมชน ที่พยายาม
เช่ือมโยงปญหาของแตละชุมชนมาเปนกระบวนการผลักดันในเชิงนโยบาย 

สาระสําคัญของสํานักวัฒนธรรมชุมชน อาจสรุปไดจากแนวคิดของบาทหลวง นิพจน 
เทียนวิหาร ที่วา  ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนเอง มีระบบคุณคาที่ไดจากประวัติศาสตรมาเปนบทสรุป
ของความคิดและการปฏิบัติของชุมชน และเปนวิถีชีวิตและทิศทางในการพัฒนาชุมชน แกนกลางของ
วัฒนธรรมชุมชน คือ การใหความสําคัญแกความเปนคน และความผสมผสานกลมกลืนกันในชุมชน 
วิธีการศึกษา : เนนการศึกษาถึงวัฒนธรรมชุมชนและตัวบุคคล 

ฉัตรทิพย นาถสุภา (2541 : 251) ไดเสนอวิธีการศึกษา โดยเนนถึงวัฒนธรรมที่เปนพลัง
การผลักดันชุมชนที่สําคัญ เพราะเปนสิ่งที่ประชาชนสรางขึ้นมาเอง หากนักพัฒนาตองการทําความ
เขาใจและปฏิบัติใหสอดคลองกับชาวบาน ก็ตองเขาใจวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเปนการบงบอกวิธี
การศึกษาวฒันธรรมชุมชน 

กาญจนา แกวเทพ (2538 : 167-175) ไดกลาวถึงการศึกษาชุมชนแนววัฒนธรรมชุมชนใน
ลักษณะที่เนนการพัฒนามนุษยหรือตัวบุคคลวา 

1.  มนุษย มีลักษณะเปนองครวม มิใชมนุษยเศรษฐกิจ การพัฒนามนุษยควรมีลักษณะเปน
องครวมดวย เชน การจัดต้ังธนาคารขาว มีมุมมองมติิทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางความเชื่อ 
อันเปนความหมายของ “ขาว” ตามทัศนะแบบองครวมของชาวบาน 
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2.  การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนถือเอามนุษยเปนศูนยกลาง ดังนั้น มนุษยเปนหัวใจช้ี
ขาดและมีศักยภาพที่จะพัฒนาได ดังนั้นควรสรางกระบวนการและเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อใหศักยภาพ
ของมนุษยแตละคน รวมถึงศักยภาพของชุมชนไดบรรลุจุดสูงสุด 

3.  การแยกแยะวัฒนธรรมออกเปนระดับตางๆ เพื่อการเขาใจในวัฒนธรรม และการพัฒนา
ที่เหมาะสม และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมตามความเหมาะสม 

การกําหนดยุทธศาสตรจึงตองรื้อฟนความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง เปลี่ยนแปลง
สมมติฐานตอวัฒนธรรมวามิใชเปนอุปสรรคในการพัฒนา และตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรเพื่อความ
สมดุลยในการแกปญหา  

 
กาญจนา แกวเทพ (2538 : 179) นําเสนอการใชโครงการพัฒนามาเปนเครื่องมือในการฟน

ความมั่นใจของชุมชน เชน การวิจัยเพื่อสรางจิตสํานึก การสัมมนาและชูบทบาทของปญญาชนใน
หมูบานขึ้นมา และการทัศนศึกษาเพื่อสรางความเขาใจ และเสนอวิธีการทํางานแนววัฒนธรรมชุมชน 
ตามหลักการสําคัญๆ คือ 

1.  การใชยุทธวิธีที่เปลี่ยนจาก “บนลงลาง” เปน “ลางขึ้นบน” ของแนวคิดในการพัฒนา 
2.  การเปลี่ยนยุทธวิธีจากการใช Negative Approach คือ การมองชาวบานวาขาดแคลนทุก

สิ่ง มาเปน Positive Approach โดยการเติมเต็มใหชุมชนมาคิดรวมกันในการสานตอวัฒนธรรมเดิมและ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

3.  การใชยุทธวิธีการมีสวนรวมอยางแทจริงของชาวบานในการพัฒนา 
ดังนั้น การศึกษาชุมชนแนววัฒนธรรมชุมชน จึงเริ่มตนที่การมีจิตสํานึกวาชุมชนมีวิถีชีวิต

และวงจรการผลิตซํ้าของตัวเอง การศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมชุมชนชวยใหเขาใจโครงสราง 
ความเปนอยู และสภาวะตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อจะไดปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการศึกษาและ
ลงมือปฏิบัติงานในชุมชน ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจและพลังของชุมชน 

 
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนี้สามารถเปนแนวทางในการวิเคราะหวัฒนธรรมของชุมชนบาน

ครัวซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นสินคาทางวัฒนธรรมของชุมชนบานครัว อันไดแกผาไหม ดังนั้นการ
ทราบถึงวัฒนธรรมชุมชนทําใหผูวิจัยสามารถเชื่อมโยงแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนบานครัวกับการ
สื่อสารของชุมชนบานครัวผานผลิตภัณฑผาไหม 

 
2.2 แนวคิดเรื่องศิลปหัตถกรรมผาทอกับบริบททางวัฒนธรรม 

ศิลปหัตถกรรมประเภทงานผาทอ จัดเปนวัฒนธรรมประเภทวัฒนธรรมทางวัตถุ ซึ่งมนุษย
สรางขึ้นเพื่อตอบสนองความจําเปนทางดานการดํารงชีวิต เชน เปนสิ่งของเครื่องใช ซึ่งทําสืบทอดกัน
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มาจนเปนความกาวหนาในดานประโยชนใชสอย (พระยาอนุมานราชธน, 2525) การสืบทอดงาน
ศิลปหัตถกรรมจึงเปนการสืบทอดวัฒนธรรม ไดมีผู เ ช่ียวชาญหลายทานไดใหความหมายของ
วัฒนธรรมดังนี้ “วัฒนธรรมเปนแบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดจากการซึมซับการเรียนรู (Pattern of 
learner behavior) และพฤติกรรมนั้นกระทําในกลุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งเชื่อวาวัฒนธรรมเปนมรดกทาง
สังคม เพราะไดเกิดกระบวนการสืบทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง” (สุพิศวง ธรรมพันธา, 2532) 
วัฒนธรรมคือ ผลรวมที่มนุษยไดคิดประดิษฐ สั่งสม สืบทอดจากบรรพบุรุษสูลูก-หลาน (ชนัญ วงศ
วิภาค, ม.ป.ป.) วัฒนธรรมประกอบขึ้นดวยปจจัยหลายอยางที่มนุษยอยูรวมกันในสังคม ใชเปนวิธี
ดําเนินชีวิต ซึ่งจะประกอบดวย ครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา (ความ
เช่ือ) การสื่อสาร ศิลปะ การนันทนาการ การแพทย สิ่งที่รวมกันทั้งหมด จัดเปน “วัฒนธรรม” (งามพิศ 
สัตยสงวน, 2535) ซึ่งสอดคลองกับที่ อมรา พงศาพิชญ (อางถึงใน นิยม ออไอศูรย, 2539:9) ไดกลาวถึง
วัฒนธรรมเชิงของการสืบทอดไว การถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง เชน 
กระบวนการที่พอ-แม อบรมสั่งสอนลูก วาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทํา สืบทอดวัฒนธรรมจากสังคม
หนึ่งสูอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งเปนการที่สังคมหนึ่งยอมรับวัฒนธรรมของสังคมอื่น โดยฝายที่รับวัฒนธรรม
จะยอมละทิ้งวัฒนธรรมของตนบางสวนไป ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการ วัฒนธรรมจึงเปนสวนที่ชวยประสานและผูกมัดมนุษยใหอยูรวมกันในสังคม เปนสิ่งชวยให
โครงสรางของสังคมยังคงอยู เพราะเปนการเสริมสรางความผูกพันทางจิตใจเพื่อใหคนในสังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข “วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มีอยูเฉพาะในมนุษยเทานั้น ซึ่งสืบทอดไดโดยการเรียนรู
กระบวนการที่เริ่มตนตั้งแตเกิดจนตาย”  

เนื่องจากวัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้นเพื่อการอยูรวมกันในสังคม วัฒนธรรมจึง
เปนสิ่งดีงามที่มนุษยไดพยายามสราง สะสม และสืบทอดใหคนรุนหลังไดอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมทางดานศิลปหัตถกรรมก็เปนกระบวนการที่สังคมมนุษยในอดีตสบืทอดให
คนรุนหลัง จะเห็นไดจากที่ผูเช่ียวชาญทางดานศิลปหัตกรรมไดเสนอความคิดวา งานศิลปหัตถกรรมได
ถูกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในลักษณะการถายทอดวัฒนธรรม ดังนี้ 
งานศิลปหัตถกรรมเปนงานที่มีการสืบทอดกันมาเปนเวลานาน นับตั้งแตมนุษยเริ่มรูจักทํางาน
ศิลปหัตถกรรมเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวัน การทํางานศิลปหัตถกรรมทุกสาขาเปนการเรียนรูที่สืบ
ทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เปนการสืบทอดกันภายในครอบครัว ลักษณะเชนนี้ผูเรียนตองเริ่มเรียนจาก
การบอกกลาวกันดวยปาก และฝกหัดทําจนเกิดความชํานาญ และทําไดในที่สุด  การที่เห็นวา
ศิลปหัตถกรรมเปนตัวแทนของความหมายที่ใชในการดํารงชีวิต จึงไดรับการสืบทอดตอเนื่องกันเปน
ประเพณียาวนานจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง คุณคาเหลานี้เปนพลังของการอยูรอดของ
วัฒนธรรมในลักษณะนี้การเรียนรูของผูทํางานศิลปหัตถกรรมในวัฒนธรรมไทยก็มีหลายรูปแบบ แต
วิธีที่มีการฝกฝนไดพูดคุยเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมประเภทนั้นๆ และการมีพอ-แม เปนผูทํา
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ศิลปหัตถกรรมนั้นเปนพืน้ฐานของลูกจะเรียนรูไดต้ังแตเด็ก (ศรันย ทองปาน อางถึงใน นิยม ออไอศูรย, 
2539:10) 

สวนการสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมอีกแนวหนึ่ง ซึ่งถือเปนการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่มี
ความถนัดทางงานศิลปหัตถกรรม ชูศักดิ์ เพรสคอทท (ม.ป.ป.) ไดอางถึงงานวิจัยของนอรแมน เมียร 
ถึงการศึกษาเรื่องทฤษฎีการสืบทอดจากบรรพบุรุษ (Constitutional stock heritage) ผลการวิจัยครั้งนี้
สรุปไดวา สิ่งสําคัญที่สุดในการเอื้อใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความสามารถพิเศษทางการทํางานศิลปหัต
กรรมก็คือ การสืบตอความสามารถนี้มาจากบรรพบุรุษ เช่ือกันวาโดยทั่วไปแลวผูมีความสามารถพิเศษ
ทางการทํางานศิลปหัตกรรม จะตองมีบรรพบุรุษที่มีความสามารถทางการทํางานศิลปหัตถกรรมมา
กอน ซึ่งมิไดหมายความเฉพาะผูเปนพอ-แมเทานั้น บรรพบุรุษในที่นี้ครอบคลุมไปถึงญาติคนอื่นๆ ซึ่ง
อาจเปนปู-ทวด หรือไกลกวานั้นก็ได ความสามารถในการทํางานศิลปหัตกรรมซึ่งเด็กหรือผูใหญ
แสดงออกใหปรากฎนี้อาจฝกฝนไดจากการศึกษาจากผูอื่นหรือฝกดวยตนเองก็ได แตผลสรุปของนอร
แมนเมียรกลาววา ผูที่มีความสามารถทางการทํางานศิลปหัตถกรรมนั้น ตองไดรับเช้ือจากความเปนผูมี
ความสามารถทางการทํางานศิลปหัตถกรรม การเรียนรูที่ฝกไดจากบุคคลภายนอกนั้น อาจมีสวนชวย
ใหเด็กหรือบุคคลทั่วไปพัฒนาฝมือหรือทักษะทางงานศิลปหัตถกรรมไดบาง แตเมื่อเทียบกับผลแหง
การสืบทอดจากบรรพบุรุษแลว จะเห็นไดวาความถนัดในการทํางานศิลปหัตกรรมที่ไดรับจาก
บรรพบุรุษมีความสําคัญและจําเปนมากกวา  

จากการศึกษาการสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมพอจะสรุปไดวา ศิลปหัตถกรรมเปน
วัฒนธรรมประเภทหนึ่งของมนุษย และมนุษยสามารถรักษาวัฒนธรรมประเภทนี้ไวไดดวยการสืบทอด
งานศิลปหัตถกรรมใหกับลูก-หลานในครอบครัวสืบตอกันมาจนกลายเปนลักษณะของวัฒนธรรมที่
ยาวนาน โดยสืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง 
 
งานผาทอพื้นบานกับการสืบทอดวัฒนธรรม 

งานศิลปหัตถกรรมประเภทหนึ่ง คือ งานผาทอ มนุษยทุกเผาพันธุจะมีลักษณะที่บอกถึง
ความเปนกลุมชนของตน ที่เห็นไดชัดเจนจะดูไดจากผาและเครื่องแตงกาย ซึ่งจะประกอบดวยลักษะ
ของลวดลาย วิธีการ และการเลือกใชวัสดุ เปนตน ซึ่งเมื่อผลิตออกมาเปนผืนผา จะเปนการบอกถึง
ลักษณะของเผาพันธุ ซึ่งแตละเผาพันธุจะมีการใชผาที่แตกตางกันออกไป ซึ่งผูเช่ียวชาญทางดาน
ศิลปหัตถกรรมดานผาพื้นบานพื้นเมืองไดกลาววา “งานผาทอพื้นเมืองเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่ง
ถามองในลักษณะของศิลปะและวัฒนธรรมแลว งานผาทอพื้นบานพื้นเมืองเปนสิ่งมีคา เพราะเปน
หลักฐานที่สะทอนใหเห็นขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมของชุมชน เปน
ความสามารถที่สืบทอดกันมาเปนเวลาชานาน จนกลายเปนลักษณะเฉพาะของกลุมชนนั้นๆ  
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ในการศึกษางานผาทอพื้นบานพื้นเมืองไดมีผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญทางดานงานผาทอ
พื้นบาน ไดกลาววา การสืบทอดงานศิลปะผาทอโดยทั่วไปพบวาเปนการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ 
ดังจะพบวา การสืบทอดงานผาทอของผูหญิงอีสานที่วา “การเรียนรูการทอผาจากแม และญาติผูใหญ
ฝายหญิง และเพื่อนบานมาตั้งแตเด็ก” (สุริยา สมุทรคุปต และคณะ อางถึงใน นิยม ออไอศูรย, 2539:11) 
ผาทอพื้นเมืองเปนสิ่งบอกเรื่องราวทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ผาหรือเครื่องแตงกาย เปนเสมือน
วิธีการบอกถึงแหลงกําเนิด ฐานะ การพัฒนาการของคน โดยดูไดจากลวดลายบนผืนผา และเทคนิคการ
ผลิต ซึ่งในผาพื้นเมืองของถิ่นตางๆ ทั่วโลกมีลวดลายและสัญลักษณบนผืนผาของชุมชนตางๆ นั้น ทอ
ขึ้นตามคตินิยม ลวนมีความหมายที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนสะทอนใหเห็นรองรอย 
หลักฐานความเปนมาของวัฒนธรรม นอกจากนั้นงานผาทอพื้นเมืองยังแสดงสถานภาพของบุคคลใน
สังคม สภาพทางเศรษฐกิจ จริยธรรม และความงามสวนตัว เพราะเปนคานิยมในสังคม และเปนหนาที่
ของแมบาน ซึ่งจะสืบทอดวิธีการทอผาแบบพื้นเมืองสืบตอกันมาจากแมสูลูกผูหญิง จากญาติผูใหญสืบ
ตอใหญาติที่เปนหลานสาวเปนตน และจากศูนยขอมูลเมืองโบราณ (อางถึงใน นิยม ออไอศูรย, 
2539:12) ไดกลาวถึงผาที่เปนการสืบทอดวัฒนธรรมวา “ผาทอหรือเครื่องแตงกายเปนสัญลักษณของ
ชนเผา เชน การกําหนดชื่อเรียกตามลักษณะของเครื่องแตงกาย เชน แมวแดง แมวลาย ไทยแดง ไทยดํา 
ไทยขาว นอกจากนั้นลวดลายของผายังแสดงถึงความเปนชนกลุมเดียวกัน มีบรรพบุรุษและนับถือ
บรรพบุรุษเดียวกัน โดยผานลวดลายแบบสัญลักษณ เชน ลายกบ นาค เปนตน จะเห็นวาผาเปน
วัฒนธรรมบรรพกาล ที่สตรีมีบทบาทอยางยิ่งในการผลิต เพราะเปนหนาที่ของสตรีโดยตรงที่สังคม
ยอมรับ  

จากการศึกษางานผาทอพื้นเมืองทางดานการสืบทอดวัฒนธรรมนั้นพอสรุปไดวา ผาทอ
พื้นเมืองที่มีประวัติศาสตรความเปนมา วิธีการผลิตที่พัฒนามาเปนเวลานาน โดยผลิตขึ้นจากความเชื่อ
ตามคตินิยมของพื้นเมืองเปนเกณฑ ดวยเหตุผลดังกลาวผาจึงเปนวัฒนธรรมสวนหนึ่งของมนุษยชาติที่
สืบทอดกันมาเปนเวลานาน  

 
แนวคิดนี้สามารถนํามาเปนกรอบในการวิเคราะหเร่ืองการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนของ

ชาวชุมชนบานครัวผานผลิตภัณฑผาไหมได 
 
2.3 แนวคิดการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสารในกลุม และเครือขายการสื่อสาร 

การที่มนุษยอยูรวมกันเปนกลุมนั้นจําเปนตองใช “การสื่อสาร” มาเปนเคร่ืองมือในการ
เช่ือมโยงบุคคลในกลุมเขาดวยกัน ดังนั้นการที่ผูวิจัยศึกษาเรื่องการสื่อสารของชุมชนบานครัวนั้น 
จําเปนตองอาศัยแนวคิดเรื่องของการสื่อสารระหวางบุคคล, การสื่อสารในกลุม และเครือขายการ
สื่อสาร เพื่อเปนกรอบในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
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2.3.1  การสื่อสารระหวางบุคคล 
ถิรนันท อนวัชศิริวงศ (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:13) ไดใหแนวความหมาย

ของคําวา การสื่อสารไว 5 นัย ดวยกัน คือ 
1. การสื่อสารเปนกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
2. เปนกระบวนการที่ยอนกลับไมได เนื่องจากเปนกระบวนการที่เคลื่อนไปขางหนา

จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ในระหวางการสื่อสารเนื้อความและความหมายก็จะกวางขึ้นเรื่อยๆ ไม
หยุดย้ัง 

3. เปนกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหวในความคิดอยูตลอดเวลาและจะตองเอา
ประสบการณเขามาเกี่ยวของดวย และมีการเชื่อมโยงกับกระบวนการทางจิตวิทยา 

4. เปนกระบวนการที่จะตองมีการปฏิสัมพันธ เปนการนําเอาประสบการณมารวมกัน 
การสงและแปลความหมายไมอาจสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นไดถาไมมีปฏิสัมพันธระหวางภายในและ
ภายนอกของแตละบุคคล ปฏิสัมพันธเปนสิ่งมีอิทธิพลตอการตีความ โดยแบงออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก 

ปฏิสัมพันธภายในบุคคล (Intrapersonal  Interaction) เปนปฏิสัมพันธระหวางภายนอกกับ
ภายในของแตละบุคคลเฉพาะตัว เปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางเสริมประสบการณบุคคลจะ
ตีความสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้นเหมือนหรือแตกตางไปจากบุคคลอื่น เนื่องมาจากปฏิสัมพันธในตัวบุคคล 

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Interaction) เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 2 คน
หรือมากกวานั้น เปนกระบวนการที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น เพราะแตละคนยอมตองมีการ
ปฏิสัมพันธภายในตัวบุคคลของตนใหสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นไดเปนอยางดี โดยแบงเปน 

-   การสื่อสารที่แสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคล เรียกวา “การสื่อสารเชิงวัจนะ”  
(Verbal Communication) 

-   การสื่อสารที่ไมใชถอยคํา เรียกวา “การสื่อสารเชิงอวัจนะ”  (Non-verbal 
Communication) 

5.    เปนกระบวนการที่จะตองมีบริบท ความหมายของการสื่อสารจึงตองประกอบดวย   
ลักษณะทางกายภาพมากมายและหมายรวมถึงวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ 

การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารตองมีความเขาใจในระบบพื้นฐานของการสื่อสารซึ่งแตละ
บุคคลจะมีระบบและถายทอดขอมูลขาวสารความตองการที่จะมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นนี้เปนที่มา
ของการสื่อสารระหวางบุคคล โดยแตละคนมีความหมายแตกตางกันออกไป บางครั้งการสื่อสารที่
อาศัยโครงสรางของกลุมนี้เรียกวา การสื่อสารกลุมยอย (Small Group Communication) ซึ่งตองมีการ
สื่อสารระหวางบุคคลเปนพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธตางๆ 
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ในสังคมประกอบดวยกลุมตางๆ ที่มีปฏิสัมพันธตอกันทั้งทางตรงและทางออม จะเห็นได
วาการสื่อสารระหวางบุคคล เปนพื้นฐานของการสื่อสารและระบบการสื่อสารของแตละบุคคล ยังเปน
ศูนยกลางของการสื่อสารซึ่งเปนผลมาจากความคิดเห็นของแตละบุคคล ความเกี่ยวกันของบุคคล กลุม 
และสงัคม 

 
ความหมายของการสื่อสารระหวางบุคคล 

พัชนี เชยจรรยา และคณะ (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:14) กลาววา “การ
สื่อสารระหวางบุคคล” คือ การสื่อสารโดยตรงระหวางคนสองคนหรือมากกวาสอง ในระยะหางทาง
กายภาพพอที่จะเลือกใชประสาทสัมผัสทั้งหา (หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกาย) และปฏิกิริยาตอบสนองแบบ
ปจจุบันทันที 

 
ถิรนันท อนวัชรศิริวงศ (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:14) กลาววา “การสื่อสาร

ระหวางบุคคล” หมายถึง การถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการของผูสงสารไปยัง
ผูรับสาร และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยปกติแลวจะเปนการสื่อสารโดยการพูดที่ผูพูดและผูฟง
ปรากฏตัวตอหนากัน (Face-to-Face Communication) และเปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way 
Communication) 

 
Hartley (อางถึงใน โศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:14) ไดแสดงถึงองคประกอบของ

ความหมายของการสื่อสารระหวางบุคคลวามีความเกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้ คือ 
1. การพบปะกันแบบหนาตอหนา (Face-to-Face Metting) การสื่อสารระหวางบุคคล

เกี่ยวของกับการพบกันแบบปรากฏตัวตอหนากันระหวางคนสองคน 
2. บทบาท (Roles) การสื่อสารระหวางบุคคล เกี่ยวของกับคนสองคนในบทบาทและ

ความสัมพันธที่แตกตางกัน 
3. สองทิศทาง (Two-way) การสื่อสารระหวางบุคคล เปนการสื่อสารแบบสองทิศทาง 
4. ความหมาย (Meaning) การสื่อสารระหวางบุคคล ไมเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนตัว

สาร (Messages) แตจะเกี่ยวของกับการสรางสรรค (Creation) และการแลกเปลี่ยนความหมายมากกวา 
(Meaning) 

5. ความตั้งใจ (Intention) การสื่อสารระหวางบุคคล เปนสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของ
ความตั้งใจในการสื่อสาร 

6. กระบวนการ (Process) การสื่อสารระหวางบุคคล เปนกระบวนการที่ดําเนินไป
มากกวาเปนเฉพาะเหตุการณ 
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7. เวลา (Time) การสื่อสารระหวางบุคคลอยูบนพื้นฐานของชวงเวลา 
 
ปจจัยกําหนดความดึงดูดใจในการสื่อสารระหวางบุคคล 

บุษบา สุธีธร (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:18) กลาวถึงการศึกษาวิจัยที่พบวา 
คนสวนใหญจะทําการสื่อสารระหวางบุคคลกับคนอื่นๆ มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ คือ 

1.    ลักษณะดึงดูดใจของคูสื่อสาร ไดแก ลักษณะดึงดูดใจในรูปรางหนาตา และความ
ดึงดูดใจในบุคลิกภาพ 

2.    ความใกลชิดของคูสื่อสาร มนุษยมีธรรมชาติที่จะสื่อสารกับคนที่ใกลชิด เพราะเมื่อ
ใกลชิดสิ่งใดแลวก็มักจะเอาความรูสึกของตนเขาไปผูกพันและมักมีทัศนคติที่ดีกับคนที่ตนไดใกลชิด
ดวย 

3.    การใหแรงเสริมแกคูสื่อสาร บุคคลนั้นมีแนวโนมที่จะสื่อสารกับคนที่ใหสิ่งที่ทําให
คนพอใจ นั่นคือการใหแรงเสริมแกตน แรงเสริมนั้นอาจเปนวัตถุสิ่งของหรือตัวเสริมแรงทางสังคม 
เชน การยกยองชมเชย 

4.    ความคลายคลึงกันของคูสื่อสาร โดยทั่วไปเรามักจะพูดคุยสื่อสารกับคนที่มีลักษณะ
คลายๆ กับตน หมานรวมถึงความคลายคลึงทางกายภาพ และความคลายคลึงทางจิตใจ 

5.    การเสริมความแตกตางของคูสื่อสาร บางครั้งคนเราในบางสถานการณชอบที่จะ
สื่อสารกับคนที่มีลักษณะแตกตางจากตนเองเพราะสิ่งที่ตางไปนั้นไดตอบสนองความตองการของตน 
เปนสวนทําใหตนเองสมบูรณขึ้น 
 
กระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล 

ถิรนันท อนวัชศิริวงศ (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:15) กลาววา “การสื่อสาร
ระหวางบุคคลเปนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และพัฒนาไปในรูปแบบตางๆ ไมจบสิ้น ใน
กระบวนการสื่อสารมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ ชองทาง (Channel) การตอบสนองกลับ 
(Feedback) และสิ่งรบกวน (Noise) 
 

Donaldson และ Kurtz (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:15)  ไดเสนอกระบวนการ
สื่อสารระหวางบุคคล ซึ่งใหเนนถึงธรรมชาติในการติดตอสื่อสารแบบตอหนา  (Face-to-Face  
Communication) และใหความสําคัญกับการตอบสนองกลับ (Feedback) เปนการแสดงใหเห็นถึงตัว
แปรตางๆ ที่มีผลตอการสื่อสารและผลของการสื่อสาร รวมทั้งเนนถึงความสําคัญของสารที่ผูรับสาร
ไดรับมากกวาสารที่ผูสงสารสงไป ซึ่งไดแสดงรายละเอียดอธิบายตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะ
ของผูสงสารและผูรับสาร ดังแบบจําลองที่ 1 และคําอธิบายตอไปนี้ 
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ภาพที่ 2.1 แบบจําลองแสดงกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลของ Donaldson และ Kurtz 
 

ที่มา  : Donaldson & Kurtz (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:15) 
 

1. ลักษณะทางกายภาพของผูสงสารและผูรับสาร (Physical Image) ไดแก อายุ เพศ เช้ือ
ชาติ  พฤติกรรม การแสดงออก การแตงกาย ฯลฯ 

2. ลักษณะทางสังคมและจิตวิทยาของผูสงสารและผูรับสาร (Social and Psychological 
attributes) ซึ่งไดแก 

บุคลิกภาพ (Personality) 
-  เปดเผยหรือปดบัง (Openness/ Closeness) 
-  ความเชื่อ (Trust) 
-  ประนีประนอม (Conformity) 
-  ออนโยน (Sensitivity) 
-  นาสนใจ (Interests) 
-  ตอสูกับอุปสรรค (Persistence against opposition) 
-  ความสามารถในการปรับใช (Adaptability) 

ประสบการณ (Experiences) 
-  ภูมิหลังทางวัฒนธรรม (Cultural background) 
-  การศึกษา (Education) 
-  อาชีพ (Occupation) 
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-  สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Status) 
-  อาํนาจที่เปนทางการ หรือไมเปนทางการ (Formal and informal power) 
-  ทักษะในการสื่อสาร (Communication skills) 
-  ความพรอมในการเรียนรู (Readiness to learn) 
-  ความสัมพันธ (Relationships) 

3. ทัศนคติ ความเชื่อและคานิยม (Attitudes, Belief and Values) ไดแก 
-  ความคาดหวัง (Expectations) 
-  อคติของแหลงสารที่มีตอตัวสารและตอบุคคลอื่น 
    (Biases of source toward message and other) 
-  ความเต็มใจ ความปรารถนาในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น 
    (Willingness to Interaction)  

4. แนวคิดตอตนเอง (Self-Concept) ไดแก มุมมองหรือทัศนะที่มีตอตนเอง โดยอาศัย
องคประกอบดังที่ไดกลาวมาแลวในขอ 1,2 และ 3 

5. สิ่งรบกวนภายใน (Internal noise) เชน ปญหาสุขภาพทั้งกายและใจ ความหิว ความ
วิตกกังวล ความสะดวกสบาย เปนตน 

 

นอกจากนี้ ยังไดแสดงตัวอยางบริบททางกายภาพและทางสังคม และรายละเอียดของ
ชองทางในการสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางผูสงสารและผูรับสาร ไดแก 

1. รูปแบบทางสังคม (Social Setting) 
-  เหตุผลในการปฏิสัมพันธ (Reason for the interaction) 
-  ความสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร  
    (Role relationship between sender and receiver) 
-  กฎเกณฑของความสัมพันธ (Rules of the relationship) 
-  บริบททางวัฒนธรรม (Cultural context) 

2. รูปแบบทางกายภาพ (Physical Setting) 
-  สถานที่ (Physical Setting) 
-  เวลา (Time) 
-  ชองวาง (Space) 
-  ความใกลชิด (Proximity) 
-  ระดับของสิ่งรบกวน (Noise level) 

3. ชองทางในการติดตอปฏิสัมพันธ (Channel of Interactive Communication) ไดแก 
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-  ภาษาพูด (Verbal stimuli) 
-  ภาษาทาทาง (Physical stimuli) 
-  เสียง (Vocal stimuli)  
 

แนวคิดนี้ใชเปนกรอบในการวิเคราะหการสื่อสารของชุมชนบานครัวในการรวมกันผลิต
ผาไหม 
 
2.3.2 การสื่อสารในกลุม 

การสื่อสารในกลุมเกิดจากความตองการของสมาชิกคนใดคนหนึ่งภายในกลุมที่จะทราบ
ถึงความคิด ความเชื่อ ของสมาชิกคนอื่นๆ อันจะเปนผลใหสมาชิกผูนั้นสามารถเปลี่ยนความคิดความ
เช่ือของตน และขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนความคิดความเชื่อของสมาชิกคนอื่นๆ ใหสอดคลองกับ
ตนดวย ลักษณะที่กลาวนี้เรียกวา กระบวนการกลุม (Group Process) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายในกลุมจะเกิดขึ้นไดเมื่อสมาชิกภายในกลุมไดกระทําการสื่อสาร ประเมินผลและตกลงรวมกัน การ
ตกลงรวมกันเรื่องขนาดของกลุม การจัดระยะหางระหวางสมาชิก ความแตกตางและบทบาทของ
สมาชิก บรรทัดฐานของกลุมจะสําเร็จลงโดยการสื่อสารที่มีสัดสวนพอเหมาะทั้งในดานปริมาณและ
คุณภาพ 

การสื่อสารอาจจะขาดประสิทธิภาพไดถากลุมมีขนาดใหญเกินไป เชน สมาชิกมีจํานวน
มากจนไมอาจสื่อสารกันแบบซึ่งหนาได หรือสมาชิกกระทําการขัดตอความพยายามของกลุม หรือมี
การละเลยระเบียบซึ่งปฏิบัติภายในกลุม เปนตน ดวยเหตุนี้กระบวนการของกลุมซึ่งจะบรรลุผลไดนั้น
จะตองมีลักษณะของการสื่อสารที่ชัดเจน และสามารถใชการสื่อสารใหเกิดประโยชนได 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหวางสมาชิกภายในกลุมจะบรรลุความสําเร็จไดนั้น 
สมาชิกจะตองมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยทั่วถึงกัน นับถือผูรวมสนทนามีโอกาสได
พูดคุยทุกคนแทนที่จะมีผูพูดเพียงคนเดียว หรือพูดคุยในจํานวนจํากัด การสื่อสารแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในกลุมจะไมจํากัดหรือหยุดนิ่ง ณ ที่ใดที่หนึ่ง แตจะหมุนเวียนเคลื่อนที่ไปเสมอ และจะกาว
ไปเรื่อยๆ อยางเปนธรรมชาติ นั่นคือ จะไมมีการวางแผนลวงหนาวาการสื่อสารจะเปนไปในลักษณะใด 
และจะไมมีลักษณะบงการใหเปนไปโดยเด็ดขาด 

เร่ืองตางๆ ที่พูดคุยกันภายในกลุม มักจะเกี่ยวของกับบทบาทหรือสถานะของสมาชิก ถา
ในกลุมมีสมาชิกคนใดซึ่งสมาชิกอื่นๆ เห็นวามีบทบาทสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมาชิกของกลุมก็มี
แนวโนมจะขอความคิดเห็นในเร่ืองนั้นๆ จากสมาชิกผูนั้น และจะยอมรับความคิดเห็นจากสมาชิกคน
ใดคนหนึ่งของกลุมซึ่งเปนผูที่รูกันดีภายในกลุมวามีความรูความสามารถในเรื่องนั้นๆ ในสภาพเชนนี้
บุคคลผูนั้นเปรียบเหมือนวิทยากร ซึ่งเปนแหลงของวิทยาทานในเรื่องใด 
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สวนการสื่อสารที่มีลักษณะใหเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีผลใหผูรวม
สนทนาหรือสมาชิกของกลุมรูสึกวาเขาสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่ ทั้งนี้เพราะการสื่อสาร
เชนนี้ใหความเทาเทียมกันพอสมควร นั้นคือการสื่อสารจะมีลักษณะพุงตรงไปยังสมาชิกทุกคนในกลุม 

การสื่อสารภายในกลุมไมควรมีลักษณะคงที่ตายตัว ในขณะที่กลุมกําลังมีการสนทนากัน
นั้น ทิศทางและระดับของเรื่องที่สนทนาควรจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันอยู  การสื่อสารที่ดีที่สุด
จะตองเอื้ออํานวยใหสมาชิกมีโอกาสรวมในกิจกรรมของกลุมมากที่สุด ดวยเหตุนี้ในกรณีของผูจัดการ
ซึ่งจัดใหมีการประชุมพนักงาน ไมอาจกลาวไดวาเปนลักษณะของการสื่อสารในกลุมที่ดีได เพราะ
ผูจัดการคงจะไมใสใจตอขอเรียกรองของคนงานอยางทั่วถึง แตเขาจะกลาวถึงบรรดาคนงาน (ซึ่งเปน
รูปแบบของการพูดหนาที่ประชุม) โดยจะเสนอความคิดเห็นซึ่งมีการเตรียมไวลวงหนาตอที่ประชุม
เพียงฝายเดียว ในทางตรงขาม ในกรณีของคนงานที่พบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่คับ
ของใจ การสื่อสารจะเกี่ยวของกับทุกๆ คนภายในกลุม สภาพเชนนี้จึงจัดวาเปนการสื่อสารในกลุม
จริงๆ 

ความสามารถในการพูดและการรับฟงของสมาชิกในกลุม จะทําใหการสื่อสารระหวาง
บุคคลภายในกลุมเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ผูพูดแตละคนควรจะมีเสียงดังฟงชัด มีความสามารถ
รอบตัว คลองแคลวและสามารถเสนอความคิดเห็นไดอยางชัดเจน กับทั้งประสานการสื่อสารทั้งใน
เชิงวัจนะและอวัจนะไดดี สําหรับผูฟงนั้นก็ควรจะแสดงทาทีตอบสนองตอผูพูดไดอยางชัดเจน เพื่อที่ผู
พูดจะทราบไดวาผูฟงเขาใจในเรื่องที่พูดหรือไม อยางไร ความสามารถในการพูดและการรับฟงเชนนี้มี
ความสําคัญมากในกลุมขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะกระบวนการของกลุมจะเปนการไหลเวียนของความคิด
ตางๆ ของสมาชิกภายในกลุมที่สื่อสารกันไปโดยไมหยุดนิ่งดังไดกลาวมาแลว 

ความยืดหยุนในการสื่อสารของผูฟงและผูพูดภายในกลุมก็มีความสําคัญมากเชนกัน 
ตัวอยางเชน ในบางกรณีจะเปนการดีถาผูฟงขัดจังหวะของผูพูดเพื่อแสดงวาตนไมเขาใจเรื่องที่พูดอยู
นั้น แตในบางขณะก็ควรรอใหผูพูดพูดจบเสียกอนแทนที่จะขัดผูพูดโดยทันที และบางครั้งการไมกลาว
อะไรเลยก็อาจเปนสิ่งที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็ตองรูถึงสภาพแวดลอมขณะนั้นดวย เชน เสียงอาจมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพในการสื่อสาร การสื่อสารที่ดีเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน กลุมซึ่งมีความสามัคคีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสื่อสารระหวางสมาชิก
ภายในกลุม ทั้งนี้เพราะสมาชิกทุกคนจะพยายามทําหนาที่รวมกันซึ่งหมายความวาการแลกเปลี่ยน
ความคิดภายในกลุมจะไมมีอุปสรรคหรือกําแพงขวางกั้น การขัดหรือถูกขัดเมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
กําลังแสดงความคิดเห็นนาจะเปนไปเพื่อกระตุนใหการสนทนาซึ่งเปนธรรมชาติไดดีขึ้น อาจกลาวได
วาความสามัคคีภายในกลุมทําใหเกิดการสื่อสารอันดี เพราะเมื่อสมาชิกเห็นความสําคัญของกลุม 
สมาชิกก็จะพูด ต้ังคําถาม และมีความคิดสรางสรรคแกกลุมมากขึ้น (ถิรนันท อนวัชรศิริวงศ, 2534 : 
40-46) 
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แนวคิดนี้ใชเปนกรอบในการวิเคราะหการสื่อสารของกลุมผูรวมกระบวนการผลิตผาไหม
ของชุมชนบานครัว 
 
2.3.3  เครือขายการส่ือสาร 

การที่มนุษยอยูรวมกันเปนกลุมนั้นจําเปนตองใช “การสื่อสาร” มาเปนเครื่องมือในการ
เช่ือมโยงบุคคลในกลุมเขาดวยกัน ซึ่งวัตถุประสงคหลักของการวิเคราะหเครือขายการสื่อสารก็คือ 
ตองการระบุถึงโครงสรางการสื่อสาร เพื่อใหเขาใจถึงภาพรวมของปฎสิัมพันธระหวางบุคคลในกลุม 
โดยมีผูใหความหมายของ “เครือขายการสื่อสาร” ไวหลากหลาย ดังตอไปนี้ 

ถิรนันท อนวัชศิริวงศ  (อางถงึในทรงชัย บุญสงรุงเรือง, 2547:15)  กลาววา  เครือขายการ
สื่อสารหมายถึง ระบบการแพรกระจายขอมูลขาวสารในบรรดาสมาชิกของกลุม ซึ่งมีทั้งเครือขายแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ 

 
วินิจ  เกตุขํา  (อางถึงในทรงชัย บุญสงรุงเรือง, 2547:15)  ไดใหความหมายไววา เครือขาย

การสื่อสารหมายถึง แบบแผนการติดตอเกี่ยวของและประสานงานกันภายในกลุม โดยสมาชิกภายใน
กลุมจะมีการรับการถายทอดเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายตามที่ต้ังไว 

 

นอกจากนั้น Roger  และ Kincaid (อางถึงในจารุณี พัชรพิมานสกุล, 2542:30) ไดให
ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะหเครือขายทางการสื่อสาร วาคือ วิธีการศึกษาเพื่อระบุถึงโครงสรางการ
สื่อสารในระบบ โดยการวิเคราะหการไหลของขอมูลขาวสาร ซึ่งอาศัยความสัมพันธระหวางบุคคลเปน
หนวยในการวิเคราะห 

จากลักษณะของการวิเคราะหเครือขายการสื่อสารที่ใชความสัมพันธระหวางบุคคล
วิเคราะห ดังนั้นสถานภาพของสมาชิกแตละคนในกลุมก็จะตองสัมพันธกับการสื่อสารบุคคล ย่ิงมี
สถานภาพสูง เชนเปนหัวหนา การสื่อสารมักจะออกมาในรูปการเสนอความคิดเห็น และการรับเอา
ความคิดเห็นจากสมาชิกอื่นๆ ความสัมพันธระหวางการสื่อสารและสถานภาพของสมาชิกในกลุมอาจ
แยกไดเปน 3 ลักษณะคือ  (อางถึงในจารุณี พัชรพิมานสกุล , 2542:30) 

1. การสื่อสารจะมีแนวโนมไปสูบุคคลที่มีสถานภาพสูงในกลุม เชน หัวหนา หรือ
ประธานกลุม จะมีการสื่อสารกับคนอื่นในกลุมมากกวาลูกนองหรือสมาชิกเพราะอยางนอยหัวหนา
จะตองคอยติดตอประสานงาน รับฟงสมาชิกในกลุม 
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2. การสื่อสารจะมีแนวโนมไปสูบุคคลที่มีสถานภาพเทาเทียมกันมากกวาแตกตางกัน 
เชน กลุมคนที่มีหลายฐานะ ตางวัยวุฒิ คุณวุฒิกันมากๆ จะมีการสื่อสารนอยกวาในกลุมที่มีฐานะ วัยวุฒิ 
คุณวุฒิ เทาเทียมกัน 

3. การสื่อสารจะไมคอยเกิดขึ้นในกลุมที่บุคคลที่มีสถานภาพเหลื่อมล้ําต่ําสูงกวากันหรือ
สถานภาพไมเปนที่บงชัด 

 
ในเรื่องของเครือขายการสื่อสารนั้น Harold  J. Leavitt (อางถึงใน ทรงชัย บุญสงรุงเรือง, 

2547:17) ไดทดลองทําการวิจัยโดยใชแบบของการสื่อสารหลายแบบพบวา การสื่อสารจัดแยกออกได
เปน 2 แบบคือ แบบที่มีศูนยกลางกับแบบกระจายอํานาจ 

1. การสื่อสารแบบมีศูนยกลาง (Centralized  Communication)  เปนการสื่อสารท่ีมีใคร
คนใดคนหนึ่งเปนศูนยกลางหรือทางผาน โดยที่สมาชิกคนอื่นๆ ไมมีการติดตอกันโดยตรง แตตองผาน
คนกลาง   

2. การสื่อสารแบบกระจายอํานาจ (Decentralized Communication) เปนการสื่อสารที่
สมาชิกในกลุมติดตอกันโดยอิสระ ไมมีใครตัดสินใจคนเดียว แตรวมกันคิดรวมกันแกปญหา เปนวิธีที่
ใชไดตรงกับกระบวนการกลุมมาก เพราะทุกคนมีปฏิสัมพันธกัน (Interaction) ผลที่ออกมาจะไดทั้ง
ผลผลิต (Product) และกระบวนการ (Process) ของกลุม หมายถึงการสื่อสาร แบบนี้คํานึงถึงการเอาใจ
ใสผูทํางาน สิ่งแวดลอมในการทํางาน ขวัญและกําลังใจของกลุมดวย 

 
1. การสื่อสารแบบมีศูนยกลาง (Centralized Communication) 
  1.1 เครือขายการสื่อสารแบบลูกโซ (Chain Network) ไดแก เครือขายการสื่อสารที่

สมาชิกแตละคนจะติดตอไปยังสมาชิกคนอื่นที่อยูถัดไปเทานั้น เนื่องจากมีขอจํากัดในแงการ
ประสานงานและการติดตอระหวางสมาชิกในกลุม บางครั้งจึงเปนความยากลําบากที่กลุมจะทํางานให
สําเร็จไดตามที่ตองการ การขาดความเปนอิสระในการติดตอส่ือสารเพราะสมาชิกจะติดตอกับบุคคล
อื่นไดเพียง  1 คน หรือ 2 คน ที่ตอจากเขาเทานั้น จึงทําใหความพอใจของสมาชิกในกลุมคอนขางต่ํา 

 

 
ภาพที่ 2.2  แบบจําลองแสดงเครือขายการสื่อสารแบบลูกโซ 

 
ที่มา : Harold J Leavitt (อางถึงใน ทรงชัย บุญสงรุงเรือง, 2547:18) 

A  C  E  B  D 
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  1.2 เครือขายการสื่อสารแบบตัววาย (Y Network) ไดแกเครือขายการสื่อสารที่มี
สมาชิกอยูตรงกลางเพียง 2 คน จะทําหนาที่ประสานงานและสงขอมูลที่ไดรับจากสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยู
รอบนอก การสื่อสารแบบนี้มีความเหมาะสมกวาแบบลูกโซในแงที่ทําใหงานสําเร็จไดดีกวา เพราะ
ขอมูลสามารถผานทิศทางตางๆ ไดมากกวา แทนที่จะอาศัยคนที่อยูถัดไปเทานั้น โดยปกติบุคคลที่อยู
ตรงกลางสักคนหรือ 2 คนเทานั้นที่มีความพอใจตอรูปแบบในการสื่อสารแบบนี้ แตสวนที่เหลือของก
ลุมหรือผูที่อยูรอบนอกมีความพอใจต่ํา รูปแบบของการสื่อสารแบบตัววายนี้มักเกิดข้ึนในกลุมที่มี
สมาชิกเพียง 1 คน หรือ 2 คนเทานั้น เต็มใจที่จะรับทํางานและรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน ในขณะ
สวนที่เหลือของกลุมไมยอมรับผิดชอบ 
 

 
ภาพที่ 2.3 แบบจําลองแสดงการสื่อสารแบบตัววาย 

 
ที่มา : Harold J Leavitt (อางถึงใน ทรงชัย บุญสงรุงเรือง, 2547:18) 

 
1.3 เครือขายการสื่อสารแบบวงลอ (Wheel Network) ไดแก เครือขายการสื่อสารที่มี

สมาชิกในกลุมจะสื่อสารกับศูนยกลางของกลุมซึ่งมีศูนยกลางเพียงคนเดียว สมาชิกอีก 4 คนใน
เครือขายจะสามารถติดตอไปยังผูที่เปนศูนยกลางการสื่อสาร แตไมสามารถติดตอกันไดโดยตรงกับ
สมาชิกอื่น ในการแกปญหาของกลุมสมาชิกจะสงขอมูลไปยังศูนยกลางผูตัดสินใจ และสงผลาร
ตัดสินใจมายังสมาชิก 
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ภาพที่ 2.4 แบบจําลองแสดงเครือขายการสื่อสารแบบวงลอ 

 
ที่มา : Harold J Leavitt (อางถึงใน ทรงชัย บุญสงรุงเรือง, 2547:18) 

 
2. การสื่อสารแบบกระจายอํานาจ (Decentralized Network) เครือขายการสื่อสารแบบ

วงกลม (Circle Network) ไดแก เครือขายการสื่อสารที่มีสมาชิกในกลุมทุกคนสามารถติดตอกับสมาชิก
คนที่อยูถัดทั้งสองขาง สถานะของทุกคนมีความเทาเทียมกันและทุกคนมีความพอใจ อยางไรก็ตาม
ปญหาเรื่องความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้น เพราะจะหาคนรับผิดชอบไมไดเพราะแตละคนมีฐานะเทา
เทียมกัน จะหาใครมาเปนศูนยรวมของกลุมไมได 
 

                  AA 
 
 
      
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.5 แบบจําลองแสดงเครือขายการสื่อสารแบบวงกลม 
 

ที่มา : Harold J Leavitt (อางถึงใน ทรงชัย บุญสงรุงเรือง, 2547:19) 

A

 C 

 E 
 B 

 D 
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2.2 เครือขายการสื่อสารแบบทุกชองทาง (All Channel Network) ไดแก เครือขายการ
สื่อสารที่สมาชิกทุกคนสามารถติดตอกับสมาชิกคนอื่นไดโดยตรงโดยไมตองผานสมาชิกคนอื่นๆ ทั้ง
ในการรับขาวและสงขาว อาจถือไดวาเปนเครือขายการติดตอที่สมบูรณที่สุด เพราะไมมีขอจํากัดการ
สื่อสารของสมาชิก โดยเครือขายนี้จะเปดโอกาสใหมีปฏิกิริยายอนกลับสูงที่สุด 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.6 แบบจําลองแสดงเครือขายการสื่อสารแบบทุกชองทาง 

 
ที่มา : Harold J Leavitt (อางถึงใน ทรงชัย บุญสงรุงเรือง, 2547:19) 

                                                                                                                       
เครือขายการสื่อสารที่กลาวมาแลวขางตน ลวนแตเปนแบบแผนการสื่อสารที่กลุมผูรวม

กระบวนการผลิตผาไหมนํามาใชในการติดตอสื่อสารกันและประสานงานกันภายในกลุม โดยแบบ
แผนของแตละแบบของการสื่อสารนั้นมักจะเกี่ยวโยงไปถึงระดับสมาชิก หรือสถานภาพของสมาชิก
แตละคนในกลุม คือ บุคคลถาย่ิงมีสถานภาพสูง เชน เปนหัวหนา การสื่อสารก็จะเปนแบบหนึ่ง แตถา
เปนสมาชิกกับสมาชิกดวยกัน การสื่อสารก็อาจจะแตกตางกันไป โดยตองขึ้นอยูกับสถานภาพเปน
สวนประกอบดวย 

Shaw (อางถึงในยุบล   เบ็ญจรงคกิจ และคณะ , 2534 : 28) ทําการสรุปผลงานวิจัยในเรื่อง
ของเครือขายการสื่อสารไวในประเด็นสําคัญดังนี้ 

1. เครือขายแบบรวมอํานาจสูสวนกลางจะกอใหเกิดผูนําเพียงคนเดียวและเกิดขึ้นไดงาย
กวาแบบกระจายอํานาจ เพราะคนกลางในโครงสรางจะไดรับขาวสารเกี่ยวกับปญหามากกวาสมาชิก
คนอื่นๆ ทาํใหเขาเปนผูควบคุมความสําเร็จในการทํางานของกลุม เพราะเขาอยูในตําแหนงตัวเช่ือมการ
สื่อสารที่สําคญั 

2. โครงสรางการสื่อสารแบบกระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพมากกวาในการแกปญหา
สลับซับซอน แตโครงสรางการสื่อสารแบบรวมอํานาจมีประสิทธิมากกวาในการแกปญหางายๆ ใน
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การทํางานงายๆ ใชขอมูลขาวสารจํานวนนอยในงานที่ตองการขอมูลเพียงประการเดียว เครือขาย แบบ
รวมอํานาจจะทํางานโดยกอใหเกิดขอผิดพลาดนอยและสําเร็จเร็วกวาแบบขยายอํานาจ เพราะการ
ติดตอสื่อสารแบบนี้เปนการติดตอทางเดียวที่ถูกครอบงําโดยผูนําเพียงคนเดียว ความเปนระเบียบถูก
กําหนดขึ้นเพื่อไมใหมีขาวสารมาก สวนการติดตอสื่อสารแบบวงกลม สมาชิกของกลุมจะติดตอกับ
บุคคล 2 คนได พวกเขาจึงใชเวลามากกวา แตในงานที่ตองใชขอมูลรวมกันและตองมีการปฏิบัติดวย
นั้น โครงสรางการสื่อสารแบบกระจายอํานาจจะทํางานไดรวดเร็วและมีขอผิดพลาดนอยกวาแบบรวม
อํานาจ 

3. สภาวะขาวสารทวมทนมักจะเกิดขึ้นในเครือขายการสื่อสารแบบรวมอํานาจ เพราะ
ขาวสารและการตัดสินใจจะไปรวมอยูที่จุดศูนยกลางของเครือขาย ผูนําของโครงสราง การสื่อสารแบบ
นั้นอยูในสภาวะขาวสารทวมทนได สวนเครือขายการสื่อสารแบบกระจายอํานาจนั้นทุกคนตองใช
ขอมูลรวมกัน ตองเปนผูตัดสินใจและเปนผูนํา ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะมีใครเกิดสภาวะขาวสารทวม
ทนได 

จะเห็นไดวาโครงสรางของการติดตอสื่อสารสามารถมีอิทธิพลตอความรูสึกของคน 
รวมทั้งยังมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานของกลุมในดานความรวดเร็ว ความถูกตอง และการ
ปรับตัวอีกดวย 

นอกเหนือจากรูปแบบของการไหลของขาวสารภายในกลุมแลว ยังมีเรื่องของความ
แตกตางของบทบาทของบุคคลในเครือขายการสื่อสารที่เปนสวนหนึ่งในการวิเคราะหเครือขายการ
สื่อสาร โดย Monge (อางถึงใน Sven Windahl, 1992: 77) ไดแบงบทบาทของคนในกลุม ดังตอไปนี้ 

-  membership role คือ กลุมบุคคลเปนสมาชิกในกลุมและเครือขาย 
-  laision role  คือ ปจเจกบุคคลที่มีความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางกลุมหนึ่งไปยังอีกกลุม

หนึ่ง 
-  star role คือ ปจเจกบุคคลซึ่งมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับคนอื่นๆ เปนจํานวนมาก 
-  isolate role คือปจเจกบุคคลที่มีการติดตอสัมพันธกับคนอื่นๆ นอยมาก จะไมเผยแพรตอ 
-  boundary – spanning role  คือ ปจเจกบุคคลที่ติดตอระหวางกลุมตัวเองกับกลุมภายนอก

สังคม เพื่อนําสิ่งตางๆ ภายนอกสังคมเขามาเผยแพรในสังคมของตน 
การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกแตละคน และระหวางผูนํา

กลุมกับสมาชิกของกลุมนั้น เปนไปตามกระบวนการสื่อสารภายในกลุม ดังนั้นการสื่อสารภายในกลุม
จึงเปนชองทางในการที่จะสรางเครือขายการสื่อสารใหขยายออกไปไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการ
สื่อสารแบบมีศูนยกลางหรือการสื่อสารแบบไมมีศูนยกลาง 

ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับเครือขายการสื่อสารดังกลาวมาใชเปนกรอบในการศึกษาวิจัย
เครือขายการสื่อสารดานการสื่อสารของชุมชนบานครัวผานผลิตภัณฑผาไหม เพราะทําใหสามารถมอง 

    26 

DPU



 

 

เห็นไดถึงภาพรวมของระบบ เพื่ออธิบายผลที่ไดจากการวิจัยใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
2.4 แนวคิดเรื่องการสื่อสารเพื่อชุมชน 

การสื่อสารเปนสิทธิอยางหนึ่งของชุมชน สังคมชุมชนแตละแหงตองมีสิทธิในการจัดการ
ระบบและงานดานการสื่อสารภายในชุมชนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจ และประวัติศาสตรของชุมชน การจัดการสื่อสารของชุมชนแตละแหงไมจําเปนตอง
เหมือนกัน จะเปนรูปแบบไหนก็ตามจุดเนนที่สําคัญที่สุดคือการมีสวนรวมและโอกาสเขาถึงการ
สื่อสารของชุมชน 

คุณลักษณะของการสื่อสารชุมชน 
กาญจนา แกวเทพ (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:21) กลาวถึงคุณลักษณะของการ

สื่อสารชุมชน ดังนี้ 
1. เปนการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) ที่ผูสงสารและผูรับสาร

สามารถมีปฏิกิริยาโตตอบ (Interactivity) กันอยูตลอดเวลา 
2. ทิศทางการไหลของขาวสาร (Flow of information) ในขณะที่กระบวนทัศนการสื่อสาร

เพื่อการพัฒนาแบบกระแสหลักนั้น ทิศทางการไหลของขาวสารเปนไปอยางจํากัดคือ มีการไหลจาก
เบื้องบน (เจาหนาที่รัฐ) ไปสูเบื้องลาง (ประชาชน) เทานั้น แตการสื่อสารชุมชนนั้น การหลั่งไหลของ
ขาวสารจะมีทิศทางที่หลากหลายมาจากทุกทิศทุกทาง ทั้งจากบนลงลาง (Top-down) แบบลางสูบน 
(Bottom-up) และแบบแนวนอน (Horizontal) ดังนั้น ขาวสารจึงอาจจะไหลจากนักวางแผนพัฒนาไปสู
ชาวบาน จากสื่อมวลชนไปสูผูรับสารในชนบท ในเวลาเดียวกันชาวบานอาจจะสงขาวสารขึ้นไปยัง
เจาหนาที่ของรัฐหรือมีการแลกเปลี่ยนติดตอขาวสารระหวางกลุมชาวบานดวยกัน 

นอกจากจะใชมิติ (dimension) เรื่องทิศทางเปนเกณฑในการพิจารณาแลว การใชเกณฑนี้
ทําใหมองเห็นทิศทางการไหลของขาวสารใน 3 ทิศทาง คือ การไหลของขาวสารจากสื่อภายนอกเขามา
สูชุมชน การใชสื่อเพื่อสงสารเรื่องราวของชุมชนออกไปยังบุคคลภายนอก และการใชการสื่อสารเพื่อ
กระตุนใหเกิดการสื่อสารภายในชุมชนกันเอง เพื่อชวยยกระดับความตระหนักเกี่ยวกับความตองการ
และการแสดงออกซึ่งความเปนตัวของตัวเองเพื่อชุมชน 

3. เปาหมายของการสื่อสารชุมชน (purpose) มีวิธีการและแงมุมที่จะกําหนดเปาหมายของ
การสื่อสารเพื่อชุมชน ตัวอยางเชน 

(ก) การกําหนดเปาหมายโดยการใชระดับผูเกี่ยวของเปนเกณฑ การสื่อสาร
ชุมชนจะมีเปาหมายที่เกี่ยวของกับกลุมผูเกี่ยวของในระดับตางๆ ดังนี้ 

- ระดับชุมชนมีเปาหมายที่เกี่ยวของกับกลุมผูเกี่ยวของในระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน 
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- ระดับหนวยงานนอกชุมชน เปนการสื่อสารที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
องคกร หรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับดานการพัฒนาและการสื่อสาร 

- ระดับสังคมสวนรวม เปนการสื่อสารที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมระดับกวาง 

(ข)  การกําหนดเปาหมายโดยสอดรับกับทิศทางการไหลของขาวสาร อาจ
กําหนดเปาหมายของการสื่อสารชุมชนไดเปน 3 เปาหมายยอยคือ 

(i) เพื่อทําการถายทอดขาวสารขอมูลและโนมนาวชักจูงใจ อันมัก
ไดแก  ทิศทางการไหลของขาวสารจากบนลงลาง (อยางไรก็ตาม ทิศทางการไหลแบบอื่นๆ ก็ใช
เปาหมายนี้ไดเชนกัน) 

(ii) เพื่อเปนชองทางแสดงออกของตัวตนของชุมชน (Community 
self-expression) อันอาจหมายรวมตั้งแตการแสดงออกซึ่งความตองการของชุมชนไปจนกระทั่งถึงการ
แสดงออกซึ่งสิทธิ ศักดิ์ศรี ภมูิปญญาของชุมชนดวย 

(iii) เพื่อพัฒนาความเปนตัวเองของบุคคล (Development of the 
individual’s self) ในหนวยที่เล็กลงมากสําหรับชุมชน การสื่อสารชุมชนจะทําหนาที่คลายๆ เปนเวที
แหงการศึกษาเรียนรูที่ชวยใหศักยภาพของปจเจกบุคคลไดพัฒนาสรางสรรคแบบเต็มที่ 

4. เปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นและดําเนินการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 
(Need-oriented) ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะของกระบวนทัศนพัฒนาแนวใหม 

5. หนาที่ของการสื่อสาร Windahl และคณะ (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:21-
22) ระบุหนาที่ของการสื่อสารชุมชน ประกอบดวย 

(i) หนาที่ในการแสดงออก (Expression function) บุคคลหรือกลุม
สามารถแสดงความเปนตัวของตัวเองออกมาเพื่อที่จะสรางเอกลักษณของตัวเองได 

(ii) หนาที่ทางสังคม (Social function) คือการเขาไปมีสวนรวมใน
การสื่อสารเพื่อสรางความรูสึกรวมเปนชุมชนเดียวกัน 

(iii) หนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร (information function) ซึ่งเปน
หนาที่พื้นฐานการสื่อสารทั่วไป ทิศทางการไหลของขาวสารเปนไปอยางรอบดาน ผูรวมกระบวนการ
สื่อสารทุกคนไดแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูเพื่อยกระดับความเขาใจ และความรูในเรื่องการสื่อสาร
และทักษะการถายทอดไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับกิจกรรมรวมการพัฒนาชุมชน 

(iv) หนาที่ในการควบคุมปฏิบัติการ (Control activation function) 
การสื่อสารจะเปนชองทางนําไปสูการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของบุคคลและ
ชุมชนได เนื่องจากการสื่อสารชุมชนมีลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทางที่มีขั้นตอนปฏิกิริยา
ปอนกลับ (feedback) 
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นอกจากนี้ Berrigan (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:23) เพิ่มเติมคุณสมบัติบาง
ประการของการสื่อสารชุมชนคือ 

6. เนนการปรับปรุงสื่อใหเหมาะสมสําหรับการใชงานของชุมชน 
7. ตองเปนสื่อที่คนในชุมชนสามารถเขาถึง (Access) ไดตลอดเวลา เพื่อใชหาขาวสาร

เพิ่มพูนความรูหรือเพื่อความบันเทิง 
8. เปนสื่อที่ชุมชนตองเขามามีสวนรวม (Participate) ในหลายๆ บทบาท ไมวาจะเปนผูวาง

แผนการใชสื่อ ผูผลิต ผูแสดง ฯลฯ 
9. เปนสื่อที่แสดงออกของชุมชน มิใชเพื่อชุมชน หมายความวาตัวตนของชุมชนที่จะ

แสดงออกนั้น ตองมาจากการกําหนดของชุมชนเอง มิใชผูอื่นมาทําใหชุมชน 
10. เปนเครื่องมือถายทอดขาวสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งมาเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยน

ขาวสารและทัศนะของทุกคน 
 
สําหรับแนวคิดเรื่อง การสื่อสารเพื่อชุมชน ผูวิจัยจะใชเปนกรอบในการศึกษาวิจัยถึง

ลักษณะและพฤติกรรมทางการสื่อสารของชาวชุมชนบานครัวที่แสดงออกถึงความรูสึกผูกพันของคน
ในชุมชน และการผสานความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน  

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในบริบทโลกาภวัิตน  
ในการทําความเขาใจความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับศักยภาพการดํารงอยูของชุมชน

บานครัวนั้น แนวคิดที่ผู วิจัยใชเปนกรอบในการวิเคราะห คือ แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตนทาง
วัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไดวาทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของวัฒนธรรมชุมชน (community 
culture) ในบริบทของโลกาภิวัตนนั้น เมื่อวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นตองเผชิญกับวัฒนธรรมภายนอกที่
ทันสมัย วัฒนธรรมชุมชนจะมีแนวโนมที่จะสูญเสียอัตลักษณ ตองสูญสลายหรือถูกครอบงําหรือไม 

ประเวศ วะสี (อางถึงในสมสุข หินวิมาน, กําจร หลุยซะพงศ และเธียรชัย อิศราเดช, 
2548:1) ไดกลาวไววา  วัฒนธรรมโลกาภิวัตนและความทันสมัยกําลังซัดกระหน่ําและเซาะกรอน
วัฒนธรรมของชุมชนหมูบานที่สืบตอมาจากอดีต ทั้งที่ผานระบบอารยธรรมตะวันตก การศึกษาแผน
ใหม แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหมและสื่อมวลชนสมัยใหม และที่สําคัญภายใตพลังของระบบ
จักรวรรดินิยมสมัยใหมเชนนี้ วัฒนธรรมชุมชนเองก็ไมมีความเขมแข็งพอที่จะตอรองกับวัฒนธรรม
ภายนอก และในที่สุดก็จะถูกครอบงําหรือสูญสลายไปโดยงาย แตในอีกแงคิดหนึ่ง ฉัตรทิพย นาถสุภา 
(อางถึงในสมสุข หินวิมาน, กําจร หลุยซะพงศ และเธียรชัย อิศราเดช, 2548:1) ซึ่งไดศึกษาวัฒนธรรม
ไดพูดถึงศักยภาพภายในของชุมชนที่สามารถตอรองปะทะประสานกับวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
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ในเวลาเดียวกันโดยเสนอตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอการดํารงอยูของชุมชนหมูบานไทยคือ การมีแรงเกาะ
เกี่ยวของชุมชนที่เขมแข็งทั้งในเชิงประวัติศาสตรที่มีความเปนมาอันยาวนานและโครงสรางสังคมที่
เกี่ยวพันแบบครอบครัว และในเชิงวัฒนธรรมที่มีสัญลักษณที่เสริมสรางแรงเกาะเกี่ยวระหวางคนใน
ชุมชนเอาไว 

อัศวิน เนตรโพธิ์แกว (2547:66) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรมวา
ความ กาวหนาทางเทคโนโลยีชวยทําใหโลกใบนี้เล็กลง อํานาจทางการเมือง การทหาร และ ผล 
ประโยชนดานเศรษฐกิจไดขยายปกคลุมไปทั่วทุกแดนของผืนแผนดินโลก มิติทางวัฒนธรรมก็เปน
สวนสําคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งผลกระทบตอสังคมโลกในวงกวางทั้งประเทศกําลังพัฒนา และชาติที่
พัฒนาแลวตางมิอาจหลีกพนความเชื่อมโยงผูกพันถึงกันได 

โลกาภิวัตนทางวัฒนธรรมเปนการเคลื่อนไหวถายเทแลกเปลี่ยนความรูและวิถีชีวิต
ระหวางกันของมวลมนุษยชาติ ปรากฎการณลักษณะดังกลาวมีมาเนิ่นนานนับสหัสวรรษ และย่ิงทวี
ความเขมขนมากขึ้น ในยุคที่การติดตอสื่อสารสามารถทําไดอยางงายดายและรวดเร็วดังเชนทุกวันนี้ 

ผลกระทบทางวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน อาจกอใหเกิดผลลัพธ 3 ประการคือ 
1. วัฒนธรรมรวมตัว (Cultural Homogenization) คือการที่วัฒนธรรมทองถิ่นสูญเสียคุณคา

ที่เคยมี ทําใหเกิดการแปรสภาพและเปลี่ยนไปตามกระแสนิยมของโลก 
2. วัฒนธรรมแตกตัว (Cultural Heterogenization) ในกรณีนี้โลกาภิวัตนทําใหเกิดการ

แปลกแยกระหวางวัฒนธรรมจนยากเกินกวาจะรอมชอมกันได ตางคนตางรักษาวัฒนธรรมของตนเอง 
จนอาจเกิดการปะทะแตกหักรุนแรงหรือสภาพตางคนตางอยูโดยไมยุงเกี่ยวกัน 

3. วัฒนธรรมลูกผสม (Cultural Hybridization) คือการผสมผสานจนยากเกินกวาจะแยก
สวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได วัฒนธรรมแบบนี้มักเกิดขึ้นเสมอหากมีการไปมาหาสูกัน รวมทั้งเมื่อ
ติดตอสื่อสารแบบรอมชอม ถอยทีถอยอาศัยกัน 

นอกจากนี้ อัศวิน เนตรโพธิ์แกว (2546:207) ยังไดเขียนเร่ืองโลกาภิวัตนกับอัตลักษณชุม
ชชุมชนไววา กระบวนการโลกาภิวัตนกําเนิดขึ้นจากอํานาจแรงผลักทั้งดานการเมืองและเศรษฐกิจ แต
ผลกระทบที่เกิดตามมามิไดจํากัดตัวอยูเฉพาะดานการเมืองและเศรษฐกิจเทานั้น ผลกระทบทาง “สังคม
และวัฒนธรรม” เปนอีกมิติหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาอยางที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ประเทศไทยตองเผชิญหนากับ
โลกาภิวัตนเชนเดียวกับนานาประเทศ ซึ่งเมื่อศึกษาลึกลงไปในหนวยยอยของชุมชนดวยแลว ทําให
พบวาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการไหลบาเขามาของโลกาภิวัตนนี้ อาจกอใหเกิดผลกระทบไดในหลาย
รูปแบบดวยกันคือ แบบหนึ่งมองวาโลกเปนฝายเขามาทําลายจนทองถิ่นตองมีอันสูญสลายหายไป แต
จากการศึกษาวิจัยกลับพบวา ทองถิ่นไมไดออนดอยหรือปราศจากความสามารถในการทัดทานอํานาจ
จากภายนอกแตอยางใด ชุมชนอาจแสดงการตอตานหรือตอบโตโลกาภิวัตน แตอีกแบบหนึ่งชุมชน
อื่นๆ อาจมียอมรับและปฏิบัติตามคานิยมแบบโลกาภิวัตน ตัวอยางของชุมชนที่ตอบโตทางวัฒนธรรม
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ไดแกชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งยังคงยืนหยัดปฏิบัติตามคานิยมและวิถีชีวิตเดิมของทองถิ่น
เอง โดยไมคลอยไหวไปกับกระแสที่หลั่งไหลเขามาจากภายนอก ทั้งนี้เนื่องจากเกาะเกร็ดเปนชุมชนเชิง
ประวัติศาสตร มีความโดดเดนในดานวัฒนธรรม “ความเปนมอญ” เปรียบเสมอืนภาพสะทอนของอัต
ลักษณวัฒนธรรม ทําใหเกาะเกร็ดมีความเจริญรุงเรืองมากขึ้นจากผลการสงเสริมประชาสัมพันธใหเกิด
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สวนตัวอยางของชุมชนที่มีการยอมรับและปฏิบัติตามคานิยมแบบโลกาภิวัตน
ไดแก ชุมชนนวนคร จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเปนชุมชนกอต้ังใหม (ประมาณสามสิบป) และเปน
ชุมชนอุตสาหกรรม ที่เปนทั้งแหลงงานและแหลงพํานักอาศัยของประชากรเรือนแสนจากทุกภูมิภาค
ของประเทศ ซึ่งเดินทางจากตางจังหวัดเขากรุง มุงแสวงหาอนาคตของตนไปพรอมๆ กับแสวงโชคจาก
การคาแรงงาน โดยมีเปาหมายทางเศรษฐกิจเปนหลัก ซึ่งมิใชเร่ืองแปลกที่ชาวนวนครสวนใหญมัก
เปดรับตอกระแสวัตถนุิยมที่มาพรอมกับโลกาภิวัตนอยางเต็มที่ 

แนวคิดโลกาภิวัตนทางวัฒนธรรมนี้ใชวิเคราะหผลการวิจัยหัวขอการเปลี่ยนแปลงการ
สื่อสารของชุมชนบานครัวเมื่อสภาพวิถีการดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กอบกวี ช่ืนรักสกุล (2546) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งในเกาะเกร็ด” 
ผลการวิจัยสรุปไดวา เปาหมายการสรางชุมชนเขมแข็ง คือ เพื่อเพิ่มรายไดใหครอบครัว 

การฟนฟูศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และความตองการสรางช่ือเสียงใหชุมชน ปจจัยที่กอใหเกิดคือ 
บุคคลภายนอก เชน เจาหนาที่รัฐเขามาเปนผูนําและสนับสนุน มีผูนําชุมชนที่ดี มีความสามัคคี รวมถึงมี
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เร่ืองบทบาทการศึกษานั้น กลุมผูนําเปนแหลงขอมูลขาวสารและเปนผูมี
บทบาทจัดการกระแสขาวในชุมชน คําแนะนํา  กิจกรรมพัฒนา และเรื่องสวนตัว การประกอบอาชีพ 
การสรางความสัมพันธ และการรวมตัว บทบาทกลุมสมาชิกคือ การรับสาร ถายทอดขาวสาร เสนอ
ขอมูล แสดงความตองการในการสรางชุมชนเขมแข็ง การฟนฟูศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และชวย
ตัดสินใจพัฒนาชุมชนกับรัฐ กลุมบุคคลภายนอกใหขอมูลขาวสาร การจูงใจขอความรวมมือ และ
สื่อสารกับภายนอกเพื่อพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง สื่อที่ใชมากคือ สื่อบุคคล และสื่อสิ่งพิมพ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งผลิตโดยบุคคลภายนอก ปญหาสําคัญที่เกิดในชุมชนคือ การสรางความเชื่อถือใหเกิด
แกคนในชุมชนและขาดความรวมมือจากสมาชิกที่มีการศึกษาสูง แกไขไดโดยผูนํา ใชการสื่อสารแบบ
จูงใจและสื่อสารตัวตอตัวแบบผูนําชุมชน กลุมชาวมอญมีความพงึพอใจสูงกวาชาวไทย ทั้งดานอาชีพที่
เพิ่มขึ้น สิ่งแวดลอมที่สวยงาม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมที่คงอยู ความสามัคคีในชุมชน และการ
สรางชื่อเสียงใหชุมชน ในอนาคตมองวาเศรษฐกิจจะดีขึ้น มีทายาททางวัฒนธรรม สภาพสังคมที่อบอุน
แบบดั้งเดิมชนบท 
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ผลการวิจัยยังพบวา คนในชุมชนควรมีสวนรวมในเนื้อหาของสื่อทุกชนิดที่ออกไปสู
ภายนอก และรัฐควรชวยขยายตลาดสินคาชุมชนไปสูตลาดภายนอกใหมากขึ้น 

ชุลีรัตน เจริญพร (2543) ไดศึกษาวิเคราะหศักยภาพการตอสูของชุมชนบานครัว ใน
สถานการณไลร้ือ กรณีสรางทางดวนสายอุรุพงษ-ราชดําริ ตัดผานชุมชนแหงนี้ตามขอเสนอของการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทยสรุปไดวาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนบานครัวเกิดขึ้นจากการ
สรางความรูสึกเปนสวนหนึ่งหรือเปนเจาของชุมชนใหกับชาวชุมชนที่อาศัยอยู การดํารงวัฒนธรรม
ตามหลักศาสนา กิจกรรมทางสังคมที่สรางการมีสวนรวมของชาวชุมชน การประสานความรวมมือใน
เร่ืองตางๆ ไดยึดโยงชุมชนบานครัวไว นอกจากนี้คณะทํางานเฉพาะกิจยังไดสรางความเขมแข็งของ
องคกรดวยการปรับโครงสรางองคกร บทบาท และการจัดการของผูนําใหเหมาะสมตอการตอสูใน
เงื่อนไขตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ทรงชัย  บุญสงรุงเรือง (2548) ศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไม

ประดิษฐ กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐพบวา กลยุทธ
การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐประกอบไปดวย
กลยุทธสวนประสมทางการตลาดคือ กลยุทธการสื่อสารดานผลิตภัณฑ กลยุทธการสื่อสารดานบริการ 
กลยุทธการสื่อสารดานราคา กลยุทธการสื่อสารดานชองทางการจําหนาย และกลยุทธการสื่อสาร
การตลาดคือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย  การขายตรงโดยบุคคล และ
การตลาดโดยตรง  สําหรับเครือขายการสื่อสารผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไม
ประดิษฐพบวาเปนเครือขายการสื่อสารแบบมีศูนยกลาง อันประกอบไปดวยเครือขายการสื่อสาร
ภายในและเครือขายการสื่อสารภายนอก มีประธานกลุมเปนศูนยกลางของเครือขาย โดยใชการสื่อสาร
ตรงระหวางบุคคลไปยังบุคคล และการสื่อสารตรงระหวางบุคคลไปยังบุคคลโดยผานโทรศัพทมือถือ
และโทรศัพทบานเปนเครื่องมือในการสื่อสารระหวางเครือขาย 

จึงสรุปผลไดวา การที่ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐของกลุมอาชีพสตรีดอกไมประดิษฐ
ประสบผลสําเร็จในปจจุบันนั้น ตองประกอบไปดวยการมีกลยุทธการสื่อสารการตลาดเฉพาะตัวและ
ใชอยางมีประสิทธิภาพ การมีเครือขายการสื่อสารที่เขมแข็ง และการมีปจจัยเกื้อหนุนทั้งปจจัยภายนอก
และปจจัยภายในเปนตัวผลักดันไปสูความสําเร็จ 

 
เสาวภา พรสิริพงษ , พรทิพย อุศุภรัตน และดวงพร คํานูณวัฒน (2532) ทําการศึกษา

เบื้องตนเกี่ยวกับชุมชนบานครัวเหนือ (บานแขกครัว) สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ผลการวิจัยสรุปวา ตลอดระยะเวลาเกือบ 200 ป ที่ผานมา ชุมชนบานครัวเหนือไดมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตอยางมากมาย ทั้งในดานสภาพแวดลอม กลุมเชื้อชาติ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

    32 

DPU



 

 

การเพิ่มจํานวนของประชากรของประชาชนในขนาดพื้นที่ดินอันจํากัด ไมสามารถขยายออกไปไดอีก 
เปนสาเหตุสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและอาคารบานเรือน ในลักษณะของการปลูกสราง
และการตอเติมอาคารอยางขาดแผนผังที่ดี ไมมีระบบระบายน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
กอใหเกิดสภาวะแวดลอมเสื่อมโทรม แออัด ไมถูกสุขลักษณะ และไรระเบียบ นอกจากนี้คลองแสน
แสบที่เคยอํานวยประโยชนนานัปการแกชุมชนแหงนี้ ก็หมดบทบาทหนาที่สําคัญลงไป 

การลดบทบาทของอาชีพการทอผาไหมของชุมชน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจอยางสําคัญ ชาวบานในชุมชนบานครัวเหนือสวนใหญไมไดเปนเจาของกิจการทอผาไหมอีก
ตอไป จากสภาพความเปนจริงในปจจุบันพบวา ชาวบานในบานครัวเหนือมีสภาพเปนลูกจางแรงงาน
ของนายทุนทั้งในและนอกชุมชน อาชีพการทอผาไหมจึงไมไดเปนอาชีพหลักของคนในชุมชนบาน
ครัวเหนืออีกตอไป อันมีผลใหชาวบานตองหาทางประกอบอาชีพอื่นเพื่อดํารงชีวิตอยู และอาชีพสําคัญ
อยางหนึ่งในเวลานี้คือการทําบานเชา ผูที่เชาสวนมากจะเปนคนไทยตางถิ่น ดังนั้นในปจจุบันนี้ชุมชน
บานครัวเหนือจึงไมไดมีเพียงกลุมคนที่สืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษแขกจาม แตยังมีกลุมเช้ือชาติอื่นที่
เขาไปอาศัยในชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมคนไทยอีสานที่อพยพเขามาขายแรงงานในกรุงเทพฯ 
นอกจากนี้ก็มีกลุมคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยจากภาคอื่นๆ ซึ่งก็สามารถอยูรวมกันกับกลุมคนไทย
มุสลิมเช้ือสายแขกจามที่เปนเจาของถิ่นเดิมไดดีพอสมควร 

ในขณะที่สภาพสังคมภายนอกชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว แตสําหรับภายใน
ชุมชนบานครัวเหนือแลวนับวาการเปลี่ยนแปลงนั้นอยูในระดับที่ไมรวดเร็วนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ลักษณะวัฒนธรรมมุสลิมที่ใชหลักศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางคอนขางเครงครัด จะ
เห็นไดชัดคือความสัมพันธของกลุมเครือญาติและกลุมวัฒนธรรมอิสลามในชุมชนบานครัวเหนือ แต
ในขณะเดียวกันชาวชุมชนบานครัวเหนือเองก็พรอมที่จะปรับตัวใหอยูรวมกับสังคมภายนอกไดและมี
ความสํานึกในความเปนสวนรวมกับสังคมไทย ดังจะเห็นไดจากความรูสํานึกและการมีสวนรวม
ในทางการเมืองที่ชาวชุมชนบานครัวเหนือมีความกระตือรือลนในการที่จะมีสวนรวมเปนอยางมาก 

 
โศจิวัจน บุญประดิษฐ (2543) ศึกษาเรื่อง “กลยุทธการสื่อสารของชุมชนบานครัวในการ

สรางความเขมแข็งภายในชุมชน ในกรณีพิพาทโครงการกอสรางถนนรวมและกระจายการจราจร” 
ผลการวิจัยสรุปไดวา ปฏิสัมพันธของชาวชุมชนเปนการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีลักษณะ

สองทาง แบงไดเปน 3 ระดับคือ ระดับบุคคล ไดแก การทักทาย การพูดคุย ระดับกลุม ไดแก การ
ประชุม การพูดคุยของคนกลุมตางๆ ระดับชุมชน เปนการสื่อสารระหวางกลุมหลายๆ กลุมที่มีความ
ซับซอนกัน ลักษณะที่ชาวชุมชนแสดงถึงความรูสึกผูกพัน ความรูสึกติดถิ่น และผสานความรวมมือ
ตางๆ เชน กิจกรรมทางศาสนา การเมือง สุขภาพและอนามัย การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในชุมชน 
การแขงขันกีฬา การบริจาค และการประชุม ปจจัยที่ชาวชุมชนแสดงถึงความผูกพันตอชุมชน ไดแก 
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ความเปนมุสลิม ลักษณะของกิจกรรม แกนนําริเร่ิมกิจกรรม และผลกระทบจากกรณีทางดวน กลยุทธ
การสื่อสารของแกนนําชุมชนในการจัดการปญหา ไดแก การใชศาสนาอิสลามในการรวมคนในชุมชน 
กระประสานกลุมแกนนํา การจัดการในชุมชน การใชเทคโนโลยีทางการสื่อสาร การกระจายขาวสาร
อยางรวดเร็วภายในชุมชน การใชสื่อเฉพาะกิจโดยเสนอเรื่องราวแนวคิดทางศาสนาอิสลาม ใชภาษาที่
กระชับ เขาใจงาย ใชสื่อมวลชนเผยแพรขาวสารใหเปนประเด็นขาวระดับประเทศ และการสราง
พันธมิตรภายนอก กลยุทธการสื่อสารในการสรางความเขมแข็งภายในชุมชน ไดแก การสื่อสารภายใน
ชุมชน ซึ่งเกิดจากการสรางปฏิสัมพันธใหเกิดขึ้นภายในชุมชน โดยใช “กิจกรรม” ที่เปนประโยชนตอ
ชุมชนในการดึงคนในชุมชนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ การใชหลักศาสนาในการสรางความ
สามัคคีของคนในชุมชน และการใชคนนอก ไดแก นักวิชาการและสื่อมวลชนที่ชวยเผยแพรเร่ืองราว
ของชุมชนใหเปนที่แพรหลายในระดับประเทศ 

 
อมรรัตน อุดมเรืองเกียรติ  ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารและกระบวนการถายทอดทาง

วัฒนธรรมเพื่อสรางอัตลักษณของชุมชนเกาะเกร็ด” 
ผลการวิจัยสรุปไดวา คนรุนกลางเปนกลุมที่มีบทบาทในการสื่อสารมากที่สุด ในขณะที่

กลุมคนรุนใหมมีการตอตานพลังอํานาจการครอบงําจากคนรุนกลางและพยายามรักษาพื้นที่ของตนเอง
ไว โดยใชกลยุทธการตอรอง มีการสรางผลงานศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาที่บงบอกอัตลักษณ
เฉพาะบุคคลมากขึ้น  สวนการใหความหมายและคุณคาในอัตลักษณรวมดานศิลปหัตถกรรม
เครื่องปนดินเผาของชุมชนนั้น พบวาชาวชุมชนเกาะเกร็ดมีความภูมิใจในอัตลักษณของชนชาติมอญที่
มีการสื่อสารผานออกมาในงานศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาเกาแกที่ชวยสรางช่ือเสียงใหแกชุมชน 
รวมทั้งความภาคภูมิใจในการไดเปนสัญลักษณของจังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ อัตลักษณรวมดังกลาว
ยังมีคุณคาตอชาวชุมชนเกาะเกร็ดดานอรรถประโยชนของงานศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา ในการ
ใชสอยและแลกเปลี่ยนที่สงผลใหเกิดการสรางรายไดตามลักษณะของเศรษฐกิจวัฒนธรรมนิยมใน
ปจจุบัน ดานกระบวนการสืบทอดทางวัฒนธรรมพบวา กลุมคนรุนเกาและรุนกลาง ทําหนาที่เช่ือมโยง
ใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมดํารงรักษาอัตลักษณรวมของชุมชน  ดวยการผลิตซ้ํ าและ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณดานศิลปหัตกรรมเครื่องปนดินเผา แตในกลุมคนรุนใหมจะใชความพยายามใน
การสืบทอดทางวัฒนธรรม โดยการเรียนรูและการสรางอัตลักษณเฉพาะของงานศิลปหัตถกรรม
เครื่องปนดินเผาในแบบของตนเอง สรุปไดวาอัตลักษณรวมดานศิลปหัตกรรมเครื่องปนดินเผานี้ สงผล
ใหชุมชนเกาะเกร็ดเปนชุมชนเขมแข็ง โดยอัตลักษณรวมดังกลาวทําหนาที่เปนสื่อ เพื่อชวยสราง
จิตสํานึกรวม มีการรวมกลุมเพื่อสรางกิจกรรมที่ตอเนื่องหลากหลาย กอใหเกิดเครือขายการสื่อสารของ
บุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง “การสื่อสารของชุมชนบานครัวผานผลิตภัณฑผาไหม”  แบงรายละเอียด

เนื้อหาสําคัญของระเบียบวิธีวิจัยเปนหัวขอ ดังนี้ 
 

3.1 รูปแบบของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสํารวจเอกสาร 

(Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาการ
สื่อสารของชุมชนบานครัวเปนหลักวามีการสื่อสารภายในอยางไรจึงสามารถรวมมือกันผลิตผาไหมที่มี
คุณภาพและชื่อเสียง มีการสื่อสารกับบุคคล/สังคมภายนอก อยางไร จึงทําใหผาไหมไดรับความสนใจ
จากบุคคลภายนอกชุมชน กระบวนการผลิตผาไหมสามารถสะทอนวิถีชีวิตของชุมบานครัว และการ
สื่อสารของชมุชนมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรจากอดีตถึงปจจุบัน เมื่อสภาพวิถีดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจ
ของชุมชนบานครัวเปลี่ยนแปลงไป 

 
3.2 กลุมเปาหมายในการวิจัย 

หลักเกณฑในการคัดเลือกกลุมเปาหมาย คือ 
1. กลุมผูเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตผาไหม 

1.1 เจาของกิจการในอดีต (2 คน) และปจจุบัน (2 คน) 
1.2 ผูรวมในกระบวนการผลิตในอดีต (2 คน) และปจจุบัน (2 คน) 
1.3 ผูซื้อ (2 คน), คนกลาง (1 คน) 

2. กลุมผูเกี่ยวของโดยออมกับการผลิตผาไหม 
2.1 ผูอาวุโสที่รูเห็นเหตุการณ (2 คน) 
2.2 ผูนําชุมชน :  

- อิหมาม (1 คน) 
- ประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ (1 คน) 

  2.3 ผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการ (1 คน) 
  2.4 ผูแทนสํานักงานเขตราชเทวี (1 คน)  
                    รวม 17 คน 
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 3.3  วิธีการวิจัย  
1.  การสํารวจเอกสาร เปนการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทเอกสาร ไดแก หนังสือ 

และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการทอผาไหมของชุมชนบานครัว 
2.  การสัมภาษณเชิงลึก เปนการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทบุคคล ซึ่งเปน

กลุมเปาหมายในการวิจัย ไดแก กลุมเปาหมายดังกลาวขางตน 
 

3.4  วิธีการเขาถึงขอมูล 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดจัดลําดับการเขาถึงขอมูลดังนี้ 
1. ผูวิจัยศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสารที่เกี่ยวของกับกลุมเปาหมาย ไดแก ประวัติความ

เปนมาของชุมชน วิถีชีวิตความเปนอยู หลักคําสอนและหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม โครงสรางทาง
สังคม และสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยและเตรียมความพรอม
ในการเขาพบกลุมเปาหมาย 

2.  ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยเบื้องตน โดยลงสํารวจพื้นที่ของชุมชนในระหวางการศึกษา และ
เขารวมกิจกรรมกับคนในชุมชน และเกริ่นแนะนําตัวกับกลุมเปาหมายพอสังเขป 

3.  ผู วิจัยเขาพบกลุมเปาหมายโดยมีจดหมายอยางเปนทางการจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ถึงประธานชุมชนบานครัวเหนือ(นายสัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร) เพื่อขออนุญาต
เขาเก็บขอมูลในชุมชนบานครัวเหนือซึ่งก็ไดรับอนุญาต และมอบหมายใหผูนําอยางไมเปนทางการ
ของชุมชนบานครัวเหนือ (นางสมใจ เนื่องนิยม) เปนผูพาผูวิจัยไปพบกับกลุมเปาหมายเพื่อขอ
สัมภาษณ โดยผูวิจัยไดแนะนําตัวและอธิบายถึงจุดมุงหมายของการวิจัย พรอมทั้งประโยชนของการ
วิจัยและแนวทางการสัมภาษณ 

 
3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและสมบูรณ โดยกําหนดวิธีการเก็บขอมูลดังนี้ 

1.  การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู ขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพเกี่ยวกับผาไหมบานครัว 

2.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต (Observation)  ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวน
รวม (Participatory Observation) รวมไปถึงการสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกของคนในชุมชนใน
บริบททั่วไป 

3.  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) ผูวิจัยใชการสัมภาษณ ควบคูไป
กับการสังเกตอากัปกิริยา ทาทางระหวางการสัมภาษณพูดคุย 
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 3.6  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
1. แบบสัมภาษณเชิงลึกที่ ไมเปนทางการ 
2. เครื่องบันทึกเสียง 
3. กลองถายภาพ 
4. การจดบันทึก 
การสัมภาษณเชิงลึก เปนเครื่องมือที่สรางขึ้นโดยศึกษาจากเทคนิคการสรางและแนวคิด

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยใหแนวคําถามครอบคลุมกรอบแนวคิดและขอบเขตการวิจัย และเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ต้ังไว เนื้อหาของคําถามสามารถปรับไดตามลักษณะของผูถูกสัมภาษณ ชวงเวลาและ
โอกาส แนวคําถามเปนคําถามปลายเปดที่ผูถูกสัมภาษณสามารถตอบและแสดงความคิดเห็นได โดย
เลือกใชคําถามใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

 
3.7  ความเชื่อถือไดของขอมูล 

ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีตรวจสอบหลายวิธีดวยกัน 
คือ การศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารตางๆ การใชสัมภาษณเจาะลึก การสังเกตอากัปกิริยา การ
แสดงออกในขณะสัมภาษณหรือพูดคุยกับแกนนํา กรรมการชุมชน และชาวชุมชนทั่วไป ตลอดจนการ
ตรวจสอบขอมูลโดยใหกลุมเปาหมายที่ไดสัมภาษณเปนผูตรวจสอบประเด็นสําคัญตางๆ และขอมูลทุก
สวนมาใชประกอบกันในการทบทวนตรวจสอบขอมูล นอกจากนั้น ความเชื่อถือไดของขอมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใหความสําคัญตอกระบวนการในการเก็บขอมูลเปนอยางยิ่ง และมีแนวทางปฏิบัติเพื่อ
เสริมสรางความนาเชื่อถือของขอมูลเพิ่มขึ้น ดังนี้  

1.  ควบคุมสถานการณการวิจัย เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือโดยการเลือกกลุมเปาหมายโดย
ขอคําแนะนําจากผูนําชุมชน (เปนทางการและไมเปนทางการ  และถามจากชาวชุมชน) สราง
สัมพันธภาพและความจริงใจ ความไววางใจที่ดีกับกลุมเปาหมายอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย 

2.  กอนการสัมภาษณ ผูวิจัยไดชีแจงรายละเอียดและขั้นตอนในการวิจัย ทําความเขาใจ
รวมกันกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดความรวมมือ สามารถใหขอมูลไดตามความเปนจริง 

3.  ผูวิจัยฝกฝนและพัฒนาตนเองในเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ การสังเกต และการบันทึก
ขอมูล ทั้งกอนการเก็บขอมูลจริงเพื่อใหเกิดทกัษะกอนดําเนินการเก็บขอมูลจริง 

4.  ผูวิจัยกําหนดบันทึกการสังเกต โดยการจดจําปรากฏการณที่เกิดขึ้นหากชวงเวลาที่เก็บ
ขอมูลไมสามารถทําการบันทึกดวยการจดจําได และเมื่อออกจากชุมชนแลวผูวิจัยสามารถดําเนินการ
บันทึกปรากฏการณที่เกิดขึ้นโดยทันที หากเปนการสัมภาษณที่ไดขออนุญาตผูถูกสัมภาษณแลว เมื่อ
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การสัมภาษณเสร็จสิ้น ผูวิจัยถอดเทปการสัมภาษณอยางละเอียดตามความเปนจริงในทันที ซึ่งชวยให
สามารถลําดับประเด็นและเหตุการณไดอยางตอเนื่องและนําขอมูลที่สรุปไดไปวางแผนในการ
สัมภาษณคร้ังตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. ผูวิจัยใหความสําคัญเรื่องจริยธรรมในการทําวิจัยและเคารพสิทธิสวนบุคคลของ
กลุมเปาหมาย กรณีที่กลุมเปาหมายไมเต็มใจที่จะใหสัมภาษณในบางประเด็นก็สามารถยกเลิกการให
ขอมูลไดทุกขั้นตอนการวิจัยและพยายามไมใหเกิดผลเสียหายตอกลุมเปาหมายและชุมชน 

 
3.8  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

ใชเวลาในการเก็บขอมูลประมาณ 2  เดือน คือต้ังแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 16 
ธนัวาคม 2548  

    
3.9  การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากที่ไดขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีตางๆ แลว ผูวิจัยจะนําขอมูลมา
จัดระบบขอมูล รวบรวม และแบงหมวดหมูและประเภทของขอมูลตามขอบเขตการวิจัย ไดแก ความ
เปนมาของชุมชนบานครัว, ธุรกิจผาไหม, การสื่อสารของชุมชนบานครัว และการเปลี่ยนแปลงของการ
สื่อสาร จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชแนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 เปนกรอบในการวิเคราะห  
โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะหหลักในการวิเคราะห ดังนี้ 

1. การใชแนวคิด ทฤษฎีในบทที่ 2 สรางกรอบแนวคิดในการวิเคราะห 
2. การตรวจสอบขอมูลดวยการใหกลุมเปาหมายบางคนที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นและพอจะ

ขอความชวยเหลือได ชวยตรวจสอบและรับรองความถูกตองของขอมูล ไดแก นางสมใจ เนื่องนิยม 
(ผูนําที่ไมเปนทางการของชุมชน) และนายมนัสนันท เบญจรงคจินดา (เจาของกิจการปจจุบัน) 

3. ตรวจสอบดูความครบถวนและคุณภาพของขอมูล โดยประเมินวาขอมูลที่ไดมา
ครบถวนและมีคุณภาพเพียงพอที่จะตอบปญหาการวิจัยหรือไม และไดทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมในบาง
เรื่อง 

4. จดบันทึก และทํารหัส (coding) ขอมูลที่ไดตามหัวขอวัตถุประสงคการวิจัย 
5. ทําขอสรุปช่ัวคราวและกําจัดขอมูลที่ไมตองการ 
6. สรางบทสรุป โดยนําขอสรุปยอยๆ มาเชื่อมโยงกัน เพื่อใหเปนบทสรุปที่จะตอบปญหา

ของการวิจัย 
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รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลในแตละสวนมีดังนี้ 
1. การวิเคราะหขอมูลในแตละกรณีศึกษาโดยการจัดแฟมขอมูล การวิจัยคร้ังนี้มีการเก็บ

ขอมูลในหลายรูปแบบ แบงออกเปน ขอมูลเอกสาร ขอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ ซึ่งเปนขอมูล
เชิงคุณภาพไมสามารถแจงนับได ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหโดยการตีความหมาย โดยนําเอาคํา วลี ประโยค 
อากัปกิริยา พฤติกรรมการแสดงออก บริบททางสังคม มาจัดเปนหมวดหมูตามความเกี่ยวของตาม
ขอบเขตการวิจัย 

2. การสรุปเรื่องของแตละกรณีศึกษา วิเคราะหหาขอสรุปตามสาระสําคัญของการวิจัย โดย
นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาผสมผสานกันเพื่อนําไปสูการสรุปประเด็นในแตละ
กรณีศึกษา 

3. วิเคราะหสรุปรวม โดยนําขอมูลสาระสําคัญของแตละกรณีศึกษา มาตีความหมายเพื่อ
สรางขอสรุปแบบอุปนัย (Inductive Method) โดยการวิเคราะหเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงค และ
ปญหานําการวิจัย 

 
3.10  การนําเสนอขอมูล 

ผูวิจัยนําเสนอขอมูลในแบบพรรณนาวิเคราะห (Analysis Descriptive) โดยนําเสนอขอมูล
ตามสัดสวนของปญหานําในการวิจัย ประกอบกับบรรยายขั้นตอนหรือวิธีการตางๆ โดยการนําเสนอ
ขอมูลแบงเปน 3 ตอน ตามวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 

3.10.1  ชุมชนบานครัว กระบวนการผลิต และธุรกิจผาไหมในอดีตและปจจุบัน และปจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบตอสังคมของชาวชุมชนบานครัว 

3.10.2  การสื่อสารภายในชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบัน 
3.10.3  การสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวกับบุคคล/สังคมภายนอก ในอดีตและปจจุบัน 
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บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารของชุมชนบานครัวผานผลิตภัณฑผาไหม” ซึ่งมีวัตถุประสงค

การวิจัยคือ  
1. เพื่อศึกษาการสื่อสารของชุมชนบานครัว  (ระหวางชาวชุมชน และระหวางชุมชนกับ

ภายนอก) ผานผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว 
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารของชุมชนบานครัวเมื่อสภาพและวิถีการ

ดําเนินชีวิตและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 
 

4.1   ชุมชนบานครัว กระบวนการผลิต และธุรกิจผาไหมในอดีต ปจจุบัน และปจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบตอสังคมของชาวชุมชนบานครัว 

ในการที่จะศึกษาถึงเรื่องการสื่อสารของชุมชนบานครัวผานผลิตภัณฑผาไหม และการ
เปลี่ยนแปลงของการสื่อสารในอดีตและปจจุบันตามวัตถุประสงคของการวิจัยนั้น ผูวิจัยจําเปนตอง
ศึกษาเกี่ยวกับชุมชนบานครัว กระบวนการผลิต ธุรกิจผาไหมในอดีตและปจจุบัน และปจจัยภายนอกที่
มีผลกระทบตอสังคมของชาวชุมชนบานครัวเพื่อเปนพื้นฐานและขอมูลประกอบในการวิเคราะหผล
วิจัย ซึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มีดังตอไปนี้ คือ 
4.1.1   ชุมชนบานครัว 

ชุมชนบานครัว : เปนหนึ่งในชุมชนดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครที่มีประวัติศาสตรความ
เปนมาและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาเปนระยะเวลากวา 200 ป มีรกรากทางวัฒนธรรมที่ฝงแนนและมีอัต
ลักษณเปนของตนเอง  ต้ังอยูริมคลองแสนแสบใต มีพื้นที่สวนใหญอยูในเขตราชเทวี แบงเปนชุมชน
บานครัวเหนือ ชุมชนบานครัวตะวันตก และมีพื้นที่อีกสวนในเขตปทุมวัน เปนชุมชนบานครัวใต 
ประชากรสวนใหญของบานครัวนับถือศาสนาอิสลาม ภายในชุมชนมีโรงเรียน มัสยิด สุสาน ศูนย
ชุมชน ศูนยดับเพลิง และสาธารณสุขชุมชน เปนชุมชนมุสลิมใหญที่สุดแหงกรุงเทพมหานคร ที่มี
สาธารณูปโภคพื้นฐานครบถวน 

พื้นที่บานครัวในเขตราชเทวี เดิมที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู เร่ิมตั้งแตรอยตอเขตวัดพระยายัง 
ยาวตามคลองแสนแสบใต จรดปากคลองพญาไทซึ่งถูกปรับปรุงเปนถนนเพชรบุรีซอย 12 และพื้นที่
รอยตอเขตวัดพระยายังบางสวนถูกเวนคืนสรางทางดวนขั้นที่ 2 ไปแลว 
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 พื้นที่บานครัวในเขตปทุมวัน เดิมที่มีชาวมุสลิมอาศัย เร่ิมตั้งแตรอยตอปากคลองนางหงษ
ขางวัดบรมนิวาสยาวตามคลองแสนแสบใต จรดปากคลองนางหงษที่ออกสูคลองแสนแสบใต อยูที่
หลังตลาดเจริญผล และมีพื้นที่บางสวนไดถูกเวนคืนสรางทางดวนขั้นที่ 2 ไปแลวเหมือนกัน 

 

    
 

ภาพที่ 4.1 ภาพถายทางอากาศของชุมชนบานครัว 
 

ที่มา : เรืองศักดิ์ ดําริหเลิศ, 2545 : ภาคผนวก 
 
ชุมชนบานครัวเหนือ  หรือที่คนทั่วไปรูจักกันในนามของบานแขกครัวเปนสวนหนึ่งของ

ชุมชนซอยกิ่งเพชรที่มีลักษณะเดนๆ นาสนใจหลายประการ เชน เปนชุมชนที่มีประวัติศาสตรรวมสมัย
กับกรุงเทพมหานคร เปนชุมชนของคนเชื้อสายแขกจามซึ่งเปนกลุมชาติพนัธุที่ถูกลบเลือนออกไปจาก
แผนที่โลกในปจจุบันนี้ นอกจากแขกจามหรือแขกครัวที่เปนคนกลุมเดิมของชุมชนบานครัวเหนือแลว
ยังมีกลุมคนไทยเชื้อสายจีน กลุมคนไทยพุทธจากภาคอีสานและภาคอื่นๆ เขามาอยูอาศัยรวมกันใน
ชุมชนอยางสงบสุข  ซึ่งกลุมคนเหลานี้ตางก็มีประวัติความเปนมา  แบบแผนการดําเนินชีวิต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน แตขณะเดียวกันแตละกลุมก็
ตางมีแนวทางในการปรับตัวใหเขากับสถานการณ สิ่งแวดลอมตางๆ ภายในชุมชนไดเปนอยางดี 
นอกจากนั้นวิถีชีวิตของคนในชุมชนบานครัวเหนือจากอดีตจนถึงปจจุบันยังเกี่ยวของผูกพันอยูกับการ
ทอผาไหมอันถือวาเปนอาชีพหลักอันสําคัญของชุมชน 

คุณสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ เลาวา “ในป 2505 ในยุคของจอม
พลสฤษดิ์ ทางการตองการสรางถนน จริงๆ แลวเขาจะทําตั้งแตสี่แยกเจริญผลมุงตรงไปยังโคลีเซียม แต
จอมพลสฤษดิ์เห็นวาถาทําแลวจะตัดผานมัสยิดและสุสานที่ฝงศพ ก็เลยเบี่ยงไปกลายเปนสามแยก 
(สามแยกพงษพระราม) ทําใหบานครัวถูกแบงออกเปน บานครัวเหนือ บานครัวใต และบานครัว
ตะวันตก” (สัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร, สัมภาษณ, 12 ธันวาคม 2548) 
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ภาพที่ 4.2  มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห (มัสยิดใหญ) 

 
ประวัติศาสตรชุมชน 

เมื่อ พ.ศ. 2376 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไทยทําสงครามกับเขมรได
กวาดตอนเชลยสงครามชาวเขมรรวมทั้งชาวจามเขามาตั้งบานเรือนอยูในกรุงเทพฯ ผานทางเมือง
ปราจีนบุรี ครอบครัวเขมรมีประมาณ 3,000 คนเศษ ไดแบงครอบครัวไวสําหรับเมืองปราจีนบุรีบาง ที่
เหลือนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดครอบครัวเขมรไปอยูที่คลองมหานาคตลอดไปจนคลอง
หัวหมาก บางกะป พรอมทั้งพระราชทานที่บานสวนใหอยูทํามาหากินตามปกติและใหเปนไพรหลวง
รักษาเรือรบตามริมคลองบางกะป เขมรพวกนี้ไดช่ือวาเปนแขกเขมร โดยมีบิดาเปนแขก มารดาเปน
เขมร ไทยเรียกวาแขกครัว เพราะไทยกวาดครอบครัวมาทั้งหมด (ชวน ธนากรขําสุวัตน, 2514 : 21-22) 
ดังนั้นพวกจามหรือแขกจามที่บานครัว ชุมชนกิ่งเพชร จึงมีช่ือเรียกอีกอยางวา “แขกครัว” 

แขกครัวอพยพมาจากเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา มาอยูที่ชุมชนบานครัวเหนือนี้
ประมาณ 4 ช่ัวอายุคนแลว สมัยกอนบริเวณนี้เรียกวา บานแขกครัว เปนมุสลิมมาจากหลายๆ ตําบลใน
เขมร (เสาวภา พรสิริพงษ ,พรทิพย อุศุภรัตน และดวงพร คํานูณวัฒน, 2532:6) 
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ศาสนา 
ศาสนาที่สําคัญของชุมชนบานครัวเหนือ คือ ศาสนาอิสลาม โดยที่มีผูนับถือศาสนานี้ถึง

รอยละ 70 ที่เหลือนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลตอการจัดองคกรทางสังคมในชุมชนนี้ 
เนื่องจากชาวไทยพุทธสวนใหญอพยพมาภายหลังและสวนใหญมาจากอีสาน เพื่อมาหางานทําในเมอืง
หลวงและอยูในฐานะผูเชาอาศัย และเปนลูกจาง ในขณะที่ชาวไทยมุสลิมสวนใหญอยูในฐานะผูใหเชา
และเปนนายจาง ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวไทยพุธในชุมชนนี้จึงตํ่ากวาชาวไทยมุสลิม
เล็กนอย (จรูญศรี  ลิ่มสัจจา, 2528 : ภาคผนวก 2) 

ประชากร 
ชุมชนบานครัวเหนือมีจํานวนหลังคาเรือน 623 หลัง และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,121 

ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 6,200 คน แยกเปนประชากรชายรอยละ 47.12 ประชากรหญิงรอยละ 
52.88 ความหนาแนนของประชากร 180 คนตอไร ประชากรรอยละ 70 เปนไทยมุสลิม ที่เหลือเปนไทย
เช้ือสายจีน ไทยภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคอื่นๆ (จงจิตร พัฒนาเมธีกูร, 2522 :2) ปจจุบันไมทราบ
จํานวนที่แนนอนเพราะยังไมมีการสํารวจ (สมใจ เนื่องนิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน) แตคุณสัมฤทธิ์
กลาววา มีประมาณ 500 หลังคาเรือน (สัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร, สัมภาษณ, 12 ธันวาคม 2548) 

ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนบานครัวเหนือสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ ไดแก 
1. กลุมคนไทยมุสลิม 
ประชากรสวนใหญของชุมชนนี้รอยละ 70 เปนชาวไทยมุสลิม ซึ่งประกอบดวย ไทย

มุสลิมรุนเกา และไทยมุสลิมรุนใหม ไทยมุสลิมรุนเกาเปนพวกที่มีความผูกพันกับประเพณีดั้งเดิม ไม
คอยยอมรับความเปลี่ยนแปลง พอใจที่จะอาศัยอยูในชุมชนนี้ตลอดไป ไมคิดจะยายออกไปอยูขางนอก
ถึงแมจะมีโอกาสก็ตาม สวนไทยมุสลิมรุนใหมเปนคนรุนหลังที่ยอมรับแนวความคิดและวัฒนธรรม
ใหมๆ จากภายนอกไดงายกวาและยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปนพวกที่มีการศึกษามากขึ้นกวาคนรุนเกา 
มีความเครงครัดทางศาสนานอยกวา ไมรูภาษาเขมรแตจะไดเรียนภาษาอาหรับเพื่ออานพระคัมภัรอัลกุ
รอาน กลุมไทยมุสลิมรุนใหมกาํลังไดรับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชนใหเขามามีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานของชุมชนมากขึ้น เชนเปนกรรมการของชุมชน 

2. กลุมคนไทยเชื้อสายจีน 
ถิ่นฐานเดิม กลุมคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูในชุมชนบานครัวเหนือบางสวนเปนกลุมชน

ที่อพยพมาจากประเทศจีนหรือเปนผูที่สืบเช้ือสายมาจากชาวจีนอพยพ ลักษณะของการเขามาเปนแบบ
ตางคนตางมา มิไดเขามาเปนกลุมแบบแขกครัว สําหรับระยะเวลาที่เขามาอาศัยอยูในชุมชนประมาณได
ไมตํ่ากวา 70 ป กลุมคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยูในชุมชนนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มิใชทําการคา 
เพราะจากการพูดคุยกับชาวไทยมุสลิมพบวาในสมัยกอนคนไทยมุสลิมในบานครัวเหนือนอกจากจะมี
อาชีพทอผาไหม เอาผาไหมไปขายตามตางจังหวัดและเดินเรือแลวยังทําการคาขายเล็กๆ นอยๆ ใน
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ชุมชนดวย และคนไทยเชื้อสายจีนที่ทํานาและปลูกผักอยูบริเวณรอบๆ ชุมชนก็จะเขามาซื้อสินคาพวก
ของใชตางๆ ที่นี่ 

อาชีพของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนบานครัวเหนือมีแตกตางกันไป เชน กลุมที่อาศัยอยู
ในหองแถวไมริมชุมชน สวนใหญหัวหนาครอบครัวจะประกอบอาชีพนอกบาน เชน ขับรถรับจาง ขับ
รถแท็กซี่ ทํางานกอสราง สวนภรรยาและคนแกจะอยูเฝาบาน ลูกๆ ที่จบการศึกษาแลวก็จะทํางาน
บริษัท เปนแอรโฮสเตส ฯลฯ สวนกลุมที่อาศัยปะปนอยูกับไทยมุสลิมในชุมชนจะประกอบอาชีพตัด
เย็บเสื้อผา ขายของชํา ทํากิจการทอผาไหม ยอมไหม กรอไหม และสาวไหม โดยทํากันในกลุมญาติพี่
นอง นอกจากนั้นก็มีอาชีพรับจางกอสราง ทําขนม ฯลฯ 

3. กลุมคนอีสาน 
คนอีสานที่เขามาอยูในชุมชนบานครัวเหนือมาจากแทบทุกจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน รอยเอ็ด, มหาสารคาม, สุรินทร, อุดรธานี, ขอนแกน, กาฬสินธุ, บุรีรัมย,  
นครราชสีมา, ยโสธร, ชัยภูมิ ฯลฯ 

การเคลื่อนยายเขามาตั้งถิ่นฐาน การที่คนอีสานเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในชุมชนบานครัวเหนือ 
สามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะ คือ 

1. ชวงหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากที่จิม ทอมปสัน เขามาสนับสนุนกิจการทอผา
ไหมในบานครัวเหนือในป 2490 แลวธุรกิจการทอผาไหมก็ขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหแรงงานของ
แขกครัวอยางเดียวไมเพียงพอ ประกอบกับคนอีสานซึ่งเคยทอผาไหมในทองถิ่นของตนเองอยูแลวได
รูจักกับแขกครัวดวยธุรกิจการซื้อขายไหมดิบ เมื่อไดทราบวาชุมชนบานครัวเหนือเปนตลาดแรงงานทอ
ผาก็พากันตามเจาของไหมเขามาอยูในชุมชน และแรงงานเหลานี้ก็ไดชักชวนญาติ เพื่อนจากบานเกิด
ของตนใหเขามาอยูในกรุงเทพฯ บางก็ทอผา บางก็ออกไปหางานนอกชุมชนทํา 

2. ชวงที่จิม ทอมปสัน หายสาบสูญไปเมื่อป 2510 ธุรกิจผาไหมของบานครัวเหนือก็เริ่มซบ
เซาลง ครอบครัวที่เคยทําธุรกิจผาไหมก็เลิกกิจการหันไปทํากิจการบานเชาราคาถูกแทน คนอีสานที่เคย
ตามญาติเขามาและเคยอยูในชุมชนอื่นๆ ในกรุงเทพฯ มาแลว ไดทราบวาชุมชนนี้มีหองพักราคาถูกและ
อยูใจกลางเมืองใกลแหลงงาน จึงพากันเขามาอาศัยอยูในชุมชนนี้มากขึ้นเรื่อยๆ 

อาชีพของผูชายไดแกการขับรถสามลอเครื่องและแท็กซี่ สําหรับผูหญิงก็จะรับจางทอผา
ไหม กรอเสนไหม เปนลูกมือทําอาหารขายประเภทสมตํา ลาบ ขายอาหารหาบเร ขายกวยเต๋ียว 
ปลาหมึกปง ฯลฯ (เสาวภา พรสิริพงษ, พรทิพย อศุุภรัตน และดวงพร คํานูณวัฒน, 2532 : 24-30) 

คุณสมใจ เลาวา “ชาวชุมชนบานครัวมีทั้งมุสลิม ไทยพุทธ จีน อีสาน สามารถอยูรวมกัน
ไดดวยดี ไมมีปญหาใดๆ มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไดรับความรวมมือดวยดีในการรวมกิจกรรม 
(สมใจ เนื่องนิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน) 
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การเปล่ียนแปลงของ สภาพ วิถีการดําเนินชีวิต และเศรษฐกิจ ของชาวชุมชนบานครัวในอดีตและ
ปจจุบัน 

เสาวภา พรสิริพงษ และคณะ (2532:54-55) ทําการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับชุมชนบานครัว
เหนือ (บานแขกครัว) สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผลการวิจัยสรุปวา ตลอดระยะเวลาเกือบ 
200 ป ที่ผานมา ชุมชนบานครัวเหนือไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางมากมาย ทั้งในดาน
สภาพแวดลอม กลุมเชื้อชาติ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเพิ่มจํานวนของประชากรของ
ประชาชนในขนาดพื้นที่ดินอันจํากัด ไมสามารถขยายออกไปไดอีก เปนสาเหตุสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและอาคารบานเรือน ในลักษณะของการปลูกสรางและการตอเติมอาคาร
อยางขาดแผนผังที่ดี ไมมีระบบระบายน้ําเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย กอใหเกิดสภาวะแวดลอม
เสื่อมโทรม แออัด ไมถูกสุขลักษณะ และไรระเบียบ นอกจากนี้คลองแสนแสบที่เคยอํานวยประโยชน
นานัปการแกชุมชนแหงนี้ ก็หมดบทบาทหนาที่สําคัญลงไป 

การลดบทบาทของอาชีพการทอผาไหมของชุมชน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจอยางสําคัญ ชาวบานในชุมชนบานครัวเหนือสวนใหญไมไดเปนเจาของกิจการทอผาไหมอีก
ตอไป จากสภาพความเปนจริงในปจจุบันพบวา ชาวบานในบานครัวเหนือมีสภาพเปนลูกจางแรงงาน
ของนายทุนทั้งในและนอกชุมชน อาชีพการทอผาไหมจึงไมไดเปนอาชีพหลักของคนในชุมชนบาน
ครัวเหนืออีกตอไป อันมีผลใหชาวบานตองหาทางประกอบอาชีพอื่นเพื่อดํารงชีวิตอยู และอาชีพสําคัญ
อยางหนึ่งในเวลานี้คือการทําบานเชา ผูที่เชาสวนมากจะเปนคนไทยตางถิ่น ดังนั้นในปจจุบันนี้ชุมชน
บานครัวเหนือจึงไมไดมีเพียงกลุมคนที่สืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษแขกจาม แตยังมีกลุมเช้ือชาติอื่นที่
เขาไปอาศัยในชุมชน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมคนไทยอีสานที่อพยพเขามาขายแรงงานในกรุงเทพฯ 
นอกจากนี้ก็มีกลุมคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยจากภาคอื่นๆ ซึ่งก็สามารถอยูรวมกันกับกลุมคนไทย
มุสลิมเช้ือสายแขกจามที่เปนเจาของถิ่นเดิมไดดีพอสมควร 

ในขณะที่สภาพสังคมภายนอกชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว แตสําหรับภายใน
ชุมชนบานครัวเหนือแลวนับวาการเปลี่ยนแปลงนั้นอยูในระดับที่ไมรวดเร็วนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ลักษณะวัฒนธรรมมุสลิมที่ใชหลักศาสนาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางคอนขางเครงครัด จะ
เห็นไดชัดคือความสัมพันธของกลุมเครือญาติและกลุมวัฒนธรรมอิสลามในชุมชนบานครัวเหนือ แต
ในขณะเดียวกันชาวชุมชนบานครัวเหนือเองก็พรอมที่จะปรับตัวใหอยูรวมกับสังคมภายนอกไดและมี
ความสํานึกในความเปนสวนรวมกับสังคมไทย ดังจะเห็นไดจากความรูสํานึกและการมีสวนรวม
ในทางการเมืองที่ชาวชุมชนบานครัวเหนือมีความกระตือรือรนในการที่จะมีสวนรวมเปนอยางมาก 

 
นายสมนึก จิตหยาดสุวรรณ (อิหมามคนปจจุบัน) เลาถึงวิถีชีวิตในอดีตวา “เกิดมาก็เห็น

คุณแมทอผา แลวคนในชุมชนก็ทอผากันแทบทุกครัวเรือน ไดเห็นการทอผาไหมมาตั้งแตยุคกอนจิม 
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ทอมปสัน จนถึงยุครุงเรืองของผาไหมบานครัว คือยุคของจิม ทอมปสัน และจนถึงปจจุบันซึ่งกิจการ
ทอผาไหมลดลงเหลือเพียง 3-4 ราย เศรษฐกิจของบานครัวยุคผาไหมรุงเรืองนั้นดีมากๆ เรียกไดวาขั้น
เศรษฐี (สําหรับผูที่มีกิจการฯ ใหญๆ) 

ความสัมพันธของคนในชุมชนในอดีตนั้นผิดกับปจจุบันมาก สมัยกอนจะเรียกไดวาจะไป
กินขาวบานไหนก็ได และสวนมากจะใหความนับถือซึ่งกันและกัน เปนพี่นองกัน แตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป 
คือจะมีผูเขามาอยูอาศัยเสียมาก มาทํางาน ขับแท็กซี่ หรือทํางานใชแรงงาน” (สมนึก จิตหยาดสุวรรณ, 
สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548) 

 
นายศิริศักดิ์ ไดเลาถึงความเปนอยูที่แตกตางกันระหวางอดีตและปจจุบันวา “แตกอนความ

เปนอยูจะอยูกันแบบเปนพี่นองกันมากๆ ไมวาจะไปบานไหนก็สามารถขอขาวกินได มีความผกูพันกัน
มาก มาเริ่มมีปญหาก็ตอนมีเร่ืองทางดวนเขามา (พ.ศ. 2529) เพราะคนที่เคยอยูเดิมจะยายออกไปอยูแถว
ชานเมือง จึงมีหองวางใหเชาและมีคนอีสานเขามาอยู ซึ่งสวนใหญจะทํางานละแวกนี้ ขายอาหาร เปน
ลูกจางทอผา วิถีชีวิตของชาวชุมชนในอดีตจะมีอาชีพหลักๆ คือทอผา สวนอาชีพรองคือคาขาย แตใน
ปจจุบันเชามาคนในชุมชนก็จะออกไปทํางานขางนอก กลางคืนก็กลับมา สวนความผูกพันของคนชาว
ชุมชนก็ยังเหมือนเดิม บางทีอยูในบานเบื่อๆ ก็จะออกไปนั่งคุยกัน ความสัมพันธก็ไมไดขาดไป สวน
ใหญจะเปนเครือญาติกัน การพูดคุยก็ยังเหมือนเดิม แตก็ไมสามารถขอขาวกินไดแบบสมัยกอน เพราะ
มีคนนอกชุมชนเขามามากขึ้น (ศิริศักดิ์ เนื่องนิยม, สัมภาษณ,11 พฤศจิกายน 2548) 

 
เสาวภา พรสิริพงษ และคณะ (2532:10-12) เขียนไววา “จากการสัมภาษณนางมะ พงศ

ไสยามัด ถึงสภาพความเปนอยูและความสัมพันธของคนบานครัวเหนือในสมัยกอน นางมะเลาวา 
บรรพบุรุษเปนเขมร อพยพมาจากพระตะบอง แตกอนนั้นชาวบานครัวมีอาชีพทอดแห จับปลา น้ําใน
คลองสะอาด มีปลาชุม ไมมีเศษขยะมากเหมือนในปจจุบัน เพราะแตเดิมนั้นชาวบานจะใชวิธีเผาขยะ 
ไมทิ้งลงคลอง 

สมัยกอนพวกแขกครัวนิยมแตงงานกันในหมูญาติที่เปนลูกพี่ลูกนองกัน ทําใหคนในบาน
ครัวสวนใหญเปนญาติพี่นองกันเกือบทั้งหมด ความสัมพันธระหวางคนในหมูบานจึงเปนแบบเครือ
ญาติ มีความสนิทสนมและมีการชวยเหลือกันอยางดี 

สภาพบานเรือนของชุมชนบานครัวเหนือสวนใหญจะเปนบานใตถุนสูง ปลูกสรางดวยไม
อยางดีอยูหางกัน  บานหลังใหญๆ แตพอลูกๆ แตงงานก็แยกครอบครัวออกไป พอแมจะแบงที่ดินให
เปนแปลงเล็กๆ ใหลูก ดังนั้นปจจุบันบานแตละหลังจึงมีเนื้อที่ไมมากนักและปลูกอยูติดๆ กนั 

 
 

    46 

DPU



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 ทางเดินในชุมชนบานครัวเหนือ 
 

เสาวภา พรสิริพงษ และคณะ  (2532:10-12) เขียนไววา “จากการสัมภาษณนายหมุด หรุมฟู
ทรัพย อายุ 75 ป เมื่อ 4 กุมภาพันธ 2528 นายหมุดเลาวา บริเวณชุมชนบานครัวเหนือสมัยกอนเปนปา
หญาคา มีทางเดินเปนไมกระดาน 2 แผน มีคลองเล็กๆ แยกจากคลองแสนแสบไปออกยมราชและ
ประตูนํ้า คลองแสนแสบเมื่อ 20 ปที่แลวมานั้นมีเรือคาขายจํานวนมาก พอคาแมคานําของไปขายที่
ตลาดมหานาค ชาวบานไมจําเปนตองออกไปซื้อของกินถึงตลาด สามรถซื้อไดจากเรือสินคาที่ผานไป
มาและราคาไมแพง ชาวบานสวนใหญมีเรือแจว เรือพาย ไวใช เด็กๆ ชอบพายเรือไปเที่ยวแถวๆ 
ประตูน้ํา เปนที่สนุกสนาน แตหลังจากนั้นที่การเคหะแหงชาติมาสรางสะพานขามคลองไปยังสนาม
กีฬา ความจําเปนในการใชเรือก็หมดไป    

จากคําบอกเลาของผูสูงอายุดังกลาวจะเห็นไดวา ผูเลากลาวถึงคลองแสนแสบในฐานะที่
เปนแหลงของเสนทางคมนาคม สาธารณูปโภค ตลาด และเปนแหลงสันทนาการของชุมชนในอดีต ใน
ปจจุบันคลองแสนแสบนับไดวาเปนคลองที่อยูใจกลางเมือง ผานยานสถานที่สําคัญของกรุงเทพฯ คือ 
วังสระปทุม ประตูน้ําเฉลิมโลก เพชรบุรี คลองตัน หัวหมาก บางกะป เปนตน นับวาคลองแสนแสบ
ยังคงมีความสําคัญอยูตอมาจนถึงปจจุบัน”  

 
   

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 คลองแสนแสบชวงที่ผานชุมชนบานครัวเหนือ 
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                    สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบานครัวเหนือ 
บานครัวเหนือจัดเปนชุมชนที่อยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ชาวบานที่อาศัยอยูที่นี่สามารถ

ติดตอกับชุมชนภายนอกที่อยูรอบๆ ไดสะดวก ทําใหชาวบานยอมรับเทคโนโลยีและวัฒนธรรม
สมัยใหมไดงาย ปจจุบันชาวบานสวนใหญมีอุปกรณอํานวยความสะดวกและเครื่องรับขาวสารเกือบทุก
อยาง เชน เตารีด พัดลม วิทยุ โทรทัศน เตาแกส และอื่นๆ แตชาวบานก็ยังมีการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย มี
ความผูกพันกันในระหวางเครือญาติ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาอยางเครงครัด แมวา
ชุมชนนี้จะถูกเรียกวาชุมชนแออัด แตโดยสภาพทั่วๆ ไปแลวจะมีลักษณะที่แตกตางจากชุมชนแออัด
ทั่วๆ ไป ชาวบานสวนใหญมีบานเปนของตนเองและมีช่ืออยูในทะเบียนบาน ลักษณะของบานเรือนที่
ปลูกใชวัสดุที่คงทนและปลูกสรางอยางถาวร เจาของบานมีอาชีพที่แนนอนและมีรายไดประจํา สภาพ
ความเปนอยูปานกลาง ไมขัดสนมากเหมือนชุมชนแออัดอื่นๆ การที่เรียกชุมชนแหงนี้วาชุมชนแออัด
นั้นเปนเพราะการปลูกอาคารที่อยูอาศัยในระยะหลังๆ หนาแนนและแออัดเกินไป บานแตละหลังอยู
ติดๆกันและมีสภาพเกาทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุเกือบรอยป และไมไดรับการตกแตงซอมแซมหรือ
ปรับปรุงใหดขีึ้น ที่พื้นดินมีน้ําขังนองอยูเกือบตลอดทั้งป มีการทําทางเดินปูดวยไมกระดานยกสูง ไมมี
ระบบการระบายน้ําและทอระบายน้ําโสโครกออกจากบาน น้ําจึงขังเจิ่งนองอยูใตถุนบานและขยายไป
ตามพื้นที่ตํ่าทั่วไป ทําใหเกิดการเนาเสียและสิ่งแวดลอมเปนพิษ 

อยางไรก็ตามชุมชนนี้เปนชุมชนที่มีการดําเนินชีวิตเรียบงาย มีความผูกพันในเครือ 
ญาติและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาอิสลามอยางเครงครัด แตเนื่องจากปจจุบันนี้มีการ
อพยพของคนไทยตางถิ่น (คนไทยเชื้อสายจีน คนอีสาน และคนไทยภาคอื่นๆ) เขามาอาศัยอยูเปน
จํานวนมาก โดยตางก็มีสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดความ
ยากลําบากในการที่จะรวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียวได  

การศึกษาของชาวบานจะแตกตางกันไป ต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาโท 
ถาเปนคนรุนเกาโดยเฉพาะผูหญิง สวนมากมักจะไมคอยไดเรียนหนังสือเพราะพอแมเกรงวาจะไป
เขียนเพลงยาวโตตอบกับหนุมๆ ถาเปนผูชายสวนใหญจะจบการศึกษาระดับประถม ปจจุบันหัวหนา
ครอบครัวจะสนับสนุนใหลูกไดเรียนหนังสือ (เสาวภา พรสิริพงษ และคณะ, 2532:19-20) 

 
4.1.2   กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนบานครัว 

กระบวนการผลิตผาไหมของบานครัวในอดีตและปจจุบันประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
คือ 

 - การจัดหาไหมดิบ 
 - การฟอกและการยอมไหม 
 - การกรอไหม 
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 - การสาวไหมและการขึ้นหัวมวน 
 - การเก็บตะกอ 
 - การทอ 
 - การจัดจําหนาย 
 
โดยมีรายละเอียดของแตละขั้นตอนซึ่งจะมีความแตกตางกันระหวางอดีตและปจจุบัน 

ดังนี้ 
 

      การจัดหาไหมดิบ 
 

   
ภาพที่ 4.5 ไหมดิบ  

 
เนื่องจากบานครัวไมสามารถเลี้ยงไหมและปลูกหมอนเองได อาจเพราะสภาพแวดลอมไม

เหมาะสมและพื้นที่ไมเพียงพอ จึงตองไปซื้อไหมดิบจากแหลงอื่นๆ คือ จังหวัดทางอีสานและประเทศ
เขมร แตในปจจุบันจะซื้อไหมดิบจากญี่ปุน สาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีน บราซิล เกาหลี แต
ไหมอีสานก็ยังซื้ออยู (เรียกวาไหมพื้นเมืองหรือไหมไทย) นอกจากไหมอีสานแลวก็มีไหมดิบของ
กํานันจุล คุนวงศ ซึ่งเปนไหมไทยที่คุณภาพดีกวาไหมพื้นเมืองอีสาน  เสนไหมที่ใชในการทอผาไหม
โดยทั่วไปมีอยู 2 ชนิด คือเสนไหมยืน และเสนไหมพุง 

“การจัดหาไหมดิบ  เนื่องจากบานครัวไมสามารถเลี้ยงไหมและปลูกหมอนไดเอง อาจ
เพราะสภาพแวดลอมไมเหมาะสมและพื้นที่ไมเพียงพอ จึงตองไปซื้อไหมดิบจากแหลงอื่นๆ” 
(มนัสนันท เบญจรงคจินดา, สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2548) 

“การสั่งไหมดิบ  จะมีคนแถวอีสานเอามาขายในชุมชน หรือไมชาวชุมชนบานครัวก็จะขึ้น
ไปซื้อกันเอง แถวโคราช(คุณภาพไหมจะไมดีเทาไหร) แตถาเปนของขอนแกน บานไผ จะเปนไหมที่มี
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สีสวย แลวจึงนํามาคัดทํา ซื้อไหมดิบแลวก็เอามาฟอกมายอม แตถาเปนไหมที่มาจากจีนจากเขมร จะ
เปนไหมยืน(ไหมเสนเล็ก) เนื้อไหมจะตางกัน ไหมจีนก็จะมัน โดยเราจะสั่งไหมจีนไดจากบริษัทของจิ
มหามาให ซึ่งจริงๆ แลวสมัยกอนไหมจีนจะไมมีนะ จะเปนไหมไทยจากทางอีสาน พอเลยยุคจิมถึงจะ
มาใช ถาเปนไหมพื้นเมืองเราจะเปนไหมพุง, ไหมยืนจะมาจากจันทบุรี ชวงนายจิมอยูก็ยังไมมีไหมจีน
นะ แตจะเริ่มมามีชวงที่นายจิมหายไปแลว เพราะบริษัทเคาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหมและซื้อที่ซื้อ
อะไรครบวงจร แลวบริษัทของเขาจึงเปนผูซื้อไหมจีนเขามา 

ไหมของบานครัวจะซื้อของ “กํานันจุล” ไหมไทยแทๆ พอมาชวงหลังเคาจะเปลี่ยนแปลง
ไป เราก็ไมคอยรูวามาจากไหน ไหมของกํานันจุลจะมีช่ือเสียงโดดเดน คุณภาพดีมาก” (สมใจ เนื่อง
นิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 

 
การฟอกและการยอมไหม 
 

   
ภาพที่ 4.6 การฟอกและยอมไหมของรานอูดบานครัวไหมไทย 

 
ไหมดิบจะทํามาเปนไจเทาๆ กัน กอนฟอกตองนําออกมาแกะออกจากไจ แลวนําไปคลอง

ไวกับหวงหวาย(อดีต) แตปจจุบันหวายหายากจึงใชเหล็กเสนนํามาโคงเปนรูปตัวยูแลวหุมดวยยาง
เพื่อใหลื่นและไมติดเสนไหม แลวนําไปฟอกในหมอตมน้ําเดือดที่ใสสบูและโซดาไฟ(สมัยกอนใช
ขี้เถาและไมแสม) เพื่อฟอกใหหมดเปลือก(กาว) มิฉะนั้นเมื่อนําไปยอมสีจะไมติด  เมื่อฟอกแลวจะ
นํามาลางทําความสะอาด บิดใหแหงแลวจึงนําไปยอมสี สีที่ยอมในอดีตใชสีจากเปลือกไมแตปจจุบัน
ใชสีสังเคราะห เมื่อยอมแลวจึงนํามาลางทําความสะอาด บิดใหแหงแลวนําไปตาก เมื่อแหงแลวจะ
นํามามวนเปนกอนเพื่อนําไปกรอตอไป 
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ภาพที่ 4.7 ตากไหมที่ฟอกและยอมแลวของรานอูดบานครัวไหมไทย 
 
“สีที่ใชยอมผาในอดีตจะใชจากธรรมชาติ เชน ขี้เถาใชฟอกสี โดยใชแกละ, เปลือกไม และ

ลูกแสก (วิธีใชนั้น สําหรับแกละจะฝานเปนซีกเล็กๆ มาตม นําผาขาวมากรองเฉพาะน้ําไปใชยอม สวน
ลูกแสกจะมีลักษณะเหมือนกับลูกเงาะ มีขน ใชทั้งลูกตมแชน้ําจะออกเปนสีหมากสุก)” (มนัสนันท 
เบญจรงคจินดา, สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2548) 

“ตอนที่จิมยังไมเขามามีสวนรวมกับชาวชุมชนบานครัว เราก็จะใชสีทําเองจากเปลือกไม 
พวก “แกแล” ที่ใหสีเหลืองแก แลวก็ “ลูกแสด” จะใหสีแสด มีลักษณะคลายๆ ลูกเงาะ ที่โรงพยาบาล
จุฬาฯ จะมีเยอะเลย พอแกขางในก็จะเอาเม็ดมาเปนสีแสดมาถูเองกับอางดินเพื่อใหสีออกมา ไมไดใช
สารเคมีอื่น” (สมใจ เนื่องนิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 
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การกรอไหม 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 การกรอไหมของรานวรรณี-นิพนธ ไหมไทยบานครัว 
 

หลังจากการยอมไหมแลวจะตองเอาไหมไปกรอ การกรอไหมพุงสมัยกอนจะตองใชระวิง
ที่หมุนดวยแรงคน ปจจุบันมีทั้งที่กรอดวยมือและดวยเครื่อง(ที่เร็วกวามาก) การกรอไหมพุงมี 2 ระยะ 
คือ กรอจากไจเขาหลอดใหญและกรอเขาหลอดเล็กเพื่อไปใชใสในกระสวยสําหรับทอ ซึ่งสมัยกอน
กรอดวยไน(ใชมือหมุน) ปจจุบันก็มีการใชเครื่องที่นําเอามอเตอรมาดัดแปลง การกรอไหมยืนก็
เชนเดียวกันคือสมัยกอนกรอดวยมือ ปจจุบันมีทั้งกรอดวยมือและเครื่อง(ซึ่งแตกตางกับเครื่องกรอไหม
พุง) 

“ผาไหม 3-4 เสนที่ใชทําผามานสมัยกอนตองเอาเขา “อัก” กอน แลวมาควบตั้งเรียงแบบ 6 
หลอด มาเขาอัก แลวก็เอามานั่งกรอมือ ก็ตองเอามานั่งโยง นั่งกรอดวยมือ แตเดี๋ยวนี้มีเครื่องกรอ  เราก็
เอา 3 เสนกรอเขาหลอดเดียวกัน และอีกขางหนึ่ง 3 เสนก็ใชได” (วรรณี มนูทัศน, สัมภาษณ, 16 
ธันวาคม 2548) 

 
 
 
 
 
 

    52 

DPU



 

 

 

 

การสาวไหมและการขึ้นหัวมวน 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 การสาวไหมและขึ้นหัวมวนของรานวรรณี-นิพนธ ไหมไทยบานครัว 
 

ไหมยืนที่กรอใสหลอดแลวจะตองนําไปสาวแลวนําขึ้นหัวมวนเพื่อที่จะนําไปทอ การสาว
ไหมสมัยกอนทําดวยมือ ปจจุบันสามารถจะสาวดวยมือและดวยเครื่อง คนทอผานิยมการสาวไหมดวย
มือเพราะทองายกวาการสาวดวยเครื่อง (สุกัญญา กรวัฒนะยืนยง, สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548) 

 
การเก็บตะกอ 
ตะกอเปนสวนหนึ่งของเครื่องทอผา ทําดวยเสนดายรอยกับกรองไมสําหรับแยกเสนไหม

ยืนใหขึ้นลงเพื่อใหขัดกับเสนไหมพุง จากตะกอจะมีเชือกโยงไปที่ไม เทาเหยียบทั้งสองขาง เวลาทอจะ
เหยียบไมทั้งสองขางสลับกันเพื่อใหเสนไหมยืนกระตุกขึ้นกระตุกลงสลับกันกับไหมพุงทําใหเสนไหม
อัดกันแนน (ในอดีตมีแตกี่พุงซึ่งไมมีการเก็บตะกอ) 
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การทอ 
 

 
 

ภาพที่ 4.10 การทอดวยกี่กระตุกของรานวรรณี-นิพนธ ไหมไทยบานครัว 
 
เมื่อผานขั้นตอนตางๆ ดังกลาวแลว ก็จะมาถึงขั้นตอนของการทอ ในอดีตนั้นทั้งเจาของ

กิจการและคนทอจะเปนชาวไทยมุสลิมทั้งสิ้น โดยสวนมากคนทอจะเปนเครือญาติในครอบครัว
เดียวกัน แตปจจุบันเจาของกิจการมีทั้งชาวไทยมุสลิมและคนจีน แตคนทอผาสวนใหญเปนคนอีสาน มี
มุสลิมและคนจีนนอยมาก 

คุณวรรณีเลาวา พอแมของสามี(คุณนิพนธ) ทําผาไหมมาตั้งแตกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่
สอง กอนจิม ทอมปสัน จะเขามา ปจจุบันถือวารานของคุณวรรณีเปนรานผาไหมรายใหญที่สุดของ
บานครัว เคยไดรับรางวัล OTOP และของดีเขตราชเทวี ผาไหมของรานนี้จะแตกตางจากผาไหมของที่
อื่นๆ คือมีความโดดเดนเรื่องเนื้อผา ลาย สี และคุณภาพ เปนผาไหมของบานครัวแทๆ เพราะทอโดยคน
อิสลามเชื้อสายเขมร (ไมใชคนไทย, จีน) การที่สามารถสืบทอดกิจการมาไดจนทุกวันนี้ก็เพราะคุณภาพ
ของผาไหม ทําใหมีการบอกกันปากตอปากและ มีตลาดเปนรานเจาประจําที่ติดตอกันมานาน เชน ราน
ในโรงแรมโอเรียนเต็ล, ดุสิตธานี, สยามซิต้ี และที่อื่นๆ อีก (วรรณี มนูทัศน, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 
2548) 

การสืบทอดการทําผาไหมเกี่ยวกับแบบและลาย 
คุณนิพนธเขาไดมาจากพอแม เพราะพอแมเขาทํามากอน เขาคงมีสายเลือดทางนี้ สมัยรุน

พอแม จิมเขาเขามา ก็จะบอกวาทําแบบนี้ๆ โดยที่เราไมตองออกแบบเอง แตเดี๋ยวน้ีเราตองออกแบบเอง
วาตองทําอยางไรเพื่อออกตลาด ถาเปนผาธรรมดาที่อื่นก็มีทั้งนั้น นอกจากเราจะทําแบบแปลกๆ 
ออกมา 

กิจการของที่บาน ถาคุณวรรณีไมทําก็จะไมมีคนทํา อยากใหลูกมาสืบทอดตอ แตก็ไมรูวา
เขาจะทําหรือเปลา 
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ความแตกตางเรื่องสีและลายในอดีตและปจจุบัน 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 ผาไหมบานครัวของรานวรรณี-นิพนธ ไหมไทยบานครัว 
 
อยางผาตาก็คือเหมือนเมื่อกอน แตวาเราแตงใหมใหทันสมัยขึ้น ขึ้นอยูกับวาเขานิยมแบบ

ไหน ซึ่งแตกอนแมไมไดทําแบบนั้น (วรรณี มนูทัศน, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548) 
 

4.1.3 ธุรกิจผาไหมของชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบัน 
การทอผาไหมในบานครัวเปนอาชีพครัวเรือนที่มีมานาน เดิมทอเปนผาขาวมา ผาซิ่น ผา

โสรง นําออกขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลใกลเคียง ตอมาจึงขยายไปตางจังหวัด เปนที่นิยมทั่วไป 
เรียกวา “ผาไหมบานครัว”  เปนอาชีพที่ทํากําไรสูง ชาวบานครัวจึงหันมาทํากิจการนี้มากขึ้น 

 
คุณสมนึก เลาวา “เกิดมาก็เห็นคุณแมทอผาแลว เมื่อประมาณป พ.ศ. 2500  (ขณะเรียน มศ.

1 ) ก็ชวยคุณพอ คุณแมทําดวย เร่ิมแรกคุณแมจะทําผาไหมสามตะกอ เปนผาเสนดาย เสนไหมจาก
ญี่ปุน ทั้งไหมยืน ไหมพุง ชวงหลังทําผาไหมพื้นเมือง คือ ไหมพุงที่สั่งจากทางอีสานแถวโคราช 
ขอนแกน เอกลักษณของผาไหมบานครัวคือ เปนไหมแท การยอมตองทําดวยฝมือ การทอก็ประณีต
มาก (สมนึก จิตหยาดสุวรรณ, สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548) 
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ภาพที่ 4.12 บานคุณยามีระ จิตหยาดสุวรรณ (ปจจุบัน) ที่ในอดีตเคยเปนบริเวณที่ทอผา 
 
คุณยามีระ เจาของกิจการทอผาไหมในอดีต ปจจุบันอายุ 90 ป และเปนมารดาของคุณ

สมนึก เลาวา “เกิดที่ชุมชนบานครัว เคยเปนเจาของกิจการฯ และรวมในการผลิตผาไหมทุกขั้นตอน 
กิจการทอผาไหมเปนกิจการของครอบครัวสืบทอดจากพอแม โดยมีอุปกรณเปนของตัวเองและวางเต็ม
พื้นที่ของบาน มีกี่เปนรอยตัว และลูกจางเปนรอยคน เพราะวากี่ตัวหนึ่งก็ตองใชคนทอ 1 คน และยังมี
ลูกจางที่ทําหนาที่อื่นอีก คุณยามีระไดลงมือทําเองตั้งแตการกรอไหมดวยมือซึ่งในอดีตยังไมมีเครื่อง
กรอ และขั้นตอนอื่นๆ ดวย โดยไดรับการถายทอดจากคุณแมซึ่งมีฝมือในการทอมาก ผาที่ขายดีคือ
ผาขาวมา ผาสามตะกอ ผามวง(ผาพื้น) ผาแปดศอก  ในยุคกอนที่จิม ทอมปสัน จะเขามาจะทําสงลูกคา
หลัก คือ รานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และรานอื่นๆ ที่มีช่ือเสียงอีก 2-3 ราน คุณภาพของผาไหม
บานครัวนี่ดีกวาที่อื่นๆ คือ สีสวย ลายสวย และสีไมตก(ยามีระ จิตหยาดสุวรรณ, สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 
2548) 

 
คุณมนัสนันท เจาของกิจการผาไหมบานครัวปจจุบัน เลาวา “เกิดที่บานครัว บิดามารดามี

อาชีพขายถานในคลอง สมัยกอนหลังกลับจากโรงเรียน (อายุ 13 ป) จะไปฝกยอมไหม ซึ่งสมัยนั้นจะมี
การทอผากันทุกครัวเรือน ตอมาจงึไดมีกิจการเปนของตนเอง ซึ่งปจจุบันเปนเพียงแหงเดียวที่ทํากิจการ
ครบทุกขั้นตอน คือต้ังแตฟอกไหม ยอมไหม กรอไหม สาวไหมและขึ้นหัวมวน เก็บตะกอและการทอ 
รวมทั้งจําหนายเองที่ราน และสงที่นารายณภัณฑ บางครั้งจะมีการสั่งทอมาจากตางจังหวัด คือ จังหวัด
ตรัง” (มนัสนันท เบญจรงคจินดา, สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2548) 
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ภาพที่ 4.13 จิม ทอมปสัน ตรวจดูผาไหมบานครัว 
 

ที่มา : เอื้อเฟอโดย คุณมนัสนันท เบญจรงคจินดา 
 
ธุรกิจการทอผาไหมของชุมชนบานครัวมารุงโรจนเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นับตั้งแต

สงครามสงบใหมๆ มาจนถึง พ.ศ.2510 ซึ่งเปนชวงที่จิม ทอมปสัน เขามามีบทบาทสําคัญตอธุรกิจผา
ไหมของชุมชนบานครัวโดยใหคําแนะนําเรื่องการใชสีวิทยาศาสตรยอมผาไหม เปลี่ยนใชกี่กระตุก
แทนกี่พุงในการทอ ต้ังบริษัทรับซื้อผาไหมจากชาวชุมชนโดยใหชาวบานรวมเปนหุนสวนบริษัทดวย 
รวมท้ังการนําผาไหมไปเปดตลาดตางประเทศ จึงนับวาเปนชวงที่ธุรกิจผาไหมในชุมชนบานครัวเฟอง
ฟูมากที่สุด จนกระทั่งป พ.ศ.2510 จิม ทอมปสันไดหายสาบสูญไป ธุรกิจผาไหมก็เริ่มมีอุปสรรคเพราะ
ไดมีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการบริษัทคนใหมซึ่งเขมงวดมากและไมสนับสนุนกิจการทอผาไหมเหมือน
จิม ทอมปสัน (เชน ไมมีการสั่งไหมดิบมาใหกอนและคิดบัญชีกันทีหลัง) จึงมีการเลิกกิจการไปเรื่อยๆ 
จากการขาดทุน ตอมากิจการผาไหมก็ยังซบเซาลงเรื่อยๆ เมื่อบริษัท จิม ทอมปสัน ต้ังโรงงานทอผา
ไหมเองที่อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และไมซื้อผาไหมจากชุมชนบานครัวอีก 

 
ในป พ.ศ.2528 พบวาในชุมชนบานครัวเหนือมีกิจการทอผาไหมประมาณ 20 ราย (เสาวภา 

พรสิริพงษ และคณะ, 2532:70) 
 

    57 

DPU



 

 

 

 

ปจจุบันผูวิจัยสํารวจเมื่อเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2548 พบวาเหลือกิจการทอผาไหม
เพียง 3 รายเทานั้นคือ วรรณี-นิพนธ ไหมไทยบานครัว (ทําเฉพาะกรอไหมและทอ), อูดไหมไทยบาน
ครัว (ทําเองครบทุกขั้นตอน) และสมพงษ รุจิขจร ซึ่งทํากิจการทอผาไหมโดยอาศยัสถานที่ของชุมชน
บานครัวเหนือ 

 

 
 

ภาพที่ 4.14 รานอูดบานครัว ไหมไทย 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 รานผาไหมบานครัว วรรณี-นิพนธ มนูทัศน 
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ภาพที่ 4.16 ศูนยชุมชนบานครัวเหนือ ซึ่งคุณสมพงษ รุจิขจร อาศัยสถานที่ทอผาไหม 

 
นาวาอากาศเอก(พิเศษ)วิษณุ เลาวา “แมมีกิจการทอผาไหม (ขณะนั้นมารดามีอายุ 60 ป 

ปจจุบันถึงแกกรรมแลว) และเปนบานแรกที่ จิม ทอมปสันเขามาพบและสั่งใหทอผาไหมให โดย
กําหนดลายและสีให เร่ืองราคาจิมจะเปนผูต้ังราคา ถาสงออกตางประเทศจะมีราคาสูงขึ้น เคยไดเงิน
คร้ังหนึ่ง 30,000 บาท ดีใจมาก (วิษณุ มานะเกษม, สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2548)  

 
ปจจุบันนี้เจาของกิจการทอผาไหมรายใหญๆ ไดเลิกกิจการไปเกือบหมดแลว คุณวิษณุ ซึ่ง

มารดาคือคุณยายหนับ มานะเกษม เลาวา คุณยายหนับเปนคนบานครัวโดยกําเนิด เช้ือสายเขมรจาม เกิด
ป พ.ศ. 2448 สมัยรัชการที่ 5 (เสียชีวิตเมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544 อายุ 96 ป) คุณยายเปนคนแรกที่เปด
ประตูบานครัวคาขายผาไหมกับ จิม ทอมปสัน และชักชวนญาติใหคาขายกับจิม จนร่ํารวยกันทุกคน ซึ่ง
คุณวิษณุและลูกคนอื่นๆ ของคุณยายหนับก็ไดสืบทอดกิจการตอมา แตขณะนี้เลิกกิจการเพราะไมมี
ตลาดจําหนายและไดยายออกไปอยูขางนอก (วิษณุ มานะเกษม, สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2548) 

 
คุณยามีระ(ปจจุบันอายุ 90 ป) เคยมีกิจการทอผาที่ใหญมาก มีจํานวนกี่เปนรอย เคยทอผา

ไหมสง จิม ทอมปสัน และรานอื่นๆ 3-4 แหง (รานแอนนิตา, รานพรเพ็ญ, รานของจอมพลสฤษดิ์) ก็ได
เลิกกิจการเพราะประสบภาวะขาดทุน ไหมแพงแตผาไหมราคาถูก และไดเลิกกิจการในชวงที่ จิม 
ทอมปสัน หายตัวไปแลว(ยามีระ จิตหยาดสุวรรรณ, สัมภาษณ, 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548) 
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ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบภาวะการทอผาไหมของบานครัวในอดีตและปจจุบัน 
 

ภาวะการทอผาไหม อดีต ปจจุบัน 
แหลงของไหมดิบ 
 
 
การฟอกไหมดิบ 
 
 
การยอมไหม 
 
การกรอไหม 
 
การทอ 
 
คนทอ 
 
 
ตลาดผาไหม 
 
 
กิจการผาไหม 
บานครัว 

อีสาน, เขมร 
 
 
ใชปบเปนหมอตมใสน้ําครึ่งปบ+
ขี้เถาและไมแสม 
 
ใชสีธรรมชาติจากเปลือกไม 
 
ดวยระวิงและไน(ใชมือหมุน) 
 
ใชกี่พุงและกี่กระตุก (สมัยจิม) 
 
- ไทยมุสลิมภายในครอบครัว 
- ไมมีการจางแรงงานจากภายนอก 
 
- ตางจังหวัด 
- บริษัท จิม ทอมปสัน 
 
ทําเปนอุตสาหกรรมแทบทั้งชุมชน 

อีสาน ,  จีน ,  ญี่ปุน ,  บราซิล ,  เกาหลี , 
กํานันจุล คุนวงศ 
 
ใชหมอตมน้ําเดือดขนาดใหญ+สบู+
โซดาไฟ 
 
ใชสีสังเคราะห 
 
กรอดวยมือและเครื่องกรอ 
 
ใชกี่กระตุก 
 
มีการจางลูกจางเพื่อฟอก, ยอมไหม 
และทอ 
 
รานผาไหมตามโรงแรมใหญๆ และ
นารายณภัณฑ 
 
- ซบเซาลงมาก 
- เหลือเจาของกิจการเพียง 3 ราย 

    
ที่มา : ผูวิจัยจัดทําเอง 

 
4.1.4 ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอสังคมของชาวชุมชนบานครัว ท่ีเปนเรื่องหลักๆ ไดแก 

4.1.4.1 โครงการตัดถนนพระรามที่ 6 (ตัดใหม) เช่ือมถนนพระรามที่ 1 ผานตลาดเจริญผล 
(เกา) บานครัวใต ผานคลองแสนแสบใต ผานบานครัวเหนือ แตยายแนวถนนพนจากมัสยิดและสุสาน
ไปผานหมูบานแทน บานครัวจึงกลายเปนสังคมเปดเพราะมีถนนบรรทัดทองตัดผาน บานเรือนเกือบ
รอยหลังคาเรือนถูกเวนคืน สังคมพี่นองแยกยายกระจัดกระจาย ครอบครัวที่มีฐานะความเปนอยูดีก็ยาย
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ครอบครัวออกไป แตพี่นองบางสวนยังคงฝงรกรากอยูในบานครัวจนทุกวันนี้ (เรืองศักดิ์ ดําริหเลิศ, 
2545:65) 

 
ในป พ.ศ. 2505 ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ทางการตองการสรางถนน จริงๆ แลวเขาจะทํา

ต้ังแตสี่แยกเจริญผล มุงตรงไปยังโคลีเซียม แตจอมพลสฤษดิ์เขาเห็นวาถาทําแลวถนนมันตองตัดผาน
มัสยิด สุสานที่ฝงศพ แกก็เลยเบี่ยงไป มันก็เลยกลายเปนสามแยกแทน จากที่เปนบานครัวเดียวก็ถูกแบง
ออกเปนบานครัวเหนือ บานครัวใต และบานครัวตะวันตก 

เร่ิมมาตั้งเปนชุมชนบานครัวเหนือตอนที่การเคหะแหงชาติ มีกฎระเบียบมาเมื่อป 2518 
การเคหะฯ เห็นวาชุมชนบานครัวเปนชุมชนเกาแก ต้ังอยูมาเกือบ 200 ป เขาก็เลยเขามาปรับปรุงเปน
เขตแรกของ 50 เขต เอาประปาเขามา เอาไฟฟา เอาถนน เอาสะพานเขามา สมัยกอนทางเดินไมชาวบาน
ก็ตองชวยกันทําเอง แตตอนหลังเขาก็มาชวยสวนหนึ่ง อยางที่แปลงหนึ่งเขาก็จะแบงกันระหวางพี่นอง 
เขาก็จะแบงไวสําหรับทําทางเดิน 1.5-2 เมตร มันก็เลยกลายเปนซอยเล็กๆ ถึง 15-16 ซอยอยางที่เห็นใน
ปจจุบัน ทั้งๆ ที่จริงๆ แลวแตกอนอยูในพื้นที่เดียวกันแตถูกแบงออก (สัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร, สัมภาษณ, 
12 ธันวาคม 2548) 

 
4.1.4.2 กรณีพิพาทระหวางชุมชนบานครัวกับการทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. 2531 

รัฐบาลไดมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินบริเวณชุมชนบานครัวและชุมชนใกลเคียงเพื่อใชกอสราง
โครงการถนนรวมและกระจายการจราจรอันเปนสวนหนึ่งของโครงการทางดวนขั้นที่ 2 (พญาไท-บาง
โคล) เพื่อแกปญหาการจราจร โครงการดังกลาวจะตองเวนคืนที่ดินบริเวณมัสยิดและสุสานอันเปนศา
สนสถานของศาสนาอิสลาม ตลอดจนพื้นที่บานครัวหลายรอยหลังคาเรือนของชุมชนบานครัว อัน
สงผลกระทบตอชาวชุมชนอยางมาก นํามาซึ่งการรวมตัวตอสูคัดคานของชาวชุมชนเพื่อปกปองและ
พิทักษความเปนชุมชนดวยสันติวิธีดวยเหตุผลตามหลักวิชาการและตามแนวทางประชาธิปไตยในการ
ตอสูกับการทางพิเศษแหงประเทศไทย กระทั่งสามารถสรางกลไกใหมในการมีสวนรวมของประชาชน
ตอโครงการของรัฐเปนรูปธรรมครั้งแรกดวยการไตสวนสาธารณะเพื่อรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนถึง 2 คร้ัง ซึ่งผลการไตสวนสาธารณะทั้ง 2 คร้ังสรุปวาควรยกเลิกโครงการดังกลาวเพราะไม
เห็นประโยชนตอการแกไขปญหาการแกไขจราจร และไมคุมคากับการลงทุน (โศจิวัจน บุญประดิษฐ, 
2540:3) 

 
      4.1.4.3  ปญหายาเสพติด   สําหรับชุมชนบานครัวก็มีปญหายาเสพติดเหมือนกับชุมชน

อื่นๆ และทางคณะกรรมการชุมชนบานครัวเหนือก็ใหความสําคัญกับปญหานี้เนื่องจากไมสามารถ
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พึ่งพาหนวยงานของรัฐไดอยางเต็มที่ จึงตองมีการปราบปรามกันเองโดยประสานงานกับเจาหนาที่
ตํารวจและใชวิธีรณรงคภายในชุมชน ซึ่งสามารถแกไขไดในระดับหนึ่ง 

ปญหายาเสพติดก็มีเหมือนทุกชุมชน เนื่องจากหนวยงานของรัฐฯ ไมเอาจริง เราตองปราบ
กันเองโดยจัดใหมีเวรยามเพื่อปกปองชุมชน แรกๆ เราก็ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ แตตํารวจเอง
ก็อาศัยจับมา 100 เม็ด ทวาลงบันทึกประจําวันวา 5 เม็ด ที่เหลือก็เอาไปกระจายใหชุมชนอื่น พอถึงเวลา
ที่จะปราบจริง เราจะไปหาผูกํากับฯ ผูกํากับฯ ก็จะเรียกจาสายสืบมาบอกวาใหจัดการนะ ประธานฯ เขา
มาเอง ภายในหนึ่งวันตองเอาตัวมาใหได พอเวลาเราใหช่ือไปปุบ พรุงนี้ตํารวจก็รูเลย (สัมฤทธิ์ สิขันธก
บุตร, สัมภาษณ, 12 ธันวาคม 2548) 

“การแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
ปญหายาเสพติดเริ่มเขามาเมื่อชวงที่มีเร่ืองการกอสรางทางดวน โดยทางชุมชนไดรณรงค

เรื่องนี้อยางจริงจังกอนรัฐบาลของนายกทักษิณจะประกาศกวาดลางยาเสพติดอยางจริงจงัเปนเวลา 2 ป 
มันเปนเรื่องที่ยากมากเพราะชุมชนบานครัวเปนชุมชนท่ีความเจริญเขาถึง ปดกั้นไมได และหลังจาก
การรณรงคปญหายาเสพติดภายในชุมชนผานไป  ปญหายาเสพติดในชุมชนก็เบาลงมาก ถากะเปน
เปอรเซ็นตก็นาจะประมาณ 80 เปอรเซ็นต พอเรามารวมกลุมกันมันก็จะจัดการกับปญหาได พอเรารา
มือไปปญหาก็เขามาอีก พวกลูกเตา ลูกหลานกลุมของเราเปนผูทํากันเอง และถามีใครรูวาบานไหนขาย 
เวลาประกาศเสียงตามสายเราก็จะหันลําโพงไปดาทางบานนั้นแรงๆ เขาก็จะรูตัว แตถาเขาไม
เปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ตองอาศัยอํานาจจากภาครัฐเขามาชวยและรองรับ เพราะวาเราตองทํางาน เราไม
มีเวลาไปนั่งเฝา เราก็ทําหนาที่แคช้ีเบาะแสเล็กๆ นอยๆ เพราะเราเปนคนในพื้นที่ เราก็จะรูดี” (สมใจ 
และศิริศักดิ์ เนื่องนิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 

“การรณรงคเรื่องยาเสพติดระหวางคนอีสานและคนมุสลิม 
เราก็จะไปเตือนเขา ไมถึงขั้นไปจับตัวหรือไปแจงทางการ เคาก็จะเช่ือ แตถาเคาไมเช่ือ

จริงๆ ก็จะไปแจงภาครัฐ 
เร่ืองที่ทางเราจะตองอาศัยอํานาจรัฐมากที่สุดก็คือเรื่องของคนขาย เขาก็จะขายใหกับคน

รูจัก เพื่อนฝูง โดยผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหเบาะแสก็รูจักดีใจ ภูมิใจในการลดปญหาชุมชน ลดปญหา
สังคม เพราะชุมชนนี้ก็เปนชุมชนใหญแหงหนึ่ง การแกไขปญหาที่นี่ในปจจุบันจะไมไดใชความรุนแรง 
เชน ทุบตี เอาไปแชในคลอง เมื่อถูกจับไดเหมือนในอดีต” (สมใจ และศิริศักดิ์ เนื่องนิยม, สัมภาษณ, 11 
พฤศจิกายน 2548) 
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ตารางที่ 4.2  สรุปการเปลี่ยนแปลงของสภาพ, วิถีการดําเนินชีวิต และเศรษฐกิจ ของชาวชุมชนบาน   
                     ครัวในอดีตและปจจุบัน 
 

สภาพ อดีต ปจจุบัน 

ที่อยูอาศัย 
 
 
 
สภาพแวดลอม 
 
 
 
คลองแสนแสบ 
 
 
 
 
 
กลุมเช้ือชาติ 
 
 
เศรษฐกิจ 
 
 
 
อาชีพหลักของคนในชุมชน 
 
 
 
ความสัมพันธของชาวชุมชน 

- บานหลังใหญ 
- อยูหางกัน 
 
 
- เปนปาหญาคา, เปนธรรมชาติ 
 
 
 
- น้ําใสสะอาด 
- มีปลา, กุง ฯ 
- เปนเสนทางคมนาคม, 
สาธารณูปโภค, ตลาด 
- เปนแหลงสันทนาการ 
 
- เขมร, ไทยมุสลิม, มลายู 
 
 
- ปานกลางถึงร่ํารวยมาก 
โดยเฉพาะยุคที่ผาไหมเฟองฟู 
 
 
- ทอผา, เดินเรือ, ประมง 
 
 
 
- แนบแนน แบบเครือญาติ 

- บานหลังเล็ก 
- ปลูกอยูติดๆ กัน 
- หนาแนนและแออัด 
 
- เสื่อมโทรม, แออัด 
- ไมถูกสุขลักษณะ 
- สิ่งแวดลอมเปนพิษ 
 
- น้ําสกปรก, มีขยะ 
- ยังเปนเสนทางคมนาคม 
 
 
 
 
- ไทยมุสลิม, ไทยพุทธ, จีน, 
อีสาน และไทยจากภาคอื่นๆ 
 
- หลากหลายตั้งแตยากจนถงึ
รํ่ารวย ขึ้นอยูกับวาเปนลูกจาง
หรือเจาของบาน 
 
- ทําบานเชา, รับราชการ, 
รัฐวิสาหกิจ, ขบัแท็กซี่, ขาย
อาหาร, รับจาง ฯลฯ 
 
- ความสัมพันธกันนอยลง แตยัง 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

สภาพ อดีต ปจจุบัน 
วิถีการดําเนินชีวิต 
 
 
 
 
การศึกษา 

- เรียบงาย, มีความผูกพันกันใน
เครือญาติ 
- เครงครัดในศาสนา, ประเพณี 
และวัฒนธรรม 
 
- ผูหญิงไมไดรับการศึกษา 
-ผูชายจะจบระดับประถมศึกษา 

สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบ
สุขและสามัคคี 
- มีความแตกตางกันทางสังคม
และวัฒนธรรม (เพราะมีการ
อพยพเขามาของคนตางถิ่น) 
 
 
- หลากหลายตั้งแตระดับ
ประถมศึกษาถึงปริญญาโท 
- เด็กๆ จะไดรับการสนับสนุน
ใหเรียนหนังสือ 

 
ที่มา : ผูวิจัยจัดทําเอง 

 
4.2   การสื่อสารภายในชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบัน 

จากผลการวิจัยสามารถอธิบายและวิเคราะหการสื่อสารภายในชุมชนบานครัวในอดีตและ
ปจจุบันไดดังนี้ คือ 
 
4.2.1 การสื่อสารระหวางบุคคลและความสัมพันธของคนในชุมชน 

การสื่อสารระหวางบุคคลนับวาใชมากที่สุดทั้งในอดีตและปจจุบัน  มีลักษณะเปนการ
สื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ ไดแก การทักทายของชาวมุสลิมที่มีการกลาวคําวา “สลามาเลกุม” ซึ่ง
เปนการสื่อสารที่แสดงออกถึงภาษาพูด (วัจนภาษา) และภาษาทาทาง (อวัจนภาษา) และมีความหมายที่
สื่อถึงความมีเมตตาตอกัน (การสื่อสารนี้สังเกตไดจากการที่คุณสมใจ เนื่องนิยม พาผูวิจัยไปสัมภาษณ
อิหมาม หรือพาไปรานผาไหม เมื่อพบชาวชุมชนฯ ดวยกันก็จะกลาววา “สลามาเลกุม” กอนที่จะ
ทักทายหรือพูดคุยเรื่องอื่นๆ) 

นอกจากนี้การสื่อสารระดับบุคคลยังมีการพูดคุยกันระหวางชาวชุมชนที่เปนมุสลิมและ
ชาวชุมชนที่นับถือศาสนาอื่นๆ ซึ่งปกติคนในชุมชนจะไมคอยออกมาพูดคุยกันมากนัก 
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คุณสมนึก อิหมามคนปจจุบันใหสัมภาษณวา การสื่อสารของชาวชุมชนสมัยกอนจะ
แตกตางจากปจจุบันมาก สมัยกอนจะเรียกไดวาเราจะไปกินขาวบานไหนก็ไดและสวนมากจะใหความ
นับถือซึ่งกันและกัน เปนพี่นองกัน แตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป คือ มีคนนอกชุมชนเขามาอยูอาศัยจํานวนมาก 
สมัยคุณปูซึ่งเปนอิหมามคนเกา (เสียชีวิตไป 40 ปแลว) หลังจากที่ทานทําพิธีทางศาสนาเสร็จ ทานก็จะ
เดินเยี่ยมเยียนตามบานและทักทายพูดคุยกัน (สมนึก จิตหยาดสุวรรณ, สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548) 

“ลักษณะของการสื่อสารภายในชุมชนบานครัวในอดีตจะเปนการสื่อสารแบบปากตอปาก 
คนนี้รูแลวก็จะชวยบอกตอกันไป เชน ชวงกอนเดือนที่จะมีการถือศีลอดก็จะตองชวยกันดูเดือน 
(พระจันทร) พอดูไดที่ มัสยิดก็จะตีกลอง การสื่อสารแบบปากตอปากก็จะเร็วมากเลย” (สมใจ เนื่อง
นิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 

“การสื่อสารระหวางคนในชุมชนในอดีต จะใชทั้งภาษาเขมร ภาษาไทย และภาษาอีสาน
สําหรับคนอีสานดวยกัน” (ยามีระ จิตหยาดสุวรรณ, สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548) 

ความสัมพันธของคนในชุมชนในอดีตนั้น พวกแขกครัวนิยมแตงงานกันในหมูญาติที่เปน
ลูกพี่ลูกนองกัน ทําใหคนในบานครัวสวนใหญเปนญาติพี่นองกันเกือบทั้งหมด ความสัมพันธระหวาง
คนในชุมชนจึงเปนความสัมพันธแบบเครือญาติสนิทสนมและชวยเหลือกันดี 

แต ในปจจุบัน  ประชากรของชุมชนแมสวนใหญจะ เปนชาวไทยมุสลิมแตก็มี
บุคคลภายนอกชุมชนยายเขามาอยูในชุมชนมากขึ้น มีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยอีสาน ซึ่ง
สวนหนึ่งประกอบอาชีพอยูในชุมชน เชน รับจางฟอกไหม ยอมไหม ทอผา และคาขาย อีกสวนหนึ่งจะ
ออกไปทํางานนอกชุมชนแบบเชาไปเย็นกลับเพราะชุมชนอยูกลางกรุงเทพฯ การคมนาคมสะดวกและ
สามารถหาหองเชาไดในราคาไมแพง ดังนั้นความสัมพันธของคนในชุมชนปจจุบันจึงตางไปจาก
สมัยกอนมาก โดยแบงไดเปน 3 กลุม คือ 

1. ความสัมพันธระหวางคนไทยมุสลิมดวยกัน ซึ่งยังเปนความสัมพันธแบบเครือญาติให
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนอยางดี 

2. ความสัมพันธระหวางคนไทยมุสลิมและไทยอีสานที่เขามาเชาบานไทยมุสลิมอยู จะมี
ลักษณะความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในฐานะเจาของบานและผูเชา แตมีลักษณะตาง
คนตางอยู โดยเฉพาะชาวอีสานนั้นตอนเชาก็ตองรีบออกไปทํามาหากิน ตอนเย็นจึงจะกลับ จึงไมคอยมี
เวลาพบปะสังสรรคกับไทยมุสลิมมากนัก สวนมากจะพบปะกันเองในหมูคนอีสานดวยกัน ไมมีความ
ผูกพันกับชุมชนเหมือนคนที่เกิดที่นี่ 
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3. ความสัมพันธระหวางคนไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนนั้น คนไทยเชื้อสายจีน
บางสวนจะเชาบานไทยมุสลิมอยู และมักจะไมมีปญหาเรื่องสัมพันธภาพของคนไทยมุสลิม แตก็จะไม
ยุงเกี่ยวหรือขัดแยงกัน โดยถือวาตางคนตางอยู กลุมคนไทยเชื้อสายจีนเหลานี้จะไมคบหาสมาคมกับ
คนไทยมุสลิม ไมชอบอาหารมุสลิมและไมสนใจพิธีกรรมของคนมุสลิมดวย (เสาวภา พรสิริพงษ และ
คณะ, 2532:26) 

 
สวนความสัมพันธระหวางกลุมผูมีกิจการทอผาไหมดวยกันเองนั้น ในอดีตก็จะเปนแบบ

เครือญาติเชนกันเพราะมีแตกลุมไทยมุสลิมซึ่งศาสนาสอนใหคนมสุลิมรักใครกันเหมือนพี่นอง แตใน
ปจจุบันเหลือผูมีกิจการทอผาไหมเพียง 3 ราย แมความสัมพันธจะลดนอยลง แตก็ยังเกี่ยวของกันอยู 
โดยคุณวรรณี มนูทัศน และคุณสมพงษ รุจิขจร จางใหรานของคุณมนัสนันท เบญจรงคจินดา ฟอกและ
ยอมไหมให 

“ทําผาไหมครบวงจรไหม 
ยอมนี่ใหขางบาน(รานลุงอูดในปจจุบัน) เขาทํา เพราะวาแตกอนเขายอมไหม ลุงอูดเขาเพิ่ง

เขามาทําทีหลัง แตกอนที่บานจะสาวไหมและยอมไหมที่บาน รุนพอรุนแมทําหมดทุกอยางเลย ยอมเอง 
สีนี่แมจะทําเองหมดเลย และผาที่บานนี้จะได OTOP และของดีเขตราชเทวีเพียงบานเดียว” (วรรณี มนู
ทัศน, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548) 
 
4.2.2 การสื่อสารภายในกลุมผูรวมกระบวนการผลิตผาไหม 

การสื่อสารภายในกลุมของผูรวมกระบวนการผลิตผาไหมผาไหมในอดีตและปจจุบันนั้น
จะเปนลักษณะเดียวกัน คือ เปนเครือขายการสื่อสารแบบมีศูนยกลาง และเปนเครือขายการสื่อสารแบบ
มีวงลอ (Wheel Network) โดยมีเจาของกิจการฯ เปนศูนยกลาง เปนผูนําของกลุม ดูแลรับผิดชอบ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และเปนผูมีอํานาจสั่งการที่แทจริง ตัวอยางเชน การที่เจาของกิจการสั่ง
กลุมคนฟอกและยอมไหมเกี่ยวกับสีที่ตองการ ซึ่งคนยอมไหมตองรับคําสั่งและปฏิบัติตาม (การสื่อสาร
ทางเดียว) หรือการที่คนทอเสนอแนะเจาของกิจการเกี่ยวกับลายและสีที่ทอจากประสบการณของคน
ทอ และเจาของกิจการยินยอม (การสื่อสารสองทาง) 
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ภาพที่ 4.17 แบบจําลองแสดงการสื่อสารภายในกลุมผูรวมกระบวนการผลิตผาไหม 
(Centralized, Wheel Network) 

 
ที่มา : ผูวิจัยจัดทําเอง 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.18  แบบจําลองแสดงการสื่อสารระหวางเจาของกิจการกับคนยอมไหม 
          (ทางเดียวและสองทาง) 

 
ที่มา : ผูวิจัยจัดทําเอง 
 

ในขั้นตอนของการฟอกและยอมไหมนั้น เจาของกิจการมักมอบใหใครคนใดคนหนึ่งใน
กลุมของผูทําหนาที่นี้ เปนหัวหนาดูแลรับผิดชอบงานในสวนนี้ ซึ่งก็จะสื่อสารไปยังคนอื่นๆ ที่ทํา
หนาที่ฟอกและยอมไหมโดยตรง การสื่อสารก็จะเปนแบบเดียวกับการสื่อสารกับเจาของกิจการคือ ทาง
เดียวหรือสองทาง อยางไมเปนทางการ เชน หัวหนากลุมสั่งใหผูชวยปฏิบัติตามที่ตนตองการเรื่องการ
ยอม (สื่อสารทางเดียว) แตถาผูชวยเสนอแนะความเห็นของตน (ความเห็นสองทาง) 
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ภาพที่ 4.19 แบบจําลองแสดงการสื่อสารระหวางหัวหนากลุมคนฟอก, ยอมไหม กับคนฟอก, ยอมไหม 

 
ที่มา : ผูวิจัยจัดทําเอง 

 
“ทําหนาที่ฟอกและยอมไหมมาตั้งแตอายุ 16 ป (ปจจุบันอายุ 50 ป) ปจจุบันเปนหัวหนา

ควบคุมการฟอกและยอมไหม มีลูกนองหรือผูชวย 4 คน คนที่ทํามานานแลวก็ไมตองพูดกันมาก แตถา
เปนคนที่มาใหมก็จะตองคอยดูแลและสอนแนะนําให” (มานะ ภิรมยรัก, สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 
2548) 

สวนขั้นตอนการทอผาไหมนั้น ในระยะแรกกอนจิม ทอมปสัน จะเขามามีบทบาทตอการ
ทอผาไหมบานครัวนั้น คนทอผาจะเปนคนในครอบครัวของเจาของกิจการซึ่งจะเปนชาวไทยมุสลิม 
เจาของกิจการจะเปนผูกําหนดสีและลายผา (สืบทอดมาจากพอ-แม) โดยสื่อสารโดยตรงกับผูทอ 

“ทําผาไหมมาตั้งแตรุนพอรุนแม ซึ่งทํากอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง กอนจิมเขามา
เจาของกิจการตอนนั้นคือ พอ-แม ของสามี (คุณนิพนธ-สามี) คุณนิพนธจะเปนคนกําหนดลายและสีให
คนทอโดยตรง โดยคุณนิพนธไดมาจากพอแม และนํามาประยุกตบาง” (วรรณี มนูทัศน, สัมภาษณ, 16 
ธันวาคม 2548) 

หลังจากจิม ทอมปสัน เขามามีบทบาทในการทอผาของชุมชนบานครัว โดยเปลี่ยนใหใชกี่
กระตุก(แทนกี่พุง) และยอมดวยสีวิทยาศาสตรแทนสีธรรมชาติ รวมทั้งเปนผูกําหนดลาย สี และชนิด
ของผาไหม โดยเปนการสั่งกับเจาของกิจการโดยตรงคือ ทุกวันในตอนเชา จิม ทอมปสัน จะเขามาที่
บานครัวและเดินตรวจทุกบานที่ทอผาไหมสงให จิม ทอมปสัน พรอมทั้งออกคําสั่งเรื่องการทอผา
ใหกับเจาของกิจการ ดังนั้นการสื่อสารระหวางจิม ทอมปสัน กับเจาของกิจการ หรือกับคนทอผา จึงมี
ลักษณะเปนการสื่อสารทางเดียว อยางเปนทางการ (คนรับตองทําตามคําสั่งไมโตแยง) 
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ภาพที่ 4.20 แบบจําลองแสดงการสื่อสารระหวางจิม ทอมปสัน กับเจาของกิจการ, คนทอผา 

                            (สื่อสารทางเดียวและสองทาง) 
 

ที่มา : ผูวิจัยจัดทําเอง 
 

“จิมตองเขามาตรวจงานทุกเชา กอนที่จิมจะเขามาลักษณะของลายผา เนื้อผา จะเปน
ลักษณะทอมือ เปนลายธรรมดา โดยสืบทอดมาจากรุนปูยา ต้ังแตจิมเขามา ลักษณะและลายของผาจะ
เปนสินคาแบบที่ตลาดตองการมากขึ้น โดยจิมเปนผูกําหนดและจะมีตัวอยางมาใหเราทํา เวลาที่จิมมา
ตรวจงานก็จะเขามาดูทุกบาน และพูดกับทุกคน ดูทุกรายละเอียด บางทีเดินตลอดทั้งวัน” (สมใจ เนื่อง
นิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 

 
สําหรับปจจุบัน แมวาเจาของกิจการจะมีทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวจีน แตคนทอผาจะเปน

ลูกจาง มิใชเครือญาติแบบสมัยกอนและเปนคนอีสานสวนมาก มีมุสลิมและคนจีนเปนสวนนอย และ
การสื่อสารระหวางเจาของกิจการกับคนทอ หรือระหวางคนทอดวยกัน ก็เปนการสื่อสารโดยตรง
ระหวางบุคคล มีทั้งการสื่อสารระหวางบุคคลแบบทางเดียวหรือสองทาง อยางไมเปนทางการ และการ
สื่อสารในกลุม  การสื่อสารในกลุมมักจะเปนเรื่องของสื่อบุคคล และเปนการสื่อสารสองทาง เชน การ
สื่อสารแบบไมเปนทางการ เชน การพูดคุยกันระหวางลูกจางดวยกัน  การสื่อสารแบบเปนทางการ เชน 
คนทอบอกคนฟอกไหมเรื่องฟอกไมสะอาด 

  

 
 

ภาพที่ 4.21 แบบจําลองแสดงการสื่อสารระหวางเจาของกิจการกับคนทอ(สื่อสารทางเดียวและสองทาง) 
 

ที่มา : ผูวิจัยจัดทําเอง 
 
“ทอผามาประมาณ 27 ป ยายมาอยูที่บานครัวตอนอายุ 13 ป (ปจจุบันอายุ 53 ป) แตเริ่มทอ

ผาตอนอายุ 26 ป ลุงอูดเปนคนชวนใหมาทํา ลายผานั้นลูกสาวลุงอูดเปนคนกําหนดใหแตบางครั้งก็คิด
เองเพราะทํามานาน บางทีก็ออกแบบลายโดยดูตัวอยางจากผาธรรมดาแลวมาดัดแปลงกับผาไหม 
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เจาของเขาใหออกแบบเองไดบาง ลุงอูดเปนคนพูดงาย อยูกันเหมือนครอบครัว  ระหวางลูกจางดวยกัน 
นอกเวลางานก็จะพูดคุยกัน ใชภาษาไทยกลาง แตลูกจางอีสานดวยกันเขาจะคุยกันดวยภาษาอีสาน”  
(สุกันยา กรวัฒนะยืนยง, สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548) 
 
4.2.3    การสื่อสารระดับชุมชน 

การสื่อสารระดับชุมชนของชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบันนั้น เปนการสื่อสาร
ระหวางกลุมบุคคลหลายกลุมในชุมชน เชน การติดตอสื่อสารระหวางกรรมการชุมชนกับชาวชุมชน 
ระหวางคณะกรรมการมัสยิดกับสัปบุรุษ (สมาชิกที่สังกัดมัสยิดนั้น) 

ในอดีตนั้นยังไมมีคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการมัสยิด จะมีก็เพียงอิหมามและ
ผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการ ดังนั้นการสื่อสารในสมัยนั้นจึงยังเปนสื่อบุคคลเปนสวนใหญ รวมทั้ง
การสื่อสารแบบปากตอปาก และอาจใชสัญญาณบางอยาง เชน การตีกลองจากมัสยิดเพื่อแจงเวลา
ละหมาด ใชบอกเหตุคนตายในชุมชน และบอกเหตุฉุกเฉินตางๆ (เชน เพลิงไหม) ซึ่งแตละเหตุการณ
เสียงกลองจะมีความแตกตางกัน ซึ่งคนในชุมชนจะเขาใจความหมาย (เชน บอกเวลาละหมาด เสียง
กลองจะตีรัว 2 จบ บอกเหตุคนตายเสียงกลองจะตีรัว 3 จบ เปนตน) แตปจจุบันเลิกใชแลวเพราะมีการ
สื่อสารแบบอื่นที่ชัดเจนกวา เชน เสียงตามสาย 
                 “สมัยกอนเวลามัสยิดจะแจงขาวใหชาวชุมชนทราบ เชน บอกเวลาเรื่องการละหมาด จะใช
วิธีตีกลองแทนเสียงตามสายซึ่งใชอยูในปจจุบัน” (สมนึก จิตหยาดสุวรรณ, สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 
2548) 

“กอนจะมีเสียงตามสายก็จะเปนลักษณะการสื่อสารกันแบบปากตอปาก คนนี้รูแลวก็จะ
ชวยบอกตอกันไป เชน  ชวงกอนเดือนที่จะมีการถือศีลอดก็จะตองชวยกันดูเดือน พอดูไดที่มัสยิดก็จะตี
กลอง การสื่อสารแบบปากตอปากก็จะเร็วมากเลย” (สมใจ เนื่องนิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 

การสื่อสารภายในชุมชนระหวางผูนําทางศาสนากับชาวชุมชนในอดีต 
“สมัยคุณปูซึ่งเปนอิหมามคนเกา (เสียชีวิตไปเมื่อประมาณ 40 ปที่ผานมา) หลังจากที่ทาน

ทําพิธีทางศาสนาเสร็จ ทานก็เดินเย่ียมเยียนทุกบานเลย กวาจะกลับถึงบานก็ราวๆ 3-4 โมงเย็น เดินไป
เรื่อยๆ นี่ก็คือสมัยหลังจากป พ.ศ.2500 มาแลว” (สมนึก จิตหยาดสุวรรณ, สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548) 
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ภาพที่ 4.22  มัสยิดดารุลฟาละฮ 

 
สําหรับในปจจุบันนั้น การสื่อสารระดับชุมชนของชุมชนบานครัวจะเปนเรื่องของการ

สื่อสารของคณะกรรมการชุมชนกับชาวชุมชนเปนสวนใหญ โดยคณะกรรมการชุมชนนั้นเปนกลุม
บุคคลกลุมหนึ่งที่มีบทบาทที่เปนแกนหลักที่จะพัฒนาชุมชนในดานการบริหารจัดการและดูแล
สวัสดิการตางๆ ของชุมชน ซึ่งกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการชุมชนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการ
ติดตอสื่อสารและประสานงาน จากการวิจัยพบวาการสื่อสารของคณะกรรมการชุมชนจะมีทั้งลักษณะ
ของการสื่อสารระดับกลุม (การประชุมของคณะกรรมการชุมชน) และระดับชุมชน (การสื่อสารกับ
กรรมการชุมชนกับชาวชุมชน) 

การสื่อสารของคณะกรรมการชุมชนดวยกันเองนั้นจะผานชองทางการสื่อสารคือ 
โทรศัพทและวิทยุสื่อสาร และการจัดประชุม ซึ่งเนื้อหาสาระก็จะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการดาน
สวัสดิการในชุมชนและกิจกรรมของชุมชน ลักษณะของการประชุมจะมีการระดมความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อนําขอสรุปที่ไดมาใชในการพัฒนาชุมชน (มีการไหลเวียนของขาวสารใน
แนวระนาบ 
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ภาพที่ 4.23 ศูนยสุขภาพชุมชนบานครัวเหนือ, ศูนยรับแจงเหตุและบริการครอบครัวใน
ชุมชนซึ่งตั้งอยูภายในบริเวณมัสยิดบานครัวเหนือ 

 
สําหรับการสื่อสาระหวางคณะกรรมการชุมชนกับชาวชุมชนนั้น เนื่องจากชุมชนบานครัว

ประกอบดวยกลุมมุสลิมและคนที่นับถือศาสนาอื่น (เชน ศาสนาพุทธ) ดังนั้นการสื่อสารของกรรมการ
ชุมชนกับชาวชุมชนจึงมีความแตกตางกันดวย โดยการสื่อสารกับมุสลิมดวยกันจะสนิทสนมมากกวา
คนศาสนาอื่น 

 
การสื่อสารของคณะกรรมการชุมชนกับชาวชุมชนมีเปาหมายเพื่อแจงใหทราบ บอกกลาว

เร่ืองราวใหชาวชุมชน (ทั้งมุสลิมและศาสนาอื่น) จะใชวิธีการสื่อสารโดยผานชองทางการสื่อสารโดย
ผานชองทางที่นิยม  คือ  เสียงตามสาย  ซึ่งมีลักษณะไหลเวียนขาวสารแบบทางเดียว (one-way 
communication) เปนการกระจายขาวสารไดทั่วถึง  สวนเนื้อหาที่กระจายออกไปจะเกี่ยวกับขาวสาร
จากหนวยงานราชการ สุขภาพอนามัย การขอความรวมมือในการบริจาคทรัพย การปองกันอัคคีภัย 
และกิจกรรมในชุมชน เปนตน  นอกจากเสียงตามสายแลวยังมีชองทางการสื่อสารอื่นๆ อีก คือ การปด
ปายประกาศที่มัสยิด และการบอกตอกัน (ปากตอปาก) 

การสื่อสารภายในบานครัวปจจุบัน 
- ปากตอปาก 
- เสียงตามสาย 
- บอรดประกาศที่มัสยิด 
- วิทยุสื่อสาร 
(สมใจ เนื่องนิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 
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                    การสื่อสารผานเสียงตามสาย 
เสียงตามสายภายในชุมชนบานครัว  มีศูนยกลางการกระจายเสียอยูภายในบานของนาง

สมใจ เนื่องนิยม มีเครื่องเสียงสําหรับใชสงขาวสาร 1 เครื่อง และมีลําโพงกระจายเสียง 28 ตัวอยูทั่ว
ชุมชน สําหรับงบประมาณของอุปกรณที่ใชกระจายเสียงตามสายนี้ก็จะไดจากทางรัฐฯ สวนหนึ่ง 
งบประมาณของชุมชนสวนหนึ่ง หรือแมกระทั่งงบประมาณสวนตัวซึ่งกรรมการชุมชนและชาวบานลง
ขันรวมกัน เวลามีเหตุก็จะออกกระจายเสียง สวนคนที่เปนคนประกาศก็แลวแตเหตุการณ แลวแตความ
สะดวกหรือใครจะวางก็จะมาชวยประกาศ บางก็มีหนวยงานตางๆ อยางโรงเรียนกิ่งเพชร ทุกๆ วันพุธ 
เวลา 10.00 น.โรงเรียนก็จะสงนักเรียนเปนกลุมเพื่อมาจัดรายการใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด, สุขศึกษา
ออกเสียงตามสาย โดยมีอาจารยจากทางโรงเรียนเปนผูควบคุม 

บานของนางสมใจ เนื่องนิยม ถือวาเปนศูนยกลางของชุมชนบานครัว ไมวาจะมีเหตุอะไร
เขามา เชน ประกาศจากการไฟฟาฯ, เจาหนาที่พยาบาลจะเขามาทํางานในชุมชน ก็จะตองมาหาที่บานนี้ 

เวลาเกิดเหตุการณตางๆ เชน ไฟไหม ก็จะมีคนโทรแจงเขามา เราก็จะรูแนวาเกิดเหตุการณ
แนนอน ใครที่อยูบานหรือบริเวณนั้นก็จะเปนผูตัดสินใจออกเสียงตามสายไป แตทุกคนก็จะตองวิ่งไป
ที่จุดที่เกิดเหตุการณ ไปดูวาเกิดจากอะไร หรือไมก็กรณีมีคนตาย ก็จะประกาศวาคนนี้ตาย ใครเปนลูก
เปนหลาน เปนญาติพี่นอง 

บอรดประกาศของมัสยิด 
ก็จะแปะกันแบบเอาตามสะดวก ไมวาจะเปนโปสเตอรใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ การ

สาธารณสุข โรคระบาด โรคไขเลือดออก ไขหวัดนก โรคเอดส แมกระทั่งเด็กอายุครบเขาโรงเรียน อายุ
ครบตองเขารับการเกณฑทหาร เปนตน 

วิทยุสื่อสาร 
วิทยุสื่อสารที่ใชกันอยูก็มีประมาณ 20 กวาตัว ซึ่งจะใชกันภายในระหวางกรรมการชุมชน, 

อปพร. และอาสาสมัคร เมื่อเกิดเหตุการณสําคัญก็จะสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว (สมใจ เนื่องนิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 
 
4.2.4  การสื่อสารระหวางชาวชุมชนบานครัวท่ีเปนไทยมุสลิม ไทยเชื้อสายจีน และไทยอีสาน 

 ในอดีตชาวชุมชนบานครัวจะมีแตคนเปนมุสลิมเปนสวนใหญ ดังนั้นการสื่อสารจึงมี
ลักษณะเดียวกัน คือ เปนการสื่อสารระหวางมุสลิมดวยกัน ปจจุบันชาวชุมชนบานครัวจะประกอบดวย 
2 กลุมใหญ คือ กลุมคนมุสลิม และคนที่นับถือศาสนาอื่น (จีน, อีสาน) 
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4.2.4.1 การสื่อสารของกลุมคนมุสลิม 
รูปแบบการสื่อสารของคนกลุมนี้จะมีสื่อบุคคลที่มีบทบาทสําคัญนั่นคือ อิหมาม   ผูเปน

แกนนําทางศาสนา จะเปนผูสงสาร (sender) กระจายขาวสารไปสูกลุมคนมุสลิม (ไดแก กลุมแมบาน 
พอคาแมคา ผูเฒาผูแก และผูชายที่ประกอบอาชีพรับจางภายในชุมชน) ซึ่งเปนผูรับสาร (receiver) โดย
เนื้อหาสาร (message) นั้นจะเปนเรื่องเกี่ยวของกับการไตถามสารทุกขสุขดิบ ความเปนอยูของคน
มุสลิมโดยใชชองทางการสื่อสาร (channel) ที่เขาไปมีปฏิสัมพันธโดยการพบปะพูดคุยแตละบานใน
ชวงเวลาสายและชวงเย็น  และในยามที่มีการละหมาด (นมาซ) ของทุกวัน ซึ่งชวงเวลาที่ไปละหมาดกัน
มากที่สุดคือตอนพลบค่ําถึง 2 ทุม เนื่องจากเปนเวลาเลิกงานเสร็จสิ้นภารกิจประจําวัน สวนวันที่มีผูคน
คับคั่ง คือ วันศุกรและวันอาทิตย โดยเฉพาะวันศุกรชวงบายจะเปนวันที่มีการละหมาดพรอมกัน (โศจิ
วัจน บุญประดิษฐ และคณะ, 2547:88) จึงเปนการสื่อสารผานกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งมีลักษณะการ
สื่อสารระหวางบุคคลที่มีการพูดคุยในระดับกลุม 

4.2.4.2 การสื่อสารของกลุมคนท่ีนับถือศาสนาอื่น 
สําหรับการสื่อสารของคนกลุมนี้  สื่อบุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการสื่อสาร  คือ 

คณะกรรมการชุมชน ดังกลาวแลวขางตน ซึ่งวิธีการสื่อสารของคณะกรรมการชุมชนจะผานชองทาง
โดยการประกาศตามเสียงตามสาย เพื่อแจงกิจกรรมและขอความรวมมือ และจะมีการพบปะรายบุคคล
สําหรับการสื่อสารระหวางคนไทยมุสลิมกับคนไทยเชื้อสายจีนและกับคนไทยอีสานนั้น จะเปนไปใน
ลักษณะตางคนตางอยู แตก็จะไมมีปญหากัน มีการส่ือสารกันเฉพาะพูดคุยทักทายธรรมดาเมื่อพบกัน 
สวนการสื่อสารระหวางคนไทยมุสลิมกับไทยอีสานนั้นเปนลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกัน เพราะคน
ไทยอีสานมาเชาบานของไทยมุสลิมอยูและสวนใหญออกไปทํางานนอกชุมชนจึงไมคอยมีเวลาพบปะ
สังสรรคกับคนไทยมุสลิมมากนัก สวนมากจะเปนการพบปะกันเองในหมูคนอีสานดวยกนั และมักใช
ภาษาถิ่นภายในครอบครัวและกับคนอีสานดวยกัน 

อยางไรก็ตาม ถึงแมชาวชุมชนบานครัวปจจุบันจะประกอบดวยกลุมคนตางๆ ดังกลาว
ขางตน ซึ่งแตละกลุมตางก็มีประวัติความเปนมา แบบแผนการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน แตก็สามารถอยูรวมกันไดในชุมชนอยางสงบสุขไมมี
ปญหาระหวางกลุม โดยแตละกลุมจะปรับตัวใหเขากับสภาพการณและสิ่งแวดลอมตางๆ ในชุมชน 
และโดยกาบริหารจัดการของคณะกรรมการชุมชน 

“ปญหาระหวางชาวชุมชนที่ตางศาสนา 
คนดั้งเดิมของชุมชนบานครัวสวนใหญเปนมุสลิม เขาก็จะเขาบานและเขานอนเร็วเพื่อ

เตรียมตัวต่ืนขึ้นมาทําพิธีละหมาดตอนตีหาของเชาวันรุงขึ้น ฉะนั้นแตกอนก็จะไมมีปญหาอะไร พอมา
ตอนหลังที่บานเรือนถูกทําใหเปนบานเชาเปนบางสวน ก็จะมีคนอีสานเขามา บางทีกลางคืนก็เปดเพลง
เสียงดังกระหึ่ม ไมวาจะไดเครื่องเสียงมาใหมหรือกินเหลาถึงตีหนึ่งตีสองแลวตองเปดเพลงเสียงดังไป
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พรอมกันดวย เราก็ตองไปขอรอง พูดดีๆ กับเขาวาถาจะเปดก็ใหเปดสําหรับฟงคนเดียว แตเราก็จะ
อนุญาตใหเขา 2 วันสําคัญเทศกาลใหญของคนไทย นั่นคือวันปใหม กับวันสงกรานต จะจัดงาน จะเลน 
จะเปดเพลงเสียงดังไปจนถึงสวางเลยก็ได เราจะประกาศใหชาวบานในชุมชนรูเลย เราขอใหเขาเลย แต
ถาโดยปกติก็จะไมมี 3 ทุมไปแลวนี่ก็จะไมไดยินเสียงดนตรีดังๆ แลว โดยที่เราอาศัยการขอรองและ
การประชาสัมพันธ โดยอาศัยหลักที่วาใหทุกคนในชุมชนอยูรวมกันโดยสบาย ไมมีความขัดแยงกัน
ถึงแมวาตางศาสนา ตางภาษา ตางวัฒนธรรม” (สัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร, สัมภาษณ, 12 ธันวาคม 2548) 

 
“ในอดีตคนในชุมชนสวนใหญจะเปนคนมุสลิม มีความเกี่ยวดองเปนพี่นองกัน พอตอน

หลังก็มีคนกลุมอื่นเขามา ก็ไมไดมีความขัดแยงกันชัดเจน อาจจะมีบางแตเปนสวนนอย เชน คนอีสาน
กินเหลาเมายาเสียงดัง แตตอนหลังก็เคลียรก็คุยกันได ปจจุบันในชุมชนมีคนมากหลากหลายก็ตอง
ระมัดระวังกันมากขึ้น ก็ตองแยงกันกินแยงกันใช แยงกันทํามาหากิน มันก็เปลี่ยนไปตามยุค ยุคหลังก็มี
เรื่องยาเสพติดเขามา แตไมวาจะเปนปาใจซึ่งเปนผูใหญของชุมชนเปนคนออกไปเตือนหรือคนอื่น
ออกไปเตือน เขาก็ลวนแลวแตเช่ือฟงกันทั้งสิ้น สังคมที่นี่ดีอยางคือมีการเคารพผูใหญ เช่ือในระบบ
อาวุโส ไมมีการทะเลาะกัน” (สมใจ เนื่องนิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 

 
“คนในนี้ลวนแตรัก ผูกพันกับชุมชนเหมือนเดิม แตกอนอีสานไมคอยมี ก็จะมีคนจีนและ

มุสลิมทําผาดวยกัน คนจีนทําผาดาย เราก็จะทําผาไหม คนจีนที่ทําผาไหมก็มี ก็ทํารวมกนัได อยูกันมา
นานเหมือนเปนคนบานเดียวกัน 

คนอีสานที่เขามาอยูภายหลังก็ลวนแตรักและใหความรวมมือกับชุมชนอยางดี ตอนนี้คน
อีสานไมใชวาจะขายแตสมตํา ปลารา ใหแตคนอีสานดวยกันกินนะ คนบานครัวก็จะกินขาวเหนียวไก
ยาง คือเราก็จะบอกเขานะวามาอยูตรงนี้ถาจะใหหากินอยูดวยกันได ไกก็จะตองเปนไกอิสลาม แลววิธี
ลางเราก็จะสอนเขา แลวเขาจะเชื่อและทําตามเรา กุง หอย ปู ปลา ความสะอาด เคาก็จะตามคนมุสลิม ก็
อยูกันได บางทีก็แซวกันวาบานครวัที่อยูนี่กลายเปนบานครัวอีสานกันหมดแลว กินหมดเลยสมตํา วัน
ไหนไมไดกินก็เหมือนขาดอะไรไป แตถาเปนกิจกรรมทางศาสนา เชน มีแจกผลไม ทําบุญ ไมใชมีแต
มุสลิมที่มารวมงานนะ แตคนอีสานนี่จูงลูกจูงหลานมาเลย ทางเราก็จะสั่งถุงพลาสติกไวใสของแจกไว
เลย 300 ใบประมาณนี้” (สมใจ และ ศิริศักดิ์ เนื่องนิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 
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4.2.5  การสื่อสารผานกิจกรรมอื่นๆ ท่ีไมใชกระบวนการผลิตผาไหม  
จากผลการวิจัยพบวาการศึกษาการสื่อสารของชุมชนบานครัวนั้น  นอกจากจะศึกษาผาน

กระบวนการผลิต ผาไหมแลว  ยังสามารถศึกษาผานกิจกรรมอื่น ๆของชุมชนบานครัวโดยใชกิจกรรม
เปนสื่อเชน 

4.2.5.1 กิจกรรมที่โดดเดนเกี่ยวกับการรวมตัวและความสามัคคีคือ  กรณีพิพาทระหวาง
ชุมชนบานครัวกบัการทางพิเศษแหงประเทศไทย  หรือตอตานการตัดทางดวนผานบริเวณมัสยิดและสู
สาน  ทางชุมชนไดใชกลยุทธการสื่อสารทั้งภายในชุมชน  ไดแก  การรวมคนในชุมชนโดยใชศาสนา
อิสลามเปนหลักสําคัญในการรวมคนในชุมชนใหเปนหนึ่ง  ตองมีการประชุมกลุมแกนนํา  การใชสื่อ
เฉพาะกิจ  เชน  ใบปลิว  ปายผา  และกลยุทธการสื่อสารภายนอกชุมชน ไดแก  การใชสื่อมวลชน
เผยแพรขาวสารของชุมชนใหเปนประเดน็ขาวในระดับประเทศ  ซึ่งนับวาชาวชุมชนทําไดสําเร็จใน
ระดับหนึ่ง (โศจิวัจน  บุญประดิษฐ ,  2543  : 122-123  ) 

“วิธีการสื่อสารกับบุคคล, องคกรตางๆ ภายนอกชุมชน 
สําหรับบุคคลภายนอกในภายหลังก็รูจักชุมชนบานครัวและขาวสารของชุมชนบานครัวผาน

สื่อมวลชน เนื่องจากกรณีทางดวน การรวมตัวกันตอสู เขาก็จะมองวาคนชุมชนบานครัวเห็นแกตัว จะมี
คนนําความเจริญมาให จะชวยทําใหรถหายติด ชวยระบายการจราจร แตทําไมเราถึงไมเอา เหตุผลของเรา
ก็คือเราตองตอสูเพื่อความถูกตอง เราสามารถพิสูจนได ที่เราสูก็เพื่อ 1. เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย เปนอันดับหนึ่ง แตสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะเอาทางดวนมาตัดผานสุสาน ร้ือมัสยิด เราเลย
ตองสูตาย ผมนี่ขอสูเปนชีวิตแรกเลย เพราะวาศาสนสถานนี้เปนเจตจํานงของคนที่นับถือในศาสนานั้น 
เขาตองการสิ่งนี้ เปนที่สถิตของพระผูเปนเจา เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน ฉะนั้นการที่จะมารื้อ
หรือยายไปใหเหลือแตตัวชุมชน แลวเราจะเอาที่ไหนสักการะ เราก็เลยสูไมถอย” (สัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร, 
สัมภาษณ, 12 ธันวาคม 2548) 

4.2.5.2 การรณรงคตอตานยาเสพติด ซึ่งกลุมเปาหมาย คือ ชาวชุมชนทุกคน ผูขาย ผูเสพ 
รูปแบบของการสื่อสารไดแก ดารประชุมคณะกรรมการชุมชน เสียงตามสาย และสื่อบุคคล (ตักเตือน
โดยตรง) 

“การติดตอสื่อสารระหวางอิหมามกับชาวชุมชนในปจจุบัน 
ตอนนี้ผมมีนโยบายของผมโดยตรงคือจะมีคณะกรรมการทํางาน 12 คน และแตละคนก็จะ

ประจําแตละซอย เราก็จะใหชวยดูแลแตละซอยไป ครอบครัวไหนถาอยูกันอยางผิดทํานองคลองธรรม
(อยูกอนแตง) เราก็จะทําการแตงให แลวถาผูใดติดยาเสพติดเราก็จะตักเตือน ถาไมยอม ไมฟง เราก็จะ
ไมไปมาหาสูเขา ไมวาเขาจะทําบุญ มีคนตาย เราก็จะไมหาสูเขา แตจะใหเขาทํากันเอง จนสุดทายเลย
เราก็จะคัดเขาออกจากชุมชน และนี่ที่ผมกําลังจะขอความเห็นจากกรรมการอยู เรื่องพวกนี้ก็จะเปนเรื่อง
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สวนใหญที่ทําใหอิหมามไดติดตอสื่อสารกับชาวชุมชน” (สมนึก จิตหยาดสุวรรณ, สัมภาษณ, 2 
ธันวาคม 2548) 

      ทางชุมชนตองจัดใหมีการรณรงคเร่ืองยาเสพติด หลักศีลธรรมและจริยธรรมควบคูกันไป 
เพราะวาเด็กในปจจุบันหางไกลเรื่องจริยธรรมมาก อยางบางครอบครัวในชุมชนก็จะปลอยลูกมาก ไม
สนใจ เราก็จะพาเด็กเขามาเกาะกลุมกันเพื่อความสะดวกในการปลูกฝงและดูแล (ศิริศักดิ์ เนื่องนิยม, 
สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 

4.2.5.3 การปองกันอัคคีภัย  กลุมเปาหมายของการสื่อสารก็คือชาวชุมชนทุกคน โดยใช
ชองทางการสื่อสารคือเสียงตามสายเพื่อรวมตัวกัน 

“บทบาทของอิหมามกับผูนําชุมชนบานครัว 
ชวงนี้มีเยอะมากเลย คือทุกอยางจะประสบความสําเร็จไดก็จากอิหมาม ชุมชน ผูที่อาศัยอยู

ในชุมชนดั้งเดิมจะใหความรวมมือมาก การทําอะไรเราทํากันดวยความรวมมือซึ่งกันและกัน ไมมีใคร
บอกวางานของฉันหนักของทานเบา จะไมมีเกี่ยงกัน ยกตัวอยางเร่ืองที่ประสบความสําเร็จ คือ เวลาเกิด
เพลิงไหมนี้เราจะไมเคยหนีไฟ เราจะยิ่งวิ่งเขาหาไฟและดับไฟดวยตัวเองกอน และจะไมมีเพลิงลุกลาม 
นี่หมายถึงความรวมมือรวมใจของชาวชุมชนบานครัวมาตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา” (สมนึก จิตหยาด
สุวรรณ, สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548) 

 
4.3   การสื่อสารระหวางชาวชุมชนบานครัวกับบุคคล/สังคมภายนอก ในอดีตและปจจุบัน 
4.3.1  การสื่อสารระหวางชาวชุมชนบานครัวกับบุคคล/สังคมภายนอก ในอดีต 

ในอดีตนั้นชุมชนบานครัวเปนสังคมแบบปด และอาชีพหลักของแทบทุกครัวเรือนคือการ
ทําธุรกิจผาไหม ดังนั้นการสื่อสารกับบุคคล/สังคมภายนอก ซึ่งไดแก 

4.3.1.1 การสื่อสารกับแหลงไหมดิบ 
ในอดีตแหลงไหมดิบไดแกทางอีสาน และประเทศเขมร โดยผูประกอบกิจการหรือ

ตัวแทนจะไปติดตอซื้อไหมดิบจากแหลงโดยตรง จึงเปนการสื่อสารโดยตรงระหวางบุคคล 
“การติดตอสื่อสารกับแหลงวัตถุดิบ 
เราจะสั่งไหมมาจากทางเพชรบูรณ, อุดรธานี และจีน โดยคุณวรรณีและคุณนิพนธเปนผูสั่ง 

สั่งจากบริษัทไหมที่แมเคยซื้อสมัยกอน ก็จะเปนเจาประจํากัน” (วรรณี มนูทัศน, สัมภาษณ, 16 
ธันวาคม 2548) 
 

4.3.1.2 การสื่อสารกับจิม ทอมปสัน 
การสื่อสารระหวางจิม ทอมปสัน กับชาวชุมชนบานครัวที่ทําธุรกิจผาไหม จึงมีทั้งการ

สื่อสารกับเจาของกิจการ (เปนสวนใหญ) ในเรื่องของการติดตอวาจางใหทอผาไหมสงใหบริษัท จิม 
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ทอมปสัน ซึ่งเปนการติดตอสื่อสารโดยตรงอยางเปนทางการ และเปนการสื่อสารแบบสองทาง แตใน
เร่ืองของการกําหนดลายและสีของผานั้น จะเปนการสื่อสารทางเดียวแบบเปนทางการเพราะเจาของ
กิจการจะตองสั่งใหคนทอทําตามที่จิม ทอมปสัน ตองการเทานั้น แตมีบางครั้งที่จิม ทอมปสัน จะมีการ
สื่อสารโดยตรงกับคนยอมสีและคนทอ (เปนสวนนอย) และเปนการสื่อสารทางเดียวอยางเปนทางการ 
คือเปนการสั่งจากจิม ทอมปสัน 

“ทุกคนในบานครัวที่ทําผาไหมกับจิม จะมีหุนอยูในบริษัทจิม ทอมปสัน จิมจะเขามาดวย
ตัวเอง สั่งลาย สั่งสี เขามีลามมาดวย ช่ือคุณนาท” (วรรณี มนูทัศน, สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548) 

“การทํากิจการผาไหมของชุมชนบานครัว 
ยุคที่รุงเรืองที่สุดก็คือยุคที่จิม ทอมปสันเขามา เศรษฐกิจของชาวชุมชนบานครัวแตละบาน

จัดวาดีมากถึงเขาขั้นเศรษฐีเลยก็วาได  ไมตองออกไปหากินก็ไมอดตาย เพราะวานายจิม (หรือที่
ชาวบานเรียกวา “นายหาง”) จะเปนคนปอนงานใหเรื่อยๆ นายจิมจะเปนคนออกแบบลาย คดัสีผา เขา
มาดูหมดทุกขั้นตอนตั้งแตการยอม ซึ่งบานของจิม ทอมปสัน จะอยูอีกฝงของคลองแสนแสบตรงกัน
ขามกับชุมชนบานครัวที่ทอผา โดยสามารถเดินขามสะพานไมหรือพายเรือไปมาขามคลองได ทุกคน
ในชุมชนบานครัวก็จะรักเขา 

 
จิมตองเขามาตรวจงานทุกเชา ตองเดินขามฝงมา นอกจากเรื่องใหคําปรึกษาดานการผลิต 

การใหอาชีพ แลวจิมยังชวยเหลือคนในชุมชนแทบทุกเรื่อง หาตลาดใหเลย เราแคทําสงเขาอยางเดียว 
วัตถุดิบก็เอามาจากจิมทุกอยาง เราเองไมตองลงทุน เวลาไปเอามาทางจิมก็จะจดเอาไววาเอามา พอเรา
ทําทุกสิ่งทุกอยางเสร็จก็เอาไปสง เขาก็จะตัดจากยอดที่ขายไดโดยที่เราไมตองยุง 

จิม สามารถพูดไทยไดนิดหนอย แตเขาจะมลีามมา ตอนนั้นมีคุณสุรินทร คุณนาท(ปจจุบัน
เสียชีวิตไปแลว) แตทุกวันนี้เราก็ยังผูกพันกันอยู ถาเรามีกิจกรรมที่เขาชวยเหลือไดเขาก็จะชวยตลอด 
เวลาจิมเขาไปตามบาน จิมจะพูดคุยกับทั้งเจาของกิจการ คนทอ ลูกจาง โดยดูรายละเอียดแมกระทั่งการ
ยอม” (สมใจ เนื่องนิยม, สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548) 

 
4.3.1.3   การสื่อสารกับผูบริโภค (ตลาดผาไหม) 
ในอดีตนั้นคนในบานครัวทอผาไหมเปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนแทบทุกบาน ผา

ไหมที่ทอไดมีทั้งที่เอาไวใชในชุมชนและนําออกไปจําหนายตางจังหวัด เชน จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท นครสวรรค พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร (เสาวภา พรสิริพงษ และคณะ, 
2532:59) 

จนตอมาเมื่อจิม ทอมปสัน เขามาทําธุรกิจผาไหมกับชาวบานครัว ตลาดผาไหมของชุมชน
บานครัวจึงเปลี่ยนไปโดยจิม ทอมปสัน ต้ังบริษัทรับซื้อผาไหมจากชาวบานทั้งหมดและนําไปขายใน
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นามของผาไหมจิม ทอมปสัน จนกระทั่งการทอสงใหบริษัทของจิม ทอมปสัน ไดยุติลงหลังจิม ทอมป
สัน หายไป และทางบริษัทฯ เลิกสั่งซื้อผาไหมจากชาวบาน 

แตในระยะกอนที่จิม ทอมปสันจะเขามา เจาของกิจการบางรายก็จะมีรานขายผาไหมที่เปน
คนกลางรับผาไหมของบานครัวเปนประจํา เชน บานของคุณยามีระ จิตหยาดสุวรรณ ซึ่งมีกิจการทอผา
ใหญโตมากในอดีต  

ที่ทําสงลูกคาหลักก็คือรานของจอมพลสฤษดิ์ ที่ถนนพัฒนพงษ ซึ่งจอมพลสฤษดิ์จะนําไป
ขายใหบริษัทที่ทําเฟอรนิเจอรที่ทําโซฟาประทับใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เขาก็จะใหไปสงที่
ถนนหลานหลวง แลวก็ยังสั่งผาไหมไปทําพวกผามานและทําเฟอรนิเจอรอื่นๆ อีก กอนที่จะทํากิจการ
กับจอมพลสฤษดิ์ทานก็จะสงคนมาดู เพราะแตกอนชุมชนบานครัวมีช่ือเสียงดานผาไหมมาก 

สวนที่รายอื่นเขาไปขายแถบชานเมืองกัน ของคุณยามีระไมตองเลยเพราะวาทําสงลูกคา
ประจาํอยูแลว (ยามีระ จิตหยาดสุวรรณ, สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 

สําหรับในอดีตนั้นชุมชนบานครัวไมมีการสื่อสารกับสื่อมวลชนหรือหนวยงานภาครัฐ 
 

4.3.2    การสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวกับบุคคล/ สังคมภายนอกในปจจุบัน 
จากการนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการสําหรับงานวิจัยนี้กําหนดใหปจจุบัน หมายถึง ชวงเวลา

ต้ังแตจิม ทอมปสัน หายไป (พ.ศ.2511) จนถึงปจจุบัน (พ.ศ.2548) ซึ่งสถานการณการทําธุรกิจผาไหม
ของชุมชนบานครัวซบเซาลงมาก ดังนั้นการสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวกับบุคคล/ สังคมภายนอก 
จึงเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต โดยการสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจผาไหมในปจจุบันจะมีเพียงสวนนอย 
ไดแก การสื่อสารกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องผาไหม และหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับการนําผาไหมไป
แสดงตามงาน OTOP เปนตน สวนใหญจะเปนเรื่องของการสื่อสารกับชุมชนอื่นๆ ภายนอก สื่อมวลชน 
และหนวยงานภาครัฐ 

การสื่อสารระหวางชุมชนกับภายนอกในปจจุบัน ไดแก การสื่อสารระหวางชุมชนบาน
ครัวเหนือกับชุมชนบานครัวใต และชุมชนบานครัวตะวันตก ซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกัน นอกจากนี้ก็
ยังมีการสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวเหนือกับชุมชนอื่นๆ เชน ชุมชนกิ่งเพชร ชุมชนซอยสมประสงค 
5 เปนตน รวมท้ังมีการสื่อสารกับสํานักงานเขตราชเทวี, การเคหะแหงชาติ และสื่อมวลชน แตจะเปน
การสื่อสารเกี่ยวกับกิจการกลุมตางๆ ของชุมชนนอกเหนือจากเรื่องของธุรกิจผาไหมซึ่งลดบทบาท
ความสําคัญลงมาก  

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางชุมชนบานครัวเหนือกับชุมชนบานครัวตะวันตก ชุมชน
บานครัวใต และชุมชนอื่นๆ ใกลเคียงนั้น อิหมามคนปจจุบัน เลาวา “กิจกรรมที่ทําใหชาวชุมชนตางๆ 
ไดมาพบปะสื่อสารกัน มีทั้งกิจกรรมทางศาสนา, กิจกรรมกีฬา, กิจกรรมสาธารณประโยชน การ
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ติดตอกันใชทั้ง เสียงตามสาย บัตรเชิญ และโทรศัพท” (สมนึก จิตหยาดสุวรรณ, สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 
2548)  

ในชุมชนบานครัวจะมีกลุมทางสังคมที่สําคัญและมีบทบาทตอกิจกรรมของชุมชน คือ
คณะกรรมการชุมชน ซึ่งจะเปนตัวแทนในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานเขตฯ 
การเคหะแหงชาติ และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหาตางๆ ของชุมชน 
สวนการติดตอเกี่ยวกับเรื่องผาไหมนั้นจะมีนอยมาก จะมีก็เปนเรื่องขอใหเจาของกิจการนําผาไหมไป
แสดงและจําหนายในงานแสดงสินคา OTOP เปนตน  

ในการติดตอกับหนวยงานราชการตางๆ นั้น คณะกรรมการชุมชนจะทําหนาที่เปนตัวแทน
ของชาวบาน เชน ชาวบานตองการใหมีการสรางสะพานขามคลอง คณะกรรมการฯ ก็จะตองประชุม
กัน แลวทําเรื่องไปยังสํานักงบประมาณเพื่อขอเงินที่จะนํามาสรางสะพาน โดยใชงบพัฒนาจังหวัดของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด (สส.) ดังนั้นประธานคณะกรรมการชุมชนจะตองทําหนังสือถึง สส. 
และผูอํานวยการเขตฯ ดวย แตในทางปฏิบัติ คณะกรรมการฯ ก็จะตองสอบถามเปนการสวนตัวจาก 
สส. กอน แลวจึงทําเรื่องอยางเปนทางการ 

ในกรณีที่หนวยราชการหรือหนวยงานเอกชนภายนอกจะเขาไปในชุมชน ก็จะตองติดตอ
ผานกรรมการชุมชนกอน เพื่อใหกรรมการฯ ไปชี้แจงและทําความเขาใจกับชาวบาน 

นายสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ กลาววา “รับตําแหนงประธาน
กรรมการชุมชนฯ มา 15 ปแลว อยากพักแตก็ยังพักไมได เพราะไมมีคนอื่นที่เหมาะสมมารับเปนตอ ผม
รับราชการ (กรมสงเสริมสหกรณ) จึงรูระบบราชการ สามารถประสานงานกับทางราชการและ
หนวยงานอื่นๆ ไดดี รูวาเวลาจะของบประมาณตองทําอยางไร มีระบบและขั้นตอนในการอนุมัติ
อยางไร กอนนําหนังสือไปมอบใหทางราชการก็จะโทรติดตอกับ สส., สก. วามีงบไหม 

การสื่อสารกับชุมชนอื่นๆ ภายนอก จะเปนเรื่องของการจัดกิจกรรมรวมกัน เชน งาน
ประเพณีระหวางชุมชนบานครัวกับชุมชนพญาไท การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ก็จะมีการประชุม
รวมกัน” (สัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร, สัมภาษณ, 12 ธันวาคม 2548) 

สวนการสื่อสารระหวางชุมชนกับสื่อมวลชนนั้น สื่อมวลชนจะเปนฝายติดตอเขามา เชน 
นิตยสารเขามาขอสัมภาษณ และรายการโทรทัศนเขามาขอถายทําเกี่ยวกับเรื่องผาไหมบานครัว 

ดังนั้นการสื่อสารของชุมชนบานครัวกับภายนอกในปจจุบัน จึงเนนการติดตอส่ือสารผาน
คณะกรรมการชุมชนบานครัวโดยวิธีที่หลากหลาย ต้ังแตการพูดคุยโดยตรงอยางไมเปนทางการ การ
ติดตอทางโทรศัพท การประชุม และการใชจดหมายอยางเปนทางการ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารของชุมชนบานครัวผานผลิตภัณฑผาไหม” เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ ดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและใชการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัย คือ 

1. เพื่อศึกษาการสื่อสารของชุมชนบานครัว (ระหวางชาวชุมชน และระหวางชุมชนกับ
ภายนอก) ผานผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว 

2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารของชุมชนบานครัวเมื่อสภาพและวิถีการ
ดําเนนิชีวิตและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปไดตามวัตถุประสงคดังนี้ คือ 
5.1.1 ชุมชนบานครัว กระบวนการผลิตธุรกิจผาไหมในอดีตปจจุบัน และปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ตอสังคมของชาวชุมชนบานครัว 

5.1.1.1 ชุมชนบานครัว เปนชุมชนกลางกรุงเทพมหานครที่มีประวัติความเปนมาและ
กอกําเนิดมา 200 กวาป จากชาวชุมชนชาวไทยมุสลิมเชื้อสายแขกจามที่บรรพบุรุษไดถูกกองทัพไทย
กวาดตอนมาจากกัมพูชาเขามาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณริมคลองมหานาคตอกับคลองแสนแสบดาน
ตะวันออกของกรุงเทพฯ ต้ังแตเมื่อคร้ังตนกรุงรัตนโกสินทร ปจจุบันแบงเปนชุมชนบานครัวเหนือ 
ชุมชนบานครัวตะวันตกซึ่งมีพื้นที่อยูในเขตราชเทวี และชุมชนบานครัวไดอยูในเขตปทุมวัน ประชากร
สวนใหญของชุมชนบานครัวนับถือศาสนาอิสลาม ภายในชุมชนมีโรงเรียน มัสยิด สุสาน ศูนยชุมชน 
ศูนยดับเพลิงและสาธารณสุขชุมชน  เปนชุมชนมุสลิมใหญที่สุดแหงกรุง เทพมหานครที่มี
สาธารณูปโภคพื้นฐานครบถวน ประชากรของชุมชนในอดีตจะมีแตชาวมุสลิมเกือบทั้งหมด และมี
อาชีพหลักคือการทําธุรกิจผาไหม แตปจจุบันนอกจากชาวมุสลิมแลว ยังมีกลุมคนไทยที่นับถือศาสนา
อื่น ไดแก กลุมคนไทยเชื้อสายจีน กลุมคนไทยพุทธจากภาคอีสานและภาคอื่นๆ เขามาอยูอาศัยรวมกัน
ในชุมชนอยางสงบสุข ทั้งๆ ที่คนเหลานี้มีแบบแผนการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ 
ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน แตก็สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการณ สิ่งแวดลอมตางๆ 
ภายในชุมชนไดเปนอยางดี แตในปจจุบันธุรกิจผาไหมของชุมชนลดลงจนเหลือนอยกวาเดิมมาก 
รวมทั้งชุมชนไดมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสภาพแวดลอม กลุมเช้ือชาติ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
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 วัฒนธรรม ไปจากอดีตอยางมากมาย แตอยางไรก็ตามชุมชนบานครัวนั้น ยังนับวาเปนชุมชนที่เขมแข็ง 
มีความโดดเดนในเรื่องอัตลักษณของชุมชนและความสามัคคีรวมมือโดยจะเห็นไดจากความรูสํานึก
และการมีสวนรวมในทางการเมือง กรณีพิพาทกับทางการพิเศษแหงประเทศไทย คัดคานการสรางทาง
ดวนผานมัสยิดและสุสานของชุมชนจนมีความสําเร็จในระดับหนึ่ง 

5.1.1.2 กระบวนการผลิตผาไหม 
กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนบานครัวประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้คือ 

        5.1.1.2.1 การจัดหาไหมดิบ 

 เนื่องจากชุมชนบานครัวไมสามารถเลี้ยงไหมและปลูกหมอนเองได เพราะพื้นที่ไม
เพียงพอและสภาพแวดลอมไมเหมาะสม จึงตองไปซื้อไหมดิบจากแหลงอื่นๆ ซึ่งในอดีตคือประเทศ
เขมรและจังหวัดทางอีสานของไทย แตปจจุบันจะซื้อไหมดิบจากประเทศญี่ปุน สาธารณประชาธิปไตย
ประชาชนจีน บราซิล เกาหลี โดยผานตัวแทนในกรุงเทพฯ แตก็ยังซื้อจากอีสานและจากไรของกํานัน
จุล คุมวงษ 

 5.1.1.2.2 การฟอกและยอมไหม  

 ไดแกการนําไหมดิบมาฟอกและยอมสี ในอดีตการฟอกทําโดยตมในหมอน้ําเดือดที่
ใสขี้เถาและไมแสม แลวยอมโดยสีธรรมชาติ แตปจจุบันฟอกในหมอตมน้ําเดือดที่ใสสบูและโซดาไฟ 
แลวยอมดวยสีวิทยาศาสตร 

 5.1.1.2.3 การกรอไหม สาวไหม และขึ้นหัวมวน 
 หลังจากยอมไหมและตากแหงแลว จะตองเอาไหมไปกรอ โดยสมัยกอนใชระวิงที่

หมุนดวยแรงคน เปนกรอจากไจเขาหลอดใหญ แลวกรอเขาใสหลอดเล็กเพื่อใสในกระสวยสําหรับทอ
ไหมที่ใสในหลอด แลวจะตองนําไปสาวแลวนําขึ้นหัวมวนเพื่อที่จะนําไปทอ สมัยกอนวิธีการทั้งหมด
นี้ใชแรงงาน แตปจจุบันมีทั้งเครื่องกรอไหมและสาวไหม 

 5.1.1.2.4 การเก็บตะกอ 
 ตะกอเปนสวนหนึ่งของเครื่องทอผาซึ่งจากตะกอจะมีเชือกโยงไปที่ไมเทาเหยียบทั้ง

สองขาง ใชกับกี่กระตุก ในอดีตมีแตกี่พุงซึ่งไมมีการเก็บตะกอ 
 5.1.1.2.5 การทอ 
 ในอดีตทอดวยกี่พุงซึ่งทอไดชา หลังจากจิม ทอมปสัน เขามาแนะนําจึงเปลี่ยนเปนกี่

กระตุกซึ่งทําใหทอไดเร็วขึ้น 
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5.1.1.3 ธุรกิจผาไหมในอดีตและปจจุบัน 
ในอดีตนั้นการทําธุรกิจผาไหมเปนอาชีพหลักของชุมชนบานครัว โดยมีการทอผาไหม

แทบทุกครัวเรือน โดยทํากันในหมูเครือญาติ และเจริญรุงเรืองอยางมาก หลังจาก จิม ทอมปสัน เขามา
มีบทบาทในการทําธุรกิจผาไหมของชุมชนบานครัว โดยการเปลี่ยนแปลงไปใชวิทยาศาสตรในการ
ยอม การใชกี่กระตุกแทนกี่พุง รวมทั้งรับซื้อผาไหมของชาวบานโดยออกทุนใหกอน และใหเจาของ
ธุรกิจผาไหมเขาเปนผูมีหุนสวนของบริษัทผาไหมไทยของจิม ทอมปสัน ซึ่งทําใหช่ือเสียงของผาไหม
ไทยบานครัวแพรหลายทั้งในและตางประเทศ มีผลใหเศรษฐกิจของชาวชุมชนบานครัวในชวงนั้น
รุงเรืองมาก จนกระทั่ง จิม ทอมปสัน หายสาบสูญไปในปพ.ศ. 2510 ทําใหธุรกิจผาไหมของชุมชนบาน
ครัวซบเซาลง เพราะไมมีทุนและไมมีตลาด จนปจจุบันเหลือคนที่ทําธุรกิจผาไหมในชุมชนบานครัว
เพียง 3 ราย ทําใหมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของชาวชุมชนบานครัวเปนอยางมาก 
 

5.1.1.4 ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอสังคมของชาวชุมชนบานครัว 
 5.1.1.4.1 โครงการตัดถนน พระรามที่ 6 (ตัดใหม) เช่ือมถนนพระรามที่ 1 ผานตลาด

เจริญผล (เกา) บานครัวใต ผานคลองแสนแสบใต ผานบานครัวเหนือ แตยายแนวถนน พนจากมัสยิด
และสุสานไปผานหมูบานแทน ชุมชนบานครัวจึงกลายเปนสังคมเปดเพราะมีถนนบรรทัดทองตัดผาน 
ทําใหชาวมุสลิมบางสวนยายออกไปหาที่อยูใหมนอกชุมชน เพราะที่ดินบริเวณที่อยูอาศัยถูกเวณคืน 

  5.1.1.4.2 กรณีพิพาทระหวางชุมชนบานครัวกับการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในป
พ.ศ. 2531 โดยรัฐบาลมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินบริเวณชุมชนบานครัวและชุมชนใกลเคียง เพื่อ
กอสรางทางดวนขั้นที่ 2 (พญาไท-บางโคล) ชาวชุมชนบานครัวไดรวมตัวกันตอสูคัดคานดวยสันติวิธี
จนโครงการดังกลาวยกเลิก แสดงถึงความเขมแข็งและสามัคคีของชุมชน 

 5.1.1.4.3 ปญหายาเสพติด คณะกรรมการชุมชนบานครัวเหนือไดใหความสําคัญกับ
ปญหานี้และไดรวมมือกับชาวชุมชนในการแกปญหา โดยใชวิธีรณรงคในชุมชน และอาศัยการสื่อสาร 
ความสัมพันธวากลาวตักเตือน รวมทั้งความรวมมือของชาวชุมชน ทําใหปญหายาเสพติดในชุมชน
ลดลงมาก 

 
5.1.2 การสื่อสารภายในชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบัน 

5.1.2.1 การสื่อสารระหวางบุคคล 
เปนการสื่อสารที่ใชมากที่สุดในชมุชนบานครัวทั้งในอดีตและปจจุบัน มีลักษณะเปนการ

สื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ ไดแก การทักทายพูดคุยกันโดยเฉพาะระหวางชาวมุสลิมดวยกัน 
ในอดีตลักษณะการสื่อสารภายในชุมชนบานครัวจะเปนการสื่อสารแบบปากตอปาก และ

มีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ เพราะสวนใหญจะเปนชาวมุสลิมดวยกัน 
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ปจจุบันมีบุคคลภายนอกยายเขาอยูในชุมชนมากขึ้น มีทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนและไทย
อีสาน ซึ่งสวนใหญจะออกไปทํางานนอกชุมชน ทําใหการสื่อสารและความสัมพันธของชาวชุมชนใน
ปจจุบันตางไปจากสมัยกอนมาก สามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ ความสัมพันธระหวางคนไทยมุสลิม
ดวยกัน ความสัมพันธระหวางคนไทยมุสลิมและไทยอีสาน และความสัมพันธระหวางคนไทยมุสลิม
และคนไทยเชื้อสายจีน 

5.1.2.2 การสื่อสารภายในกลุมผูรวมกระบวนการผลิตผาไหม 
ในอดีตและปจจุบัน จะเปนลักษณะเดียวกัน คือ เปนเครือขายการสื่อสารแบบมีศูนยกลาง

และเปนแบบวงลอ (Wheel Network) โดยมีเจาของกิจการเปนศูนยกลาง เปนผูนํากลุม รับผิดชอบและ
มีอํานาจสั่งการ โดยมีผูรวมกระบวนการผลิตเปนสมาชิก ลักษณะการสื่อสารมีทั้งทางเดียว สองทาง 
อยางเปนทางการ และไมเปนทางการ 

5.1.2.3 การสื่อสารระดับชุมชน 
การสื่อสารระดับชุมชนของชุมชนบานครัวในอดีตนั้น เนื่องจากยังไมมีคณะกรรมการ

ชุมชน มีเพียงอิหมาม ซึ่งเปนผูนําทางศาสนา และผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการ การสื่อสารระดับ
ชุมชนในอดีตจึงเปนแบบสื่อบุคคล สื่อสารแบบปากตอปาก ใชสัญญาณบางอยางเชน การตีกลอง (ซึ่ง
ปจจุบันเลิกใชแลว) 

สําหรับปจจุบันชุมชนบานครัว มีคณะกรรมการชุมชนทําหนาที่บริหารงานในชุมชน การ
สื่อสารระหวางคณะกรรมการชุมชนกับชาวชุมชนจึงมีหลายรูปแบบที่นิยมใชมากคือ เสียงตามสาย ซึ่ง
แจงขาวตางๆ ใหชาวชุมชนทราบ ทั้งเรื่องของราชการ การรณรงคแกปญหาตางๆ ของชุมชน รวมทั้ง
เรื่องสวนตัว เชน แจงขาวการตาย เปนตน ซึ่งเปนการสื่อสารทางเดียวอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ นอกจากนี้ยังมีชองทางการสื่อสารอื่นๆ อีก คือ การปดประกาศที่มัสยิด การบอกกันปากตอ
ปาก  และการใชวิทยุสื่อสารระหวางคณะกรรมการชุมชนและการประชุมของคณะกรรมการชุมชน 

5.1.2.4 การสื่อสารระหวางชาวชุมชนบานครัวท่ีเปนไทยมุสลิม ไทยเชื้อสายจีน และไทย
อีสาน 

ในอดีตชาวชุมชนบานครัวจะมีแตมุสลิมเปนสวนใหญ จึงเปนสื่อสารระหวางมุสลิม
ดวยกัน ไดแกการทักทายพูดคุยกันฉันทญาติพี่นอง เปนความสัมพันธระหวางเครือญาติ โดยมีสื่อ
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญคอื อหิมามผูเปนแกนนําทางศาสนา จะเปนผูสงสารกระจายขาวสารไปสูกลุม
คนมุสลิม โดยเนื้อหาสารจะเปนเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาและการไตถามสารทุกขสุขดิบ 

 
ปจจุบันจะมีทั้งการสื่อสารระหวางกลุมคนมุสลิมดวยกัน ซึ่งจะสนิทสนมรักใครกันมาก 

มุสลิมกับกลุมคนที่นับถือศาสนาอื่น และการสื่อสารของกลุมคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ ซึ่งสื่อบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญตอการสื่อสารคือ คณะกรรมการชุมชน โดยผานชองทางเสียงตามสายเพื่อแจงกิจกรรม
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ของชุมชนและขอความรวมมือ รวมทั้งมีการพบปะรายบุคคล สําหรับการสื่อสารระหวางคนไทยมุสลิม
กับคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยอีสานนัน้ จะเปนการพูดคุยทักทายธรรมดาเมื่อพบกัน ความสัมพันธ
ระหวางคนไทยมุสลิมกับคนไทยอีสานนั้นเปนลักษณะของการพึ่งพาอาศยักัน เพราะคนไทยอีสานมา
เชาบานของคนไทยมุสลิมอยู และสวนใหญออกไปทํางานนอกชุมชน จึงไมคอยมีเวลาพบปะสังสรรค
กัน สวนมากจะเปนการพบปะสื่อสารกันเองในหมูคนอีสานดวยกัน 
 

5.1.2.5 การสื่อสารผานกิจกรรมอื่นๆ ท่ีไมใชกระบวนการผลิตผาไหม 
5.1.2.5.1 การตอตานการสรางทางดวนขั้นที่ 2 (พญาไท-บางโคล) ของทางการพิเศษ

แหงประเทศไทย ชาวชุมชนบานครัวไดใชกลยุทธการสื่อสารทั้งภายในชุมชนคือการรวมตัวกันตอสู
โดยสันติวิธี การประชุมของกลุมแกนนํา และการใชสื่อเฉพาะกิจเชน ใบปลิว ปายผา และกลยุทธการ
สื่อสารภายนอกชุมชน  ไดแก การใชสื่อมวลชนเผยแพรขาวสารของชุมชนใหเปนประเด็นขาวใน
ระดับประเทศ 

5.1.2.5.2 การรณรงคตอตานยาเสพติด ซึ่งกลุมเปาหมายคือ ชาวชุมชนทุกคน ผูขาย 
และผูเสพ รูปแบบของการสื่อสารไดแก การประชุมคณะกรรมการชุมชน เสียงตามสาย และสื่อบุคคล 
(ตักเตือนโดยตรง) 

5.1.2.5.3 การปองกันอัคคีภัย กลุมเปาหมายของการสื่อสาร คือ ชาวชุมชนทุกคน โดย
ใชชองทางเสียงตามสายเพื่อรวมตัวกัน 

 
5.1.3 การสื่อสารระหวางชาวชุมชนบานครัวกับบุคคล/สังคมภายนอกในอดีตและปจจุบัน 

5.1.3.1 การสื่อสารระหวางชาวชุมชนบานครัวกับบุคคล/สังคมภายนอกในอดีต 
ในอดีต ชุมชนบานครัวเปนสังคมปด อาชีพหลักของชาวชุมชนคือการทําธุรกิจผาไหม 

ดังนั้นบุคคล/สังคมภายนอก ที่ชาวชุมชนมีการสื่อสารดวย จึงเปนแหลงไหมดิบ จิม ทอมปสัน และ
ผูบริโภค (ตลาดผาไหม) ซึ่งมีลักษณะการสื่อสารจะเปนการสื่อบุคคลทั้งสิ้น อาจเปนสื่อสารทางเดียว
หรือสองทาง อยางเปนทางการและไมเปนทางการ ขึ้นอยูกับเนื้อหาของสาร และสภาพการณระหวางผู
สงสารและผูรับสาร 

5.1.3.2 การสื่อสารระหวางชาวชุมชนบานครัวกับบุคคล/สังคมภายนอก ในปจจุบัน 
ในปจจุบันชุมชนบานครัวเปนสังคมเปดและธุรกิจผาไหมก็ลดนอยลงมาก ดังนั้นการ

สื่อสารกับภายนอกจะประกอบดวย 
5.1.3.2.1 การสื่อสารระหวางชาวชุมชนบานครัวกับชุมชนอื่นๆ ใกลเคียง ไดแก ชุมชน

บานครัวใต ชุมชนบานครัวตะวันตก ชุมชนพญาไท ชุมชนกิ่งเพชร เปนตน โดยมีชองทางการสื่อสาร
คือ โทรศัพท วิทยุสื่อสาร และมีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมของชุมชนตางๆ 
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5.1.3.2.2 การสื่อสารกับหนวยงานรัฐ 
ไดแก สํานักงานเขตราชเทวี ในเรื่องของการที่คณะกรรมการชุมชนรับนโยบายจากเขต

มาปฏิบัติรวมทั้งการของบประมาณเพื่อนํามาใชพัฒนาชุมชน ในบางครั้งจะเปนเรื่องขอความรวมมือ
จากชุมชนนําผาไหมไปแสดงและจําหนายในงาน OTOP 

นอกจาก สํานักงานเขตราชเทวีแลว ชุมชนบานครัว ยังมีการสื่อสารกับการเคหะ
แหงชาติในเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชน 

ทั้งหมดนี้จะเปนการสื่อสารสองทางอยางเปนทางการ 
5.1.3.2.3 การสื่อสารกับสื่อมวลชน ซึ่งเกิดขึ้นเปนครั้งคราว เมื่อสื่อมวลชนเขามา

สัมภาษณ หรือทํารายการโทรทัศน เพื่อนําไปเผยแพรเร่ืองราวของชุมชนบานครัว รวมทั้งผาไหมบาน
ครัวดวย ทั้งนี้จะเปนสื่อสารผานคณะกรรมการชุมชน 
 
5.2  อภิปรายผล 

การศึกษาการสื่อสารของชุมชนบานครัวนี้เปนงานวิจัยเพื่อวัตถุประสงคในการศึกษาแนว
ทางการสื่อสารเพื่อสะทอนวิถีชีวิตของชาวชุมชนบานครัวผานผลิตภัณฑผาไหมบานครัวผาน
ผลิตภัณฑผาไหมบานครัว ซึ่งเปนอัตลักษณอยางหนึ่งของชาวชุมชนบานครัว การอภิปรายไดแบงตาม
หัวขอตางๆ จากสรุปผลการวิจัยดังตอไปนี้ คือ 
5.2.1   ชุมชนบานครัว กระบวนการผลิต และธุรกิจผาไหมในอดีตและปจจุบัน 

5.2.1.1 ธุรกิจผาไหมและกรณีอื่นๆ ในชุมชน กบัการสื่อสารของชุมชนบานครัว 
ในกรณีของธุรกิจผาไหมของชุมชนบานครัวโดยเฉพาะในอดีตนั้น การทําธุรกิจผาไหม

เปนอาชีพหลักของชุมชนบานครัว จะมีการทอผาไหมอยูแทบทุกครัวเรือน จึงนับวากรณีผาไหมสารมา
รถเปนสื่อในการศึกษาการสื่อสารของชุมชนบานครัวไดเพราะชาวบานแทบทุกคนในอดีตจะมีสวน
รวมในธุรกิจผาไหมในบทบาทที่แตกตางกัน คือ การเปนเจาของกิจการ การออกไปหาแหลงไหมดิบ 
เปนคนฟอกและยอมไหม คนกรอไหม คนทอ รวมทั้งการนําผาไหมไปขายหรือสงรานคนกลาง 
รวมทั้งการที่จิม ทอมปสัน เขามามีบทบาทในธุรกิจผาไหมของชุมชนบานครัวก็เปนอีกลักษณะหนึ่ง 
(ทั้งนี้ก็เพราะในการทาํธุรกิจผาไหมนั้นจะตองประกอบดวยขั้นตอนตางๆ คือ การจัดหาแหลงไหมดิบ 
การฟอกแหละยอมไหม การกรอและสาวไหม การทอ และการตลาด ซึ่งทุกขั้นตอนนี้สามารถเปนสื่อ
เพื่อการศึกษาถึงการสื่อสารแสดงความสัมพันธของชาวชุมชนบานครัวได) และจากการศึกษาการ
สื่อสารของชาวชุมชนบานครัวผานธุรกิจผาไหมนี้ก็จะสามารถสะทอนถึงวิถีการดําเนินชีวิตของผูคน
ในชุมชนบานครัวได 
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แตปจจุบันนั้น การทําธุรกิจผาไหมของชาวชุมชนบานครัวลดนอยลงมาก การสื่อสารผาน
กระบวนการผลิตผาไหมจึงลดนอยตามลงไปดวย กลายเปนการสื่อสารของเฉพาะคนกลุมหนึ่งที่ทํา
ธุรกิจผาไหมเทานั้น ดังนั้นจึงอาศัยกิจกรรมอื่นๆ ที่ไมใชกระบวนการผลิตผาไหมเปนสื่อในการศึกษา
การสื่อสารของชุมชนบานครัว โดยศึกษาทั้งการสื่อสารระหวางชาวชุมชน และระหวางชุมชนกับ
ภายนอก 

จากงานวิจัยของ เสาวภา พรสิริพงษ และคณะฯ (2532:75) ไดเขียนไววา อุตสาหกรรมผา
ไหมบานครัวเหนือนับเปนอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนที่เกาแกที่ทํากันมาเปนรอยๆ ปจนถึงปจจุบัน 
และนับเปนเรื่องที่แปลกมากที่มีหมูบานทอผาไหมอยูในใจกลางเมืองอยางกรุงเทพมหานคร ขั้นตอน
การทําก็ใชเทคโนโลยีแบบพื้นบานที่ดัดแปลงทําใชกันภายในครัวเรือนนาที่จะไดรับการสนับสนุน
และสงเสริมจากทางการในเรื่องของการตลาดและซื้อไหมดิบในราคาที่ไมแพงนัก มิฉะนั้นอีกไมนาน
กิจการผาไหมในบานครัวเหนือก็คงจะหมดไป ซึ่งนับวาสอดคลองกับงานวิจัยคร้ังนี้ 

5.2.1.2  ปจจัยตางๆ ท่ีทําใหชุมชนบานครัวดํารงอยูได 
ในขณะที่สังคมภายนอกชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว แตภายในชุมชนบานครัวแลว

นับวาการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับที่ไมรวดเร็วนัก ทั้งนี้ปจจัยตางๆ ที่ทําใหชุมชนบานครัวยังคงดํารง
ศักยภาพอยูมาไดเปนเวลานานทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ไดแก 

ชุมชนบานครัวเปนชุมชนดั้งเดิมที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร มีวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาเปน
เวลานาน มีรกรากทางวัฒนธรรมที่ฝงแนน และมีอัตลักษณเปนของตนเอง รวมทั้งมีการถายทอด
เรื่องราวของชุมชนผานสื่อบุคคล คือ จากบรรพบุรุษไปสูรุนลูกหลาน การสืบทอดเรื่องราวผาน
พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ผานสื่อมวลชนจากรายการโทรทัศนและคอลัมน และคอลัมนใน
หนังสือพิมพและนิตยสารเพื่อสืบทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร อีกทั้งคุณเรืองศักดิ์  ดําริหเลิศ ได
ผลิตหนังสือของชุมชนเรื่อง “ประวัติศาสตรบานครัวและการตอตานทางดวนซีดีโรดของชาวชุมชน” 
เมื่อป พ.ศ. 2545 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดจากหนังสือเลมนี้คงจะเอื้อประโยชนแกชาวชุมชนบานครัว 
และเปนสื่อกลางในการรวมกลุมรวมมือรวมใจที่จะพัฒนาชุมชนบานครัว 

อีกปจจัยหนึ่งที่เสริมใหชุมชนบานครัวดํารงอยูได คือการที่ชาวชุมชนมีความสามัคคี รูสึก
ผูกพันกับชุมชนของตนและผสานความรวมมือตางๆ ภายในชุมชน ซึ่งพบวาปจจัยนี้ก็คือความเปน
มุสลิม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใหชาวชุมชนรวมตัวกันไดอยางเหนียวแนนเนื่องจากหลักคําสอนของ
ศาสนาอิสลามที่เนนยํ้าใหมุสลิมยอมรับการเปนสมาชิกแหงศาสนาเดียวกันที่ใหการชวยเหลือเกื้อกูล
กัน มุสลิมสอนใหรวมกลุมทั้งที่เปนการปฏิบัติศาสนกิจ (การละหมาด) และทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งสงผล
ใหเกิดความเปนหนึ่งเดียวของชุมชนบานครัว 

ลักษณะของกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชนก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลใหชาวชุมชนมี
ความรูสึกผูกพันตอชุมชน โดยการแสดงออกในลักษณะของการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน 
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นอกจากนี้ชาวชุมชนยังมีความเชื่อม่ันและภาคภูมิใจในชุมชนของตน โดยสามารถพัฒนา
ชุมชนผานการดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งสามารถจัดการกับปญหาตางๆ ภายใน
ชุมชนไดเองโดยไมตองการพึ่งหนวยงานของรัฐ เชน ปญหายาเสพติด การปองกันอัคคีภัย เปนตน 

เมื่อใชแนวคิดและทฤษฎีมาวิเคราะหการดํารงอยูไดของชุมชนบานครัว 
อัศวิน เนตรโพธิ์แกว (2546:207) ไดเขียนไวในเรื่องโลกาภิวัตนกับอัตลักษณของชุมชนวา 

ผลกระทบจากกระบวนการโลกาภิวัตนมิไดจํากัดตัวอยูเฉพาะดานการเมืองและเศรษฐกิจเทานั้น แตยัง
มีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน แตถาชุมชนนั้นยังคงยืนหยัดปฏิบัติตามคานิยมและ
วิถีชีวิตเดิมไดก็เปนเพราะชุมชนนั้นเปนชุมชนเชิงประวัติศาสตร มีความโดดเดนดานวัฒนธรรม
และอัตลักษณ ซึ่งขอเขียนนี้ใชอธิบายการดํารงอยูของชุมชนบานครัวไดเปนอยางดี 

5.2.1.3 การอยูรวมกันไดของคนตางศาสนา 
ดังไดกลาวแลววาชาวชุมชนบานครัวนั้นประกอบดวยทั้งคนมุสลิมและคนที่นับถือศาสนา

อื่น แตชาวชุมชนก็สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข อีกทั้งมีความรวมมือรวมใจกันในการทํา
กิจกรรมตางๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนและแกไขปญหาตางๆ  ที่ เกิดขึ้น  ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะของ
ความสัมพันธระหวางคนมุสลิมกับคนที่นับถือศาสนาอื่น กลาวคือ ผูที่เขามาอยูใหมจะอยูในฐานะที่มา
ทีหลังและมีสถานภาพต่ําวา (เชน เปนผูมาเชาบานของคนมุสลิม) จึงมีความเคารพ เช่ือฟงผูอาวุโสกวา 
โดยเฉพาะผูนําของชุมชน (ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ) มีการปรับตัวเขาหาชาวชุมชนที่อยู
เดิม รวมทั้งเชื่อฟงและยอมปฏิบติัตามกติกาของชุมชน ทั้งนี้ตองยอมรับวาเกิดจากความเขมแข็งในการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการชุมชน รวมทั้งความสัมพันธและการสื่อสารที่คณะกรรมการชุมชนมี
ตอชาวชุมชนทั้งหมด 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวภา พรสิริพงษ และคณะฯ (2532:21) ที่เขียนไววา 
ศาสนาที่สําคัญของชุมชนบานครัวคือศาสนาอิสลาม โดยมีผูถือศาสนานี้ถึงรอยละ 70 ที่เหลือนับถือ
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลตอการจัดองคกรทางสังคมในชุมชน มีมัสยิดเปนศูนยกลางของ
กิจกรรมตางๆ ในชุมชน สวนศาสนาพุทธไมมีอิทธิพลตอการจัดองคกรทางสังคมในชุมชนนี้เนื่องจาก
ชาวไทยสวนใหญอพยพมาภายหลัง และสวนใหญมาจากอีสานและอยูในฐานะผูเชาอาศัย 
 
5.2.2  การสื่อสารภายในชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบัน 

จากผลการวิจัยซึ่งพบวาการสื่อสารระหวางบุคคลเปนพื้นฐานสําคัญของระบบการสื่อสาร
ในชุมชนบานครัวทั้งในอดีตและปจจุบัน และเปนการสื่อสารที่ใชมากที่สุด การสื่อสารของชาวชุมชน
ทั่วไป ไดแก การติดตอไปมาหาสูพบปะกันในกลุมกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาของกลุม
มุสลิม เชน การละหมาดในทุกวันศุกร ซึ่งก็จะมีการเทศนสอน พูดคุยกันในเรื่องของชุมชน เชน 
กิจกรรมการเรียนการสอนศาสนา งานบุญ งานแตงงานของคนในชุมชน ถามไถสารทุกขสุขดิบ ดังนั้น
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จึงทําใหขาวสารตางๆ ไหลเวียนอยูในมัสยิดและพิธีกรรมทางศาสนาไปดวย ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทํา
ใหคนในชุมชนเกิดการเชื่อมโยงกันดวยความเปนเครือญาติและการเขามารวมปฏิบัติศาสนกิจ 

ในอดีตจะมีการสื่อสารระหวางกลุมผูรวมกระบวนการผลิตผาไหม ซึ่งในปจจุบันลด
นอยลงมาก แตก็ยังมีความสัมพนัธกันอยู 

 
สําหรับปจจุบันการสื่อสารภายในชุมชนบานครัว นอกจากการสื่อสารระหวางบุคคลซึ่ง

เปนพื้นฐานและใชมากที่สุดในชุมชนแลว  ก็ยังมีการประชุมของคณะกรรมการชุมชน  และ
คณะกรรมการมัสยิด ซึ่งเปนการสื่อสารระดับกลุม เนื้อหาสาระของการประชุมก็จะเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับการจัดการดานสวัสดิการในชุมชนและกิจการอื่นๆ ของชุมชน (คณะกรรมการชุมชน) และกิจกรรม
ทางศาสนา (คณะกรรมการมัสยิด) 

การสื่อสารภายในบานครัวในปจจุบันอีกระดับหนึ่ง คือ ระดับชุมชน ซึ่งจะเปนการสื่อสาร
ระหวางคณะกรรมการชุมชนกับชาวชุมชน โดยมีเปาหมายเพื่อแจงใหทราบโดยผานชองทางที่นิยม คือ 
เสียงตามสาย ซึ่งมีลักษณะการไหลเวียนขาวสารแบบทางเดียว เปนการกระจายขาวสารไดทั่วถึง 
เนื้อหาของสารท่ีกระจายออกไปมีทั้งขาวสารจากทางราชการ สุขภาพอนามัย การขอความรวมมือใน
การบริจาคทรัพย การปองกันอัคคีภัย และกิจกรรมในชุมชน นอกจากเสียงตามสายแลวก็ยังมีการปด
ประกาศที่มัสยิด กรณีนี้ขาวสารจะกระจายไปไมถึงชาวชุมชนที่นับถือศาสนาอื่น ซึ่งตางจากเสียงตาม
สายที่จะไปถึงชาวชุมชนทุกคน 

   
สําหรับเรื่องของการใชกิจกรรมเปนสื่อนั้น ในอดีตจะไดแกกิจกรรมทางศาสนาและ

กิจกรรมการผลิตผาไหม แตในปจจุบันกิจกรรมการผลิตผาไหมลดนอยลงมาก แตกิจกรรมทางศาสนา
ยังคงเดิมและเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ ขึ้นอีก เชน กรณีการตอตานทางดวนฯ ซึ่งการสื่อสารภายในชุมชนก็จะ
แตกตางกันไปจากปกติ คือ จะเปนการสื่อสารซึ่งเนนเรื่องการรวมคนในชุมชนใหเปนปกแผนเพื่อเปน
พลังในการตอสู หรือในการรณรงคเพื่อตอตานยาเสพติดในชุมชน, การปองกันไฟไหม เปนตน ซึ่งหาก
กิจกรรมในชุมชนดี การสื่อสารก็ยอมจะดีไปดวย และถาทั้งกิจกรรมและการสื่อสารดี ก็ยอมไดรับ
ความรวมมือดวยดีจากชาวชุมชน 

 
เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ โศจิวัจน บุญประดิษฐ (2543:119) ซึ่งเขียนไววา กลยุทธ

การสื่อสารของชุมชนบานครัวในการสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นภายในชุมชนนั้น พื้นฐานที่สําคัญ
ที่สุด คือ การปฏิสัมพันธภายในชุมชนซึ่งเปนการสื่อสารระหวางบุคคล ระดับกลุม และระดับชุมชน 
ปฏิสัมพันธของชาวชุมชนบานครัวยังเปนการสื่อสารสองทางที่เปนทางการ ไดแก การประชุมซึ่งมี
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ลักษณะการสื่อสารในแนวระนาบ และการสื่อสารสองทางที่ไมเปนทางการ เชน การทักทายพูดคุยกัน 
ทั้งนี้นับวาสอดคลองกับงานวิจัยคร้ังนี้ 

 
5.2.3 การสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวกับบุคคล/ สังคมภายนอก ในอดีตและปจจุบัน 

เดิมทีบานครัวมีพื้นที่ครอบคลุมผืนเดียวกันทั้งหมด มาในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต ไดมีโครงการตัดถนนผานทางบานครัว คือถนนบรรทัดทองในปจจุบัน ทําใหพื้นที่ของบานครัว
ถูกแบงเปนสองสวน สวนแรกอยูในความดูแลรับผิดชอบของสํานักงานเขตราชเทวี ไดแก บานครัว
เหนือและบานครัวตะวันตก และสวนที่สองอยูในความรับผิดชอบของสํานักเขตปทุมวัน ไดแก บาน
ครัวใต ป พ.ศ 2521 การเคหะแหงชาติไดเขามาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน และไดจัดต้ัง 
“บานครัว” เปนชุมชน เรียกวา “ชุมชนบานครัว” แบงออกเปน 3 ชุมชน คือ ชุมชนบานครัวเหนือ 
ชุมชนบานครัวตะวันตก และชุมชนบานครัวใต 

การสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวกับภายนอกในอดีต ในหัวขอนี้ที่ถูกตองจึงยังเปนเพียง 
“บานครัว” มิใชชุมชน และยังไมไดแบงเปน 3 ชุมชน (อดีตในที่นี้ นับตั้งแตเร่ิมกอต้ังบานครวัจนถึง 
พ.ศ. 2510 ซึ่งจิม ทอมปสัน หายตัวไป) 

ดังนั้นการสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวกับภายนอกในอดีตจึงเกิดขึ้นเปนสวนนอย 
เพราะขณะนั้นบานครัวเปนสังคมปด (พ.ศ.2376-2500) อยูกันแบบครอบครัวฉันทพี่นอง จะมีการ
ติดตอสื่อสารกับภายนอกก็เฉพาะในเรื่องของธุรกิจผาไหมคือ การออกไปซื้อไหมดิบและคาขายเทานั้น 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2489 จิม ทอมปสัน เขามามีบทบาทสําคัญในธุรกิจผาไหมของบานครัว จึงจัดวาการ
สื่อสารกับจิม ทอมปสัน นับเปนการสื่อสารระหวางชุมชนกับภายนอกในอดีตดวย 

ดังนั้นลักษณะการสื่อสารระหวางชาวชุมชนกับแหลงไหมดิบ จึงเปนการสื่อสารระหวาง
บุคคล เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง แบบไมเปนทางการ แตการสื่อสารระหวางเจาของกิจการผาไหมกับ
จิม ทอมปสัน จะมีทั้งการสื่อสารทางเดียวแบบออกคําสั่ง คือการที่จิม ทอมปสัน กําหนดลายและสีการ
ทอผาใหเจาของกิจการฯ หรือคนทอ และมีการสื่อสารสองทาง แบบเปนทางการคือ การตกลงทําธรุกิจ
ผาไหมดวยกันคือ จิม ทอมปสัน จะใหเจาของกิจการฯ มีหุนสวนในบริษัทของจิม ทอมปสัน และให
เจาของกิจการฯ ทอผาตามคําสั่งสงใหบริษัทของจิม ทอมปสัน ทั้งหมด นับวาจิม ทอมปสัน เปนผูที่ทํา
ใหกิจการทอผาไหมของชุมชนบานครัวในอดีตรุงเรืองและมีความสัมพันธอันดีกับจิม ทอมปสัน 
กลุมเปาหมายที่ใหสัมภาษณเกี่ยวกับเรื่องของจิม ทอมปสัน ทุกคนจะพูดอยางนิยมชมช่ืนในการทํา
กิจการกับจิม ทอมปสัน และจิมเองก็มีความผูกพันกับบานครัว 

การสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวกับภายนอกในอดีต นอกจากมีการสื่อสารกับแหลง
ไหมดิบและจิม ทอมปสัน แลวก็ยังมีการสื่อสารกับผูบริโภคและตลาดผาไหม ซึ่งมีทั้งการที่ชาวชุมชน
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บานครัวนําผาไหมออกไปขายตามจังหวัดตางๆ และการมีรานขายผาไหมที่มาติดตอซื้อจากชาวบาน
ครัวเปนประจํา 

 
สําหรับปจจุบันซึ่งกิจการทอผาไหมของชุมบานครัวลดลงเหลือเพียง 3 ราย ดังนั้นการ

สื่อสารกับบุคคล/ สังคมภายนอก  จึงเปนเรื่องของการสื่อสารกับชุมชนอื่นๆ กับหนวยงานรัฐ 
สื่อมวลชน รวมทั้งนักวิจัย นักศึกษาจากภายนอกชุมชนที่เขามาวิจัย ศึกษา และดูงานดานตางๆ ของ
ชุมชนบานครัว แตการสื่อสารกับแหลงไหมดิบ แหลงสียอม และตลาดผาไหมก็ยังคงอยู แตก็เปนเรื่อง
ของธุรกิจสวนตัว ไมใชการสื่อสารของชุมชนบานครัวโดยตรง 

 
การสื่อสารระหวาง 3 ชุมชน หมายถึง ชุมชนบานครัวเหนือ ชุมชนบานครัวตะวันตก และ

ชุมชนบานครัวใต การสื่อสารระหวางคณะกรรมการชุมชนของทั้ง 3 ชุมชน จะมีลักษณะเปนการ
สื่อสารกลุมโดยผานชองทางการสื่อสารคือโทรศัพทบานและโทรศัพทมือถือ มีเปาหมายเพื่อนัด
ประชุมกันและแจงขาวสารตางๆ ถึงกัน และยังใชวิทยุสื่อสารเปนอีกชองทางหนึ่ง ซึ่งมีขอดี คือ 
สามารถติดตอกันไดดีเฉพาะกลุมและจะมีรหัสที่รูจักกันเฉพาะกลุมดวย วิธีการสื่อสารสําคัญท่ี
คณะกรรมการชุมชนใชคือ การประชุม มีเปาหมายเพื่อระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือในเรื่องที่
เกี่ยวกับปญหาตางๆ ของแตละชุมชน และการจัดกิจกรรมรวมกัน 

 
การสื่อสารกับหนวยงานรัฐ ไดแก เจาหนาที่ของเขตราชเทวี และการเคหะแหงชาติ พบวา

กรรมการชุมชนใชการสื่อสารแบบตัวตอตัวที่มีการพูดคุยกนัอยางเปนทางการ เนื้อหาเรื่องราวที่ติดตอ
กับเจาหนาที่เขตฯ จะเปนการรับนโยบายจากเขตมาปฏิบัติ เชน การรวมรณรงคในเรื่องความสะอาด 
การตอตานยาเสพติด การรวมกิจกรรมในวันสําคัญ เปนตน รวมทั้งการของบประมาณเพื่อนํามาใชใน
การพัฒนาชุมชน รวมทั้งเรื่องของนําผาไหมบานครัวไปแสดงและจําหนายในงาน OTOP สวนการ
สื่อสารกับการเคหะแหงชาติก็จะเปนเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของชุมชน เปนตน 

 
การสื่อสารกับกลุมคนภายนอก เชน กลุมนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ที่เขามา

ศึกษาวิจัย ดูงานในชุมชน หรือสื่อมวลชนที่เขามาขอขอมูลของชุมชน ก็จะตองติดตอผานกรรมการ
ชุมชนซึ่งจะเปนคนคอยตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องราวและประสานงาน 

 
ดังนั้นจะเห็นไดวาการสื่อสารกับบุคคลภายนอก ผูที่มีบทบาทสําคัญและเปนตัวกลางการ

ไหลเวียนของขาวสารจากในชุมชนไปยังภายนอกชุมชน  และจากภายนอกเขามาสูในชุมชน 
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“คณะกรรมการชุมชน” ซึ่งเปนเพราะเปนกลุมคนที่มีหนาที่รับผิดชอบติดตอประสานงานกับกลุมคน
นอกชุมชน ในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพของชุมชนไดอีกแนวทางหนึ่ง 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
5.3.1  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับชุมชนบานครัว 

5.3.1.1 ควรเปดสังคมของชุมชนใหคนภายนอกไดรับรูมุมมองใหมๆ เชน การเปนชุมชนที่
มีอัตลักษณดานวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเปนศูนยวัฒนธรรมผาทอกลางกรุง เพื่อใหผาไหมบานครัว
คงอยูตลอดไป 

5.3.1.2 ชุมชนควรมีการถายทอดประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และการทอผาไหม
บานครัวใหแกคนรุนใหม เพื่อใหชุมชนบานครัวยังคงอัตลักษณของชุมชนตลอดไป 

5.3.1.3 ควรมีการปรับปรุงสื่อของชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ควรมีการปรับปรุง
ปายประกาศและระบบเสียงตามสายที่มีอยู โดยเพิ่มจํานวนใหมากขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหคนในชุมชนได
เขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชน หรือควรมีการผลิตหนังสือพิมพของชุมชนพื่อเผยแพร
ขาวสารที่เกี่ยวของกับชุมชนสูคนในชุมชน เปนตน 
5.3.2  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยชุมชน 

5.3.2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชสื่อภายในชุมชนของชุมชนอื่นๆ เพื่อนํามาใช
วิเคราะหและหาแนวทางปรับปรุงสื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.3.2.2  ในการเลือกผูที่จะขอสัมภาษณเปนเรื่องสําคัญ เพราะบางครั้งเมื่อสัมภาษณแลว
ปรากฏวาผูนั้นมิใชผูที่รูเรื่องจริงๆ ตามที่กลาวอาง จึงควรตองหาขอมูลเกี่ยวกับผูที่จะเปนกลุมเปาหมาย
จากหลายๆ ทาง และจากบุคคลที่เปนผูนํา (อยางเปนทางการและไมเปนทางการ) ของชุมชนนั้น 

5.3.2.3  ในการวิเคราะหขอมูลตองคํานึงถึงตัวแปรตางๆ ขอมูลที่เปนความคิดเห็นหรือ
ทรรศนะของผูถูกสัมภาษณ เชน แสดงสถานะทางอารมณหรือทัศนคติของผูใหสัมภาษณตอหัวขอที่
กําลังพูดถึง(เชิงอารมณ) เปนตน 
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ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
กลุมผูเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตผาไหม 
(เจาของกิจการ, ผูรวมกระบวนการผลิต) 

 
1. วิถีชีวิตโดยรวมของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร (สภาพความเปนอยู, อาชีพและ

รายได, ศาสนา ฯลฯ) 
2. ปฏิสัมพันธของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร (ระดับบุคคล, ระดับกลุม, ระดับ

ชุมชน) 
- การดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางไร 
- มีการพบปะพูดคุยกันในโอกาสใด บอยแคไหน เรื่องอะไรบาง 
- บริบทแวดลอมภายในชุมชนเปนอยางไร 
- กิจกรรมที่ทํามีอะไรบาง ชวงเวลาใด 
- สนใจเรื่องอะไรบาง 
- ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติที่มีตอชุมชน 
- ลักษณะ/รูปแบบ ของการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 

3. กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนฯ ในอดีตและปจจุบัน 
- ขั้นตอนการผลิตโดยละเอยีดเปนอยางไร 
- แหลงของวัตถุดิบมีอยูที่ใดบาง 
- จิม ทอมปสัน เขามาเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตอยางไรบาง 
- การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตในอดีตและปจจุบันมีอะไรบาง 
- ปจจัยใดที่ทําใหผาไหมบานครัวแพรหลาย มีช่ือเสียง และเปนอาชีพสําคญัของ

ชุมชน 
- ปจจัยใดที่ทําใหการผลิตผาไหมของชุมชนลดนอยลง 

4. รูปแบบการสื่อสาร (ระหวางชาวชุมชนดวยกันและระหวางชุมชนกับภายนอก) 
- ชาวชุมชนผูรวมกระบวนการผลิตมีบทบาทและหนาที่อยางไรเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตผาไหม ติดตอสื่อสารกันอยางไร ใชสื่ออะไร 
- การสื่อสารระหวางชาวชุมชนกลุมตางๆ (ชาวมุสลิม, ชาวพุทธ, ไทย, จีน, อีสาน) 

เปนลักษณะใด ใชสื่ออะไร 
- กลยุทธการกระจายขาวสารภายในชุมชนเปนอยางไร 
- โครงสรางเครือขายของผูผลิตผาไหมมีการจัดแบงอยางไร 
- มีการวางแผนและกระจายงานไปยังสมาชิกอยางไร 
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- เจาของกิจการทอผาไหมติดตอสื่อสารกับแหลงวัตถุดิบอยางไร ใชสื่ออะไร 
- เจาของกิจการและผูรวมกระบวนการผลิตผาไหมติดตอสื่อสารกับจิม ทอมปสัน 

อยางไร ใชสื่ออะไร 
- การสื่อสารเพื่อจัดการภายในเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของเจาของกิจการเปน

อยางไร 
- เจาของกิจการมีกลยุทธการใชสื่อมวลชนเผยแพรผลิตภัณฑของชุมชนอยางไร 
- องคกรของรัฐมีสวนรวมสนับสนุนการผลิตผาไหมไทยอยางไรบาง  อยากให

ภาครัฐ, นักวิชาการ และสื่อมวลชนชวยสงเสริมในภาคการผลิตและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวเหนือหรือไม อยางไร 
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ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณกลุมผูเกี่ยวของโดยออมกับการผลิตผาไหม 
(ผูนําชุมชน, ผูอาวุโสที่เกี่ยวของ) 

 
- วิถีชีวิตโดยรวมของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร 
- ปฏิสัมพันธของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร 
- ทัศนคติของผูนําชุมชนตอผาไหมไทยบานครัวเปนอยางไร 
- ขอคิดเห็นของผูอาวุโสที่เกี่ยวของกับการทอผาไหมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ

การผลิตผาไหมในอดีตและปจจุบันเปนอยางไร 
- การสื่อสารระหวางผูนําชุมชนกับชาวชุมชนมีรูปแบบใด มีลักษณะอยางไร และ

ใชสื่ออะไร 
- มีโครงเครือขายการสื่อสารและการกระจายงานไปยังสมาชิกในชุมชนอยางไร 
- ปญหาของการผลิตผาไหมของชุมชนมีอะไรบาง มีการแกไขอยางไร 
- ผูอาวุโสฯ มีการติดตอสื่อสารกับเจาของกิจการและผูรวมกระบวนการผลิต

หรือไม อยางไร 
- ผูนําชุมชนมีบทบาทและสวนรวมตอการผลิตผาไหมหรือไม อยางไร และมีการ

สื่อสารกับเจาของกิจการและผูรวมกระบวนการผลิตหรือไม อยางไร 
- ผูนําชุมชนมีบทบาทในการเผยแพรผลิตภัณฑผาไหมหรือไม อยางไร มีการสื่อสาร

กับผูบริโภค สื่อมวลชน และนักวิชาการหรือไม อยางไร 
- องคกรของรัฐมีสวนรวมสนับสนุนการผลิตผาไหมไทยอยางไรบาง 
- อยากใหภาครัฐ, นักวิชาการ และสื่อมวลชนชวยสงเสริมในภาคการผลิตและจัด

จําหนายผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวเหนือหรือไม อยางไร 
- ผูนําชุมชนและผูอาวุโสฯ มีขอคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงของการที่ผาไหมมี

บทบาทสําคัญตอชาวชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบันอยางไร 
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ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
    กลุมผูเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตผาไหม 

                                         (ผูซื้อ-คนกลาง) 
 
- ผูซื้อและคนกลางที่ซื้อผาไหมรูจักผลิตภัณฑผาไหมบานครัวไดอยางไร  
- ซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัวมานานแคไหนและซื้อจากที่ใด 
- ผลิตภัณฑผาไหมบานครัวมีคุณสมบัติขอใดที่ทําใหซื้อ 
-  ผลิตภัณฑผาไหมบานครัวที่ซื้อนําไปใชประโยชนอยางไร 
- ติดตอซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัวหรือสื่อสารกับทางเจาของกิจการ, ผูรวม

กระบวนการผลิตอยางไร 
- การบริการลูกคาของทางเจาของกิจการเปนอยางไร 
- ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวรับทราบจากที่ไหน

และอยางไร 
- เคยเขารวมดูงานการผลิตผาไหมของชุมชนบานครัวหรือไม ถาเคยมีความ

คิดเห็นตอการทํางานอยางไร 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวในดาน 
- สินคา เชน  รูปแบบหีบหอ ตัวสินคา วัตถุดิบ คุณภาพ ความหลากหลายของ

สินคา 
- ราคา เชนราคาเหมาะสมหรือไม 
- ชองทางการจําหนาย คือ ขายเฉพาะในชุมชนบานครัวเหนือ นอยไปหรือทําให

ลําบากในการมาซื้อไม อยากใหเพิ่มชองทางการจัดจําหนายหรือไม 
- อยากใหมีการการสงเสริมการขาย เชน การโฆษณา การขายโดยบุคคล การ

ประชาสัมพันธ การตลาดหรือไม และทานรับทราบสิ่งเหลานี้อยางไร 
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ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณกลุมผูเกี่ยวของโดนออมกับการผลิตผาไหม 
(ผูแทนสํานักงานเขตราชเทวี) 

 
-     หนาที่โดยตรงตอชุมชนบานครัว 
-     โครงการฯ ที่จะพัฒนาชุมชนโดยหลักๆ 
-     รูจักกับผาไหมของบานครัวหรือไม ทางใด 
-     ที่ผานมาหนวยงานนี้เคยมีสวนในการสนับสนุนการทอผาไหมและการจัด

จําหนายผาไหมของชุมชนหรือไม อยางไร 
-     มีโครงการสงเสริมการทอผาไหม สงเสริมการจัดจําหนาย หรือพฒันาเกี่ยวกับผา

ไหมของชุมชนบานครัวหรือไม อยางไร 
-     เคยมีการติดตอกับเจาของกิจการที่ทอผาไหมบานครัวหรือไม อยางไร 
-     วิธีการที่ใชติดตอสื่อสารกับเจาของกิจการทอผา 
-     ทัศนคติตอผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะ 
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ตัวอยางแบบบันทึกขอมูล 
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แนวคําถาม ผูใหสัมภาษณ............................................... 
กลุมเปาหมายที่............................................. 
วัน................................... เวลา....................... 
สถานที่........................................................... 
ขอสังเกต/ สัมภาษณ ..................................... 
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สรุปรายนามกลุมเปาหมายที่ใหสัมภาษณ 
และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
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รายนามกลุมเปาหมายที่สัมภาษณ 
 
1. ประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ 
 ช่ือ : นายสัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร  อายุ : 58 ป 
 อาชีพ : ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 
 ตําแหนงอื่น : กรรมการมัสยิด 
 ที่อยู : 691 ตรอกวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548 
 
2. ผูนําทางศาสนา  
 ช่ือ : นายสมนึก จิตหยาดสุวรรณ  อายุ : 60 ป 
 ตําแหนง : อิหมาม (รับตําแหนงอิหมามในป 2546) 
 ที่อยู : 63/1598  หมู 7  ถนนราษฎรพัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548  
 
3. ผูนําที่ไมเปนทางการ 
 ช่ือ : นางสมใจ เนื่องนิยม  อายุ : 72 ป 
 ตําแหนง : กรรมการชุมชน, กรรมการมัสยิด, อสส., อปพร. 

ที่อยู : 193 ตรอกวัดพระยายัง  แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 11 พฤศจกิายน 2548 
 
4. เจาของกิจการในปจจุบัน 
 ช่ือ : นางวรรณี มนูทัศน   อายุ : 50 ป 
 เจาของราน “นิพนธ-วรรณี ไหมไทยบานครัว” 

ที่อยู : 837 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548 
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5. เจาของกิจการในปจจุบัน 
 ช่ือ : นายมนัสนันท เบญจรงคจินดา (ลุงอูด)  อายุ : 65 ป 
 เจาของราน “อูดบานครัวไหมไทย” 
 ตําแหนง : รองประธานกรรมการชุมชน, ประธานกลุมทอผาบานครัว 
 ที่อยู : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548 
 
6. เจาของกิจการในอดีต 
 ช่ือ : นาวาอากาศเอก(พิเศษ) วิษณุ มานะเกษม อายุ : 77 ป 

เจาของกิจการผาไหมบานครัวในอดีตตอจากมารดา และเปนบานแรกที่ทอผาไหมให จิม 
ทอมปสัน 
ที่อยู : 22/129 หมูบานเปรมประชา  แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2548 

 
7. เจาของกิจการในอดีต 
 ช่ือ : นางยามิระ จิตหยาดสุวรรณ   อายุ : 90 ป 
 อดีตเจาของกิจการ และเปนมารดาของอิหมาม 
 ที่อยู : 799 ซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
 
8. ผูรวมกระบวนการทอผาในปจจุบัน 
 ช่ือ : นายมานะ ภิรมยรัก  อายุ : 50 ป 
 ตําแหนง : หัวหนาควบคุมคนงานฟอกและยอมไหมของราน “อูดไหมไทยบานครัว” 
 ที่อยู : 847 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2548 
 
9. ผูรวมกระบวนการทอผาในปจจุบัน 
 ช่ือ : นางสาวสกุันยา กรวัฒนะยืนยง อายุ : 53 ป 

ตําแหนง : คนทอผาของราน “อูดบานครัวไหมไทย” 
ที่อยู : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548 
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10. ผูรวมกระบวนการทอผาในอดีต 
 ช่ือ : นายศิริศักดิ์ เนื่องนิยม อายุ : 48 ป 
 อาชีพ : พนักงานโรงแรม 
 เคยผานการยอมไหมและฟอกสีไหมมาตั้งแตเด็ก 
 ที่อยู : 193 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548 
 
11. ผูรวมกระบวนการทอผาในอดีต 
 ช่ือ : นายชาลี เลี่ยมละออ   อายุ : 52 ป 
 ตําแหนง : กรรมการชุมชนบานครัวเหนือ, อสส., อปพร. 
 เคยเปนคนฟอกและยอมไหมสมัยจิม ทอมปสัน 
 ที่อยู : 803 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2548 
 
12. ผูอาวุโส, ผูรูเห็นกิจการทอผา 
 ช่ือ : นางศิริวรรณ มานะเกษม  อายุ : 74 ป 
 เคยรวมในกิจการทอผาไหมของครอบครัว 
 ที่อยู : 792/2 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
 
13. ผูอาวุโส, ผูรูเห็นกิจการทอผา 
 ช่ือ : นายฮัจยีเราะฮีม บินยาปน อายุ : 79 ป 
 เคยมีกิจการทอผาไหม 
 ที่อยู : 792/2 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
 
14. ผูบริโภค (ผูซื้อโดยตรง) 
 ช่ือ : นางมาลาทิพย สวินทร อายุ : 40 ป 
 อาชีพ : พนักงานบริษัท 
 ที่อยู : 552 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
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15. ผูบริโภค (ผูซื้อโดยตรง) 
 ช่ือ : นางวารีวรรณ เกษร   อายุ : 37 ป 
 อาชีพ : ขาราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ที่อยู : 161/70  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 1 ธันวาคม 2548 
 
16. คนกลาง 
 ช่ือ : นางมาลีวรรณ รงควิลิต อายุ : 40 ป 
 เจาของรานพีแอนดพี การเมนท 
 ที่อยู : 367/1 ซอยพญานาค ขางโรงแรมเอเซีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548 
 
17. ผูแทนสํานักงานเขตราชเทวี 
 ช่ือ : นางสุจิรา ธัมมะรักขิต อายุ : 32 ป 
 ตําแหนง : เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 สํานกังานเขตราชเทวี 
 ที่อยู : 58/122 หมู 6  ถนนเอกชัย (49) บางบอน กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 28 ธันวาคม 2548  
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12 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณประธานชุมชนบานครัวเหนือ  
ชื่อ : คุณสัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร  อายุ : 58 ป 
ประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ และกรรมการมัสยิด(ฝายทะเบียน) 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 691 ซอยวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง เขตราชเทวี กทม. 
อาชีพ : รับราชการสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ   ตําแหนง : เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 
ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในชุมชนบานครัวเหนือ 

ตําแหนงประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ 
 รับตําแหนงประธานกรรมการชุมชนฯ มา 15 ปแลว อยากจะพักแตก็ยังพักไมได เพราะ
กรรมการชุดอื่นๆ ยังไมสามารถประสานงานกับทางราชการและหนวยงานอื่นๆ ไดดี แตผมรับราชการ 
อยูกับระบบราชการ รูระบบราชการและหนวยงานตางๆ เลยรูวาเวลาจะของบประมาณตองทําอยางไร 
มีระบบและขั้นตอนในการอนุมัติอยางไร  

กอนจะนําหนังสือไปสงมอบใหกับทางราชการ ผมก็ตองรางเอง พิมพเอง เซ็นตเอง เดินเรื่อง
เอง เพราะไมวาผูใหญที่เปน สส., สก., สข. เราสามารถเขาถึงตัวเขาไดเลย บางทีมีงบฯ เขามาใหชุมชน
ฯ เขาก็จะโทรฯ มาบอกวาตอนนี้มีงบประมาณนะ เทานี้ๆ จะเอาไหม ยกตัวอยางเชน คุณสมัคร สุนทร
เวช เขาเปน สส. มากอน แตกอนเขาดูพื้นที่แคระหวางเขตบางซื่อกับเขตดุสิต พอมาตอนหลังเขาก็เอา
เขตราชเทวีบางสวนเขาไปรวมอยูในกํากับดูแลของเขาและเอางบประมาณเขามาดวย พอมาอยูตรงนี้
ปุบ เงินบริหารซึ่งแตกอนจะอยูกับ สส. ซึ่งจะมีอยูคนละ 15-20 ลาน เขาก็จะเอามาปูพื้นฐาน แตเงิน
จํานวนนี้ถาไมมี สก., สข. รับรองไดเลยวาระหวางชุมชนจะไมไดรับการดูแล เพราะวา กทม.เขามี
งบประมาณจริง แตสวนมากเขาจะเอาไปดูแลเกี่ยวกับถนน, ปลูกตนไม, ทําปายตางๆ ฯลฯ แตเขาไมได
เขามาในชุมชน ไมมีเลยจริงๆ กรุงเทพฯ 50 เขตนี่ไมรูกี่พันชุมชน มันก็เลยตองอาศัยงบฯ สก., สข. ถา
ไมมีงบตรงนี้ชุมชนตาย ทางเดินก็ไมได ไฟทางเดินก็ไมมี ตรงนี้ลวนแตตองใชงบที่มาจาก สก. ทั้งนั้น 

อยางในชุมชนบานครัวเหนือนี้ ที่เห็นสะพานไม สะพานขามคลอง ผมตองของบฯ มาเกือบ
สิบลานนะ เราก็มีหนาที่ตองทําหนังสือถึง สก. วา เรียน สก. เนื่องจากชุมชนนี้................................. ก็
ใสรายละเอียดไป อยางสะพานทั้งหมดนี้ก็ไดมาจาก สก. ผุสดี วงศกําแหง เขาก็ถามวาตองใชงบฯ 
เทาไหร แลวเขาก็ใหมา ที่เราตองทําคือตองทําให สก.รูวาเราตองใชวงเงินเทาไร เราก็ตองไปติดตอกับ
ฝายโยธาฯ ลองใหเขาดูแลวประเมินราคาวาตองใชเงินเทาไร พอเรารูปุบเราก็ไปบอก สก. เขาก็จะ
ประเมินเงินใหไวเผื่อ แลวเราก็ไปทางเขต(ราชเทวี) เขาก็จะไปติดตอหลายๆ บริษัทเพื่อใหย่ืนซอง
ประมูลแขงขันกัน สะพาน 3 อันในชุมชน ต้ังงบไว 3,000,000 บาท ก็ไดมาในราคา 1,900,000 บาท เงิน
ที่เหลือเขาก็จะเอาไปชวยชุมชนอื่น ถาชุมชนตางๆ ใน กทม. ไมได สก., สข.,สส.  น้ําก็ยังเนา เฉพาะ
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ทางเดินจากไมใหเปนปูน ผมตองขอมาประมาณเกือบ 8,000,000 บาท ทําตั้งแตแถบบานปาใจมา(หลัง
ซอยกิ่งเพชร) แลวก็สะพานขามคลองอีก 2 สะพาน 4,000,000 บาท 

แลวผมเองก็พยายามที่จะทําใหเปนชุมชนตัวอยาง นั่นก็คือการปลูกตนไมตามแนวคลอง เวลา
เรือโดยสารวิ่งผาก็จะดูรมรื่น สวยงาม ก็ปรึกษากับ สก. ผุสดี ใชวงเงิน 5 แสนบาท ใน 50 เขต ชุมชน
ของผมเปนชุมชนเดียวที่ขอเรือดับเพลิงมา 3 ลํา ใชงบประมาณ 1,800,000 บาท เพื่อปกปองชุมชนใน
แนวคลองทั้งหมด เราชวยหมดนะเปนสิบๆ คร้ัง ไปจนถึงแถวคลองตัน แลวก็หองที่เห็นทางดานโนน 
และลานอเนกประสงคที่มัสยิดนี้ ผมก็เปนคนเสนอสรางที่นี่ เพราะในอดีตสมัยพอผม บานในชุมชนฯ 
จะเปนบานใตถุนสูง เวลามีงานแตงหรืองานอะไรก็สามารถจัดที่ถุนบานได แตพอมาเดี๋ยวนี้มันไมเปน
อยางเดิมมันก็เลยจําเปนตองสรางที่น่ี (ที่มัสยิด) ไวจัดงานแตงงาน ไวเปนที่ประชุมอยางตอนมีปญหา
ทางดวนเราก็มารวมตัวกันที่นี่ หรือแมกระทั่งใชเปนที่เลือกตั้งตางๆ เชน กรรมการมัสยิด 

 
ตําแหนงกรรมการมัสยิด 
เปนกรรมการมัสยิดมาตั้งแตป 2540 โดยทานอิหมามมาขอรองเนื่องจากเปนคนรับผิดชอบ

และมีจิตสํานึกเกี่ยวกับงานของชุมชน โดยไดรับการแตงตั้งใหอยูฝายทะเบียน(สัพบุรุษ) มีหนาที่ทํา
ทะเบียนยายเขา-ยายออก (แจงเกิด แจงตาย) เพื่อจะไดทราบจํานวนและรายชื่อของสมาชิก เพื่อให
สะดวกในการจัดทํารายช่ือผูมีสิทธิ์ เลือกตั้งกรรมการมัสยิด  และกรณีอื่นๆ  แลวก็ยังชวยฝาย
ประชาสัมพันธของมัสยิด ดูแลโรงเรียนบานครัววิทยา ซึ่งชวยเหลือเด็กในชุมชนใหเรียนฟรี มีต้ังแตช้ัน
อนุบาลปที่หนึ่ง ไปจนถึงช้ันประถมศึกษาปที่หก รวมไปถึงดูแลงบประมาณซอม-สราง, การขึ้น
เงินเดือนเจาหนาที่ของโรงเรียนดวย 

 
ตําแหนงประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือในอดีต 

ประธานชุมชนนี่มีมาตั้งแตรุนพี่ชายผม (ลูกผูพี่) สมัยกอนที่เขาเปนคนก็ยังไมเยอะขนาดนี้ ถา
พี่ชายผมยังอยูเขาก็อายุประมาณ 77-78 ปแลว 
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ประวัติการตั้งชุมชน 
 ในป พ.ศ. 2505 ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ทางการตองการสรางถนน จริงๆ แลวเขาจะทําตั้งแต
สี่แยกเจริญผล มุงตรงไปยังโคลีเซียม แตจอมพลสฤษดิ์เขาเห็นวาถาทําแลวถนนมันตองตัดผานมัสยิด 
สุสานที่ฝงศพ แกก็เลยเบี่ยงไป มันก็เลยกลายเปนสามแยกแทน จากที่เปนบานครัวเดียวก็ถูกแบง
ออกเปนบานครัวเหนือ บานครัวใต และบานครัวตะวันตก 
 เร่ิมมาตั้งเปนชุมชนบานครัวเหนือตอนที่การเคหะแหงชาติ มีกฎระเบียบมาเมื่อป 2518 การ
เคหะฯ เห็นวาชุมชนบานครัวเปนชุมชนเกาแก ต้ังอยูมาเกือบ 200 ป เขาก็เลยเขามาปรับปรุงเปนเขต
แรกของ 50 เขต เอาประปาเขามา เอาไฟฟา เอาถนน เอาสะพานเขามา สมัยกอนทางเดินไมชาวบานก็
ตองชวยกันทําเอง แตตอนหลังเขาก็มาชวยสวนหนึ่ง อยางที่แปลงหนึ่งเขาก็จะแบงกันระหวางพี่นอง 
เขาก็จะแบงไวสําหรับทําทางเดิน 1.5-2 เมตร มันก็เลยกลายเปนซอยเล็กๆ ถึง 15-16 ซอยอยางที่เห็นใน
ปจจุบัน ทั้งๆ ที่จริงๆ แลวแตกอนอยูในพื้นที่เดียวกันแตถูกแบงออก 
ความสัมพันธระหวางประธานกรรมการชุมชนกับคนในชุมชนฯ 
 พอเขามาเปนผูนํา ผมถือวาความซื่อสัตยตองมาเปนอันดับหนึ่ง ถาคนเราเปนผูนําจะขอความ
ชวยเหลือจากชาวบาน สิ่งที่จําเปนที่สุดคือ การประชาสัมพันธใหคนในชุมชนรูและมีสวนรวมในการ
บริจาค เชน เราตองการซื้ออุปกรณเรือดับเพลิงเพิ่ม ผมตองตั้งตําแหนง เลขา, เหรัญญิก, ทะเบียน ขึ้นมา 
ตําแหนงเหลานี้ถือวาเปนตําแหนงที่สําคัญ ไมวาจะเปนวัดหรือมัสยิด หรือองคกรใดๆ ถาไมมีตําแหนง
เหลานี้ เงินก็จะตกอยูในมือของคนๆ เดียวอยางเจาอาวาสหรืออิหมาม ระบบก็ไมเกิดและไมมีความ
โปรงใส ถาเรามีตําแหนงเหลานี้ หากกรรมการชุมชนฯ เห็นสมควรพิจารณาเห็นชอบที่จะซอม สราง 
หรือใชงบฯทําอะไรตางๆ ก็จะสามารถขอดูยอดเงินและของบฯ ได โดยผมจัดระบบมัสยิดที่นี่ไม
เหมือนที่ไหนในประเทศไทย เงินทุกบาททุกสตางคสามารถขอดูได คาใชจายในเดือนนี้เทาไร คาน้ํา 
คาไฟ คาตัดหญา คาคนดูแล ทุกคนเขาจะเห็นวาเราซ่ือสัตย เวลาเขาอยากจะใหเราทําอะไรใหเขาก็เห็น
วาเรารับเงินบริจาคไปแลวก็ทําจริง และเมื่อทุกอยางเปนระบบ เราก็จะมีการจัดแบงหนาที่เพื่อทําหนาที่
ตางๆ ในชุมชนและมัสยิด เชน ติดต้ังและซอมเครื่องเสียง, ลําโพง ที่ใชในการเผยแพรเสียงตามสายใน
ชุมชน แลวกจ็ะมีการประกาศเวลาไดรับเงินบริจาคจากคนในชุมชนวา ไดรับเงินบริจาคเทานี้ๆ เวลาจะ
ทําอะไรก็ตองเขาที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเบิกเงินและเช็คยอดเงินได อยางเชนเราตองการเงิน เราก็
จะขอบริจาคบานละ 100 บาท 500 หลังก็ 5 หมื่นบาทแลว เอาไวใชพวกคาน้ํามัน, ไฟฟาหลอดแตก 
หลอดขาด พอเอามาเขาที่ประชุมบางคนเขาก็ชอบ แตบางคนเขาก็ไมคอยเห็นดวย เพราะมีบางบานที่
เจาของเขาออกไปปลูกบานอยูที่อื่น บานในชุมชนก็จะใหคนขางนอกมาเชา พอเราไปขอความ
ชวยเหลือจากคนที่อยู เขาก็จะบอกวาผมไมไดเปนเจาของบาน ใหไปคุยกับเจาของบาน มันก็เกิดปญหา 
ผมจะบริหารงานในชุมชนโดยจัดใหมีกองทุน ใหทุกคนมีสวนรวม 
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การรับเรื่องรองเรียนและการขอรับบริจาคจากคนในชุมชน 
 เราอาศัยการประสานงานกัน โดยมีศูนยกลางอยูที่บานปาใจ อยางสมมติเราตองการขอรับ
บริจาคจากชาวบาน แตบานปาใจอยูไกล เราก็จะตั้งกรรมการอยูตามตําแหนงตางๆ ของชุมชน ใครมี
เรื่องรองเรียนก็ไปหากรรมการที่อยูใกลบานตน หรือเวลารับบริจาค เราก็จะไปตั้งจุดรับบริจาคที่
ตําแหนงตางๆ ในชุมชน เชน เชิงสะพานเจริญผล คนก็จะเดินมาบริจาคกัน เราก็จะใชวิทยุสื่อสาร (ว.) 
เราเปนชุมชนแรกของ กทม. ที่ใชระบบสื่อสาร เราก็จะ ว. ไปที่บานของปาใจ วาขณะนี้มีคนบริจาค
แลว ไดรับเงินบริจาคจากคนนี้ๆ เราก็จะประสานงานกันโดยใชวิทยุสื่อสารเปนเครือขาย 
 
วิธีการสื่อสารที่นอกเหนือจากการใชวิทยุสื่อสาร 
 สวนใหญจะเปนเรื่องของการประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย โดยปาใจ, ลูกสาวปาใจ(ครู
ตอย) และคนอื่นๆ ที่แวะเวียนไป เชนมีใครตายก็จะประกาศ แลวนอกนั้นก็จะเปนลักษณะปากตอปาก  
 
วิธีการสื่อสารกับบุคคล, องคกรตางๆ ภายนอกชุมชน 

สําหรับบุคคลภายนอกในภายหลังก็รูจักชุมชนบานครัวและขาวสารของชุมชนบานครัวผาน
สื่อมวลชน เนื่องจากกรณีทางดวน การรวมตัวกันตอสู เขาก็จะมองวาคนชุมชนบานครัวเห็นแกตัว จะมี
คนนําความเจริญมาให จะชวยทําใหรถหายติด ชวยระบายการจราจร แตทําไมเราถึงไมเอา เหตุผลของ
เราก็คือเราตองตอสูเพื่อความถูกตอง เราสามารถพิสูจนได ที่เราสูก็เพื่อ 1. เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย เปนอันดับหนึ่ง แตสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะเอาทางดวนมาตัดผานสุสาน ร้ือมัสยิด เราเลย
ตองสูตาย ผมนี่ขอสูเปนชีวิตแรกเลย เพราะวาศาสนสถานนี้เปนเจตจํานงของคนที่นับถือในศาสนานั้น 
เขาตองการสิ่งนี้ เปนที่สถิตของพระผูเปนเจา เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน ฉะนั้นการที่จะมารื้อ
หรือยายไปใหเหลือแตตัวชุมชน แลวเราจะเอาที่ไหนสักการะ เราก็เลยสูไมถอย 
 
ความเปนอยูของคนในชุมชนและการติดตอส่ือสารในอดีต 
 คนในชุมชนบานครัวในชวงเริ่มแรกมาจากกองอาสาจาม คนรุนปาใจ ตัวปาใจจะพูดภาษา
เขมรได แตผมพูดไมได อยางผูใหญสมัยกอนเวลาเขาจะพูดอะไรไมใหเรารูเขาก็จะพูดกันเปนภาษา
เขมร อยางแถวจังหวัดบุรีรัมย, สุรินทร รกรากเขาก็มาจากเขมรกัน เขมรเขาก็จะเกงเรื่องการทําผาไหม 
การทอผา อยางบานครัวนี่มีการทําผาไหมมาเปนรอยป แตไมมีใครทราบ สมัยกอนในชุมชนมีการกรอ
ไหม ทอผาไหม คนอยูไกลถึงสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ยังตองพายเรือเขาคลองมาซื้อผาไหมที่บาน
ครัวเลย ที่ผมทราบก็เพราะวามีเพื่อนที่ทํางานเขามาถามวาแถวบานผมยังทอผาไหมอยูหรือเปลา แลวก็
เลาใหฟงวารุนพอรุนแมเขาตองพายเรือมาซื้อถึงที่นี่ เพราะวาคุณภาพผาไหมของเราดีกวาทีอื่น
เนื่องจากวิธีการทําของเราแตกตางจากที่อื่น 
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 พอถึงยุคกอน จิม ทอมปสันเขามา ชาวบานก็ไดเลิกราการทําผาไหมไปมากแลว ชาวบานที่เขา
ทําผาไหมที่เขาพอมีรายได เขาก็สงลูกเรียนสูงๆ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกก็มี ลูกๆ ก็ไมยอม
ทอผาตอ ปจจุบันคนบานครัวที่ตําแหนงสูงๆ เชน อดีตประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน, อดีต
ผูอํานวยการกองทหารสารวัตร, ผูพิพากษา, รองเลขาฯ รัฐสภาคนปจจุบัน คัมภีร ไฟซอน เครือญาติ
ของบานครัว หุนสวนใหญของ บริษัทของจิม ทอมปสัน พอจิมเขาหายไป เลิกไปเขาก็ไปซื้อที่แถว
คลองตัน ลาดพราว ขายที่ 4 ไรก็ไดกันที 76 ลาน 
 คนภายนอกเขามองชุมชนบานครัวเปนแบบไมขัดแตะ แตศักยภาพของคนในชุมชนนั้นมี
มากมายและมีมากกวาที่ใครๆ คิด ไมตองอาศัยการเคหะฯ ไมตองมาสรางความเจริญ (สรางตึก) มัน
เหมือนอยูในกลองไมขีด เขามีที่อยูแลว 20-30 ตารางวา พอมาเวนคืนไปสรางกลองไมขีดขึ้นมาแลวให
เราไปอยู ถามวาคนที่เคยอยูบานที่มีพื้นที่ใชสอยในบานถาตองขึ้นไปอยูบนตึกก็จะลําบาก อยางเวลามี
คนตายทีนี่ก็ลําบาก ฉะนั้นอยามาเสนอเลยวาจะทําอะไรให 
 
ปญหาของชุมชนในอดีต 
 ในอดีตที่ดิน 35% เปนที่โฉนด ไมใชที่บุกรุก นอกนั้นเปนที่ของกรมธนารักษ พอมาถึงสมัยรัช
การที่ 5-6  ทานตองการใหคนเปนเจาของที่ดิน เขาก็ไปจับจองกันจนไดใบแดง(โฉนด) มา ฉะนั้นการ
ไลที่ การเวนคืนก็จะทําลําบาก เพราะตรงนี้เปนที่โฉนด ตรงนี้เปนที่กรมธนารักษ ไมใชที่ของราชพัสดุ
หรือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไมอยางนั้นพื้นที่บานครัวแถบนี้ไปหมดแลว 
 
ปญหาเรื่องอื่นๆ  
 ปญหาระหวางชาวชุมชนที่ตางศาสนา 
 คนดั้งเดิมของชุมชนบานครัวสวนใหญเปนมุสลิม เขาก็จะเขาบานและเขานอนเร็วเพื่อเตรียม
ตัวต่ืนขึ้นมาทําพิธีละหมาดตอนตีหาของเชาวันรุงขึ้น ฉะนั้นแตกอนก็จะไมมีปญหาอะไร พอมาตอน
หลังที่บานเรือนถูกทําใหเปนบานเชาเปนบางสวน ก็จะมีคนอีสานเขามา บางทีกลางคืนก็เปดเพลงเสียง
ดังกระหึ่ม ไมวาจะไดเครื่องเสียงมาใหมหรือกินเหลาถึงตีหนึ่งตีสองแลวตองเปดเพลงเสียงดังไปพรอม
กันดวย เราก็ตองไปขอรอง พูดดีๆ กับเขาวาถาจะเปดก็ใหเปดสําหรับฟงคนเดียว แตเราก็จะอนุญาตให
เขา 2 วันสําคัญเทศกาลใหญของคนไทย นั่นคือวันปใหม กับวันสงกรานต จะจัดงาน จะเลน จะเปด
เพลงเสียงดังไปจนถึงสวางเลยก็ได เราจะประกาศใหชาวบานในชุมชนรูเลย เราขอใหเขาเลย แตถาโดย
ปกติก็จะไมมี 3 ทุมไปแลวนี่ก็จะไมไดยินเสียงดนตรีดังๆ แลว โดยที่เราอาศัยการขอรองและการ
ประชาสัมพันธ โดยอาศัยหลักที่วาใหทุกคนในชุมชนอยูรวมกันโดยสบาย ไมมีความขัดแยงกัน
ถึงแมวาตางศาสนา ตางภาษา ตางวัฒนธรรม 
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 ปญหายาเสพติด 
 ปญหายาเสพติดก็มีเหมือนทุกชุมชน เนื่องจากหนวยงานของรัฐฯ ไมเอาจริง เราตองปราบ
กันเองโดยจัดใหมีเวรยามเพื่อปกปองชุมชน แรกๆ เราก็ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ แตตํารวจเอง
ก็อาศัยจับมา 100 เม็ด ทวาลงบันทึกประจําวันวา 5 เม็ด ที่เหลือก็เอาไปกระจายใหชุมชนอื่น พอถึงเวลา
ที่จะปราบจริง เราจะไปหาผูกํากับฯ ผูกํากับฯ ก็จะเรียกจาสายสืบมาบอกวาใหจัดการนะ ประธานฯ เขา
มาเอง ภายในหนึ่งวันตองเอาตัวมาใหได พอเวลาเราใหช่ือไปปุบ พรุงนี้ตํารวจก็รูเลย คนที่ทําก็คือคน
ของเขานั่นแหละ มันก็เลยปราบไมได เราก็ตองปราบเอง เคยประสานงานกับตํารวจคร้ังหนึ่งใน
ภายหลัง วางแผนกันจนจับมาได 3 คน พอเดินออกจากชุมชนไป ตํารวจเขาก็พาพวกนั้นไปที่ปม เรียก
คนละหมื่น จนตอรองไดเหลือคนละ 8,000 บาท 3 คนก็ 24,000 บาท ตางคนก็ตางโทรเขาไปขอเงินที่
บาน แลวตํารวจก็ปลอยตัวมา ก็เลยรูวาตาํรวจไมไดเรื่อง แลวอยางนี้เมื่อไหรจะปราบหมด ทุกวันนี้ก็ยัง
มีปญหายาเสพติดอยูบาง แตก็นอยมากๆ จนแทบไมมี 
 
 ปญหาระหวางคนชุมชนบานครัวและคนที่เขามาอยูภายหลัง 
 ไมมีเลย คนอีสาน คนจีน หรือคนจากที่อื่นๆ ใหความรวมมืออยางดี เพราะวาระบบสื่อสาร
เขาถงึทุกบาน มีความไววางใจกัน ที่ตองระวังและตองควบคุมคือ คนเมาสุรา ก็ใชวิธีพูดจากันอยางเชน
ใหเขาบานไปนอนเสีย ก็ทําใหเกิดการเรียนรู 
 
การสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวใต, บานครัวเหนือ และบานครัวตะวันตก 
 Key man ตองมาประชุมและวางแผนกันระหวาง 3 ชุมชน และทําการประชาสัมพันธ 
 การทํางานชุมชนตองทําดวยใจ คนในองคกรหรือสวนทํางานจะมี 4 ประเภทคือ 
 1. พูดไมทํา 2. ทําไมพูด  3. พูดและทํา 4. ไมพูด ไมทํา 
  

การทํางานใหสวนรวมนี่จะไมมีเงินเดือน ตองทําใหไดรับความรวมมือจากมวลชน ตองปฏิบัติ
ตัวเปนตัวอยาง แลวคนจะรักและเชื่อถือเรา 

มีกิจกรรมรวมกัน เชน ตํารวจนครบาลเขามาเยือน มาสาธิตการดับเพลิง และจะมชุีมชนอื่นๆ 
มารวมดวย 
 
การติดตอส่ือสารและมีกิจกรรมรวมกันกับชุมชนอื่นๆ 

- มีการจัดงานประเพณีระหวางชุมชนบานครัวกับชุมชนพญาไท 
- มีการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ซึ่งจัดใหเด็กๆ 
- มีกิจกรรมรวมกันระหวางชุมชน และจัดเลี้ยงกัน 
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ความเขมแข็งของชุมชนบานครัว 
 ชาวชุมชนบานครัวโดยปกติแมขัดแยงกัน หรืออิจฉาริษยากันอยูบาง แตพอเวลามีเหตุการณ
ตางๆ ก็จะรวมตัวกันอยางสามัคคี และเมื่อมีปญหาตางๆ เชน กรณีทางดวน ก็สามารถประสานงานให
ทุกคนเขาใจได 
 
การตอตาน การปลูกฝงแนวคิดตอการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ 
 เด็กอิสลามตองเรียนศาสนามาตั้งแต 7 ขวบ สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ที่มัสยิดจะมีการปลูกฝง 
 
การติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการที่ทําผาไหมในอดีต 
 ก็ไดติดตอสื่อสารกันบางเพราะวารูจักกันหมด เพราะวาเปนเพื่อนกันหรือไมก็เครือญาติกัน 
ตอนที่ผมเขามารับตําแหนงนั้น การทํากิจการผาไหมก็นอยลงแลว  เหลือแค 3-4 เจา 
 
การติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการที่ทําผาไหมในปจจุบัน 
 ก็ยังไดคุยกัน อยางลุงอูด(อูดบานครัวไหมไทย)นี่ก็รับตําแหนงรองประธานชุมชนฯ ที่ชาวบา
ขางนอกเริ่มมารูจักผาไหมบานครัวอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากกรณีมีขาวการตอสูเ ร่ืองทางดวนผาน
สื่อมวลชน แตเขาก็มารูตอนที่เราจะเลิกราการทําผาไหมไปหมดแลว คนที่ทํากับจิม ทอมปสัน 
สมัยกอนเขาก็ใหถือหุน แตตอนหลังพอจิมหายไป เขาก็ไมเอาเราแลว 
 
การตั้งกลุมทอผา 
 ตอนนี้ที่มีอยูเปนธุรกิจสวนตัวทั้งหมด ทีแรกเราอยากจะตั้งขึ้นเปนกลุมธุรกิจแตเขาก็เลิกรากัน
ไปมดแลว อุปกรณก็ไมมี คนที่ทําเปนเขาก็แกมากแลวอยางรุนปาใจ (70 ปขึ้นไป) จะใหมาทําตอนนี้ก็
ลําบาก สวนรุนลูกๆ เขาก็ไมเอา จะใหมาทําก็คงยากเพราะวาเขาก็เรียนกันมาสูงๆ จะใหมาทําก็คง
ลําบากเพราะไมเคยทํากันมากอนเลย ตอนที่เคยเอามารวมกลุมกันคราวนั้นก็เอาเฉพาะคนที่เคยทํา
มาแลวมาใหความรู อยางสมัยกอนเราทําแตผาพื้น แตเวลาจะมาทําเปนลายอะไรตองทําอยางไร เขาก็
จะมีนักวิชาการมาสอน สถานที่สอนก็ที่มัสยิดที่นี่แหละ(มัสยิดใหญ) แตที่เขามาสอนการฟอก การยอม 
ก็จะทําไมเหมือนที่ชุมชนทําอยู เคาจะสอนวิธีแบบที่ตางจังหวัดเขาใชทํา ก็คือการใชกระทะ ขอเสียคือ
เวลาฟอกแลวน้ํามันจะกระเฉาะ ทําใหขี้ไหมออกไมหมด สวนที่บานครัวทําก็จะเปนอยางที่เห็นที่บาน
ลุงอูดในปจจุบนั เขาจะใชหมอหุงขาวใหญขนาด 3 ถังใหญ กระแทกอยางไรก็ไมกระเฉาะ ขี้ไหมก็ออก
หมด สีก็จะดูดเขาเสนไหมโดยไมมีขี้ไหม ฉะนั้นมาตรฐานเรื่องสีของบานครัวไมตองกลัววาสีจะตก 
ไหมหนึ่งกิโลกรัมนี่เวลาฟอกสิ่งสกปรกออกแลวจะเหลือเพียง 7 ขีดเอง 
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 แลวก็ยังไดติดตอกับนิพนธ – วรรณี (เจาของกิจการผาไหมรายหนึ่งในชุมชนบานครัว) บาง 
แตเขาจะไดรับการประสานจากหนวยงาน รานคาตางๆ โดยตรงมากกวา เชน ใหไปออกรานตามงาน
ตางๆ หรือสงผาไหมใหรานเจาประจํา 

ทางเจาของกิจการผาไหมบานครัวในปจจุบันเคยนําผาไหมไปออกงาน และจําหนายตามงาน
ออกรานตางๆ เชน otop แตก็ขายไมดีเทาของโครงการฯ หรือเทาของตางจังหวัด เพราะวาเขานึกถึงแต
ราคา แตไมไดคํานึงถึงคุณภาพเทาไรนัก 

 
การติดตอกับเจาของกิจการในปจจุบัน 
 ติดตอประสานงานระหวางชุมชนกับภาครัฐ เวลามีอะไรเขาก็โทรมาที่ผม ผมก็ประสานงาน
ให 
 
การมีสวนรวมสนับสนุนการทําผาไหมในชุมชนฯ และการประชาสัมพันธ 
 ทางเขตเขาดูแลชุมชนอยูแลว โดยใหคุณสัมฤทธิ์ประสานงานลุงอูด (รองประธานกรรมการฯ) 
 
มีการสนับสนุนทางออม เชน การสวมใสผาไหมเอง หรืออื่นๆ บางไหม 
 ศาสนาอิสลามหามในสิ่งฟุมเฟอยตางๆ อยางผาไหม ทอง เปนสิ่งตองหามสําหรับผูชายเลย 
และภายหลังกรณีการตอสูเรื่องทางดวน คนก็รูจักชุมชนบานครัวมากขึ้น รูวามีการทําผาไหม สมัยกอน
ทั้งหมูบานทอเปนรอยๆ กี่ 
 
ความตองการใหภาครัฐมีสวนในการสนับสนุนเรื่องผาไหม 
 80 เปอรเซ็นต ของคนในชุมชนมีงานทําที่ดี มั่นคง เปนใหญเปนโต เงินเดือนสูง มีหลากหลาย
อาชีพ บางก็ยายออกไปอยูขางนอก เพราะฉะนั้นจึงไมมีใครอยากทําผาไหมอีก แทบทุกคนมีศักยภาพ
ดานอาชีพและประสบความสําเร็จ 
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2 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูนําทางศาสนา  
ชื่อ : นายสมนึก จิตหยาดสุวรรณ   อายุ : 60 ป 
หนาที่ในปจจุบัน : ผูนําทางศาสนาอิสลามของชุมชนบานครัวเหนือ (อิหมาม) รับหนาที่ต้ังแตป พ.ศ.
2546 
อาชีพเดิม :  มักคุเทศนภาษาสเปน, ภาษาองักฤษ 
  นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
  ทําธุรกิจประกันภัย(ไทยประกันชีวิต) 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 63/1598  หมู 7  ถนนราษฎรพัฒนา  เขตสะพานสูง กทม. 
 
วิถีชีวิตในอดีต 
 เกิดมาก็เห็นคุณแมทอผาแลว เมื่อประมาณป พ.ศ. 2500(ขณะเรียน ม.1) ชวยคุณพอคุณแมทํา
ดวย เร่ิมแรกคุณแมจะทําผาไหมสามตะกอ เปนผาเสนดาย เสนไหมจากญี่ปุน ทั้งไหมยืน ไหมพุงจาก
ญี่ปุน แลวก็จะทําขายสงเกี่ยวกับพวกตีนไก (ผาพันเอว) หรือไมก็จะออกไปจําหนายตามงานวัดหรือ
งานอะไรตางๆ ที่มีการเฉลิมฉลอง ก็จะขายผาขาวมาที่ไวพันเอวได ตอนป พ.ศ. 2500 ราคาไมสูง ผืน
หนึ่งตกเพียง 200 กวาบาท และชวงหลังจากนั้นคุณแมก็มาทําผาไหมพื้นเมือง คือไหมพุง ที่สั่งมาจาก
ทางอีสาน แถวโคราช ขอนแกน จะมีเสนไหมที่มีคุณภาพดีพอใชได ไมวาจะเปนไหมหนึ่ง ไหมสอง 
ไหมสองคัด หรือไหมที่วาทายๆ ไมคอยดีแลว สวนพวกไหม 4 เสนเขาจะเอาไปตัดเปนกางเกง 
 
วิถีชีวิตคนในชุมชนในอดีต 
 สวนมากก็จะคาขาย กับทําผาไหมแทบทุกครัวเรือน กี่กระตุกก็จะตั้งตามบาน ใหตามบานชวย
ดูแลแลวก็ทอให กี่กระตุกนี้ก็จะเปนของเจาของที่ไมสามารถจะตั้งไวที่บานไดเพราะพื้นที่บานเต็มแลว 
ก็จะตั้งตามบานผูท่ีเขาสามารถทําไดและมีฝมือทางดานการทอผาดวยก่ีกระตุก ชวงนั้นคาแรงคิดเปน
หลา หลาหนึ่งตกไมเกิน 4 บาท 
 อิหมามไดเห็นการทําผาไหมมาตั้งแตยุคกอนจิม ทอมปสัน เขามา ยุครุงเรืองของผาไหมบาน
ครัวคือยุคที่จิม เขามาดําเนินการสานตอดานผาไหม คือมีรานอยูตรงถนนสุรวงศ แลวก็จะแบงหุนใหผู
รวมลงทุน(ลงแรง) แตที่บานของอิหมามไมไดเขารวมเนื่องจากกิจการของคุณแมคุณพอจะมีลูกคา
ประจํา ไมวาจะเปน แอนนิตา รานเลี้ยด หรือจะเปนกรุงเทพไหมไทย(ของทานจอมพลสฤษดิ์) 
ความสัมพันธของคนในชุมชนในอดีต 

ผิดกับปจจุบันมาก สมัยกอนจะเรียกไดวาเราจะไปทานขาวบานไหนก็ได เดินขึ้นบานไหน
สวนมากก็จะใหความนับถือซึ่งกันและกัน เปนพี่นองกัน แตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปคือจะมีผูที่เขามาอาศัย 
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เสียมาก    มาทํางาน   มาขับแท็กซี่ หรือมาทํางานใชแรงงาน 
 
เศรษฐกิจของบานครัวยุคผาไหมรุงเรือง 
 ดีมาก ดีมากๆ เรียกไดวาขั้นเศรษฐี สมัยกอนไดนับเงินแสนนี่เรียกวาเศรษฐีแลว ผมเคยไปรับ
เงินจากบริษัทราชาเฟอรนิเจอร ซึ่งทานเปนผูตกแตงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จนิวัติกลับ
ประเทศไทย ชวงนั้นบริษัทราชาเฟอรนิเจอรก็ไดสั่งผาไหมที่บาน 
 
ทัศนคติของอิหมามตอผาไหมบานครัวในอดีต 
 สมัยนั้นวัตถุนิยมยังไมไดเขามามาก ทุกคนตางทําผาไหมเปนกิจการในครอบครัว แลวมา
ระยะหลังจะมีของชินวัตรเขามาบาง อะไรเขามาบาง ชวงนั้นไหมราคาถูกมาก ผาไหมเสนดายจาก
ญี่ปุนราคาตอกิโลกรัมไมถึงหนึ่งพันบาท สวนปจจุบันไดขาวราคาคราวๆ วาเกิน 2000 บาทตอหนึ่ง
กิโลกรัม 
 เอกลักษณที่โดดเดนของผาไหมบานครัว คือหนึ่ง เปนไหมแท สอง การยอมตองทําดวยฝมือ 
ไมวาจะเปนการชั่งสีแตละครั้งเรียกไดวาประณีตมาก คือมอไปจะไมมีรอย ความสวย ความเงา ย่ิงถา
เปนไหมเบอรหนึ่งหรือไหมชั้นหนึ่งจะมีราคาแพงพอสมควร สมัยนั้นราคาตอหนึ่งกิโลกรัมประมาณ 
200 บาทเศษๆ 
 
การสื่อสารภายในชุมชนระหวางผูนําทางศาสนากับชาวชุมชนในอดีต 
 สมัยคุณปูซึ่งเปนอิหมามคนเกา(เสียชีวิตไปเมื่อประมาณ 40 ปที่ผานมา) หลังจากที่ทานทําพิธี
ทางศาสนาเสร็จ ทานก็เดินเย่ียมเยียนทุกบานเลย กวาจะกลับถึงบานก็ราวๆ 3-4 โมงเย็น เดินไปเรื่อยๆ 
นี่ก็คือสมัยหลังจากป พ.ศ.2500 มาแลว 
 
บทบาทของอิหมามกับผูนําชุมชนบานครวั 
 ชวงนี้มีเยอะมากเลย คือทุกอยางจะประสบความสําเร็จไดก็จากอิหมาม ชุมชน ผูที่อาศัยอยูใน
ชุมชนดั้งเดิมจะใหความรวมมือมาก การทําอะไรเราทํากันดวยความรวมมือซึ่งกันและกัน ไมมีใคร
บอกวางานของฉันหนักของทานเบา จะไมมีเกี่ยงกัน ยกตัวอยางเรื่องที่ประสบความสําเร็จ คือ เวลาเกิด
เพลิงไหมนี้เราจะไมเคยหนีไฟ เราจะยิ่งวิ่งเขาหาไฟและดับไฟดวยตัวเองกอน และจะไมมีเพลิงลุกลาม 
นี่หมายถึงความรวมมือรวมใจของชาวชุมชนบานครัวมาตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา 
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ความสัมพันธของอิหมามกับประธานชุมชนบานครัวในอดีต 
 ในอดีตจะไมมีประธานชุมชน แตมามีประธานชุมชนหลังจากที่ทานดํารง ลัทธพิพัฒน เขามา 
แลวก็ชวยเหลือเรื่องการจัดการกิจการภายในชุมชนใหเปนระบบ อันนี้ก็ตองขอขอบคุณทานดํารงผูซึ่ง
ลวงลับไปแลว 
 แตจะมีผูนําที่ไมเปนทางการคอยเปนหัวเรี่ยวหัวแรง ชักจูงประสานงานกับคนในชุมชน การ
พบปะกันในแตละครั้งนั้นจะยาก แตถามีงานการ งานบุญ งานแตง งานตางๆ เราจะรวมคุยรวมถก
ปญหาที่เกิดขึ้น สวนมากเราก็จะทํากันแบบนี้ 
 
การสื่อสารภายในชุมชนในอดีต 
 สมัยนั้นยังไมมีเสียงตามสาย แตตามมัสยิดตางๆ เวลาจะบอกเวลา บอกเรื่องการละหมาด เรา
จะใชการตีกลอง แลวเสียงตามสายก็เร่ิมมีมาหลังจากที่ทานดํารง(พรรคประชาธิปตย)มา แลวก็คอยๆ 
จัดการใหชุมชนอยูในระบบ 
 
การติดตอส่ือสารระหวางอิหมามกับชาวชุมชนในปจจุบัน 
 ตอนนี้ผมมีนโยบายของผมโดยตรงคือจะมีคณะกรรมการทํางาน 12 คน และแตละคนก็จะ
ประจําแตละซอย เราก็จะใหชวยดูแลแตละซอยไป ครอบครัวไหนถาอยูกันอยางผิดทํานองคลองธรรม
(อยูกอนแตง) เราก็จะทําการแตงให แลวถาผูใดติดยาเสพติดเราก็จะตักเตือน ถาไมยอม ไมฟง เราก็จะ
ไมไปมาหาสูเขา ไมวาเขาจะทําบุญ มีคนตาย เราก็จะไมหาสูเขา แตจะใหเขาทํากันเอง จนสุดทายเลย
เราก็จะคัดเขาออกจากชุมชน และนี่ที่ผมกําลังจะขอความเห็นจากกรรมการอยู เรื่องพวกนี้ก็จะเปนเรื่อง
สวนใหญที่ทําใหอิหมามไดติดตอสื่อสารกับชาวชุมชน 
 
การติดตอส่ือสารของอิหมามกับเจาของกิจการผาไหมในอดีต 
 หลังจากที่ทางบานไดเลิกกิจการผาไหมไปแลว ก็จะเหลือบานที่ขายอยู 2-3 บาน ที่ทําจริงๆ ก็
คือบานของคุณนิพนธ มนูทัศน ตอนนี้เขาทําอยู ชวงแรกเขาก็ทําแบบมีหุนสวนสงใหกับคุณสองใส แต
ระยะหลังนี้ยังสงใหหรือเปลาไมแนใจ แลวถัดมาก็มีอีกบานหนึ่ง สมัยกอนเขารบัจางยอม แลวก็พัฒนา
ไปเปนผูประกอบการ และถัดออกมาบานอีกหลังหนึ่ง เดินเลียบริมคลองไปอีกซอยก็จะมีรานมาลิน 
บานนี้มีเฉพาะโชวหนารานไวขายนักทองเที่ยวตางชาติ สวนใหญคนในชุมชนที่ทําผาไหมจะเปนเครือ
ญาติกัน ที่เลิกไปก็เพราะสูกับวิกฤตเศรษฐกิจไมไหว ของแพง แตวาเรายังสงของในราคาถูกอยู 
สมัยกอนสงหลงหนึ่งไมถึง 50 บาท แตตนทุนก็ตกสามสิบถึงสามสิบกวาบาทแลว  แลวไหนจะมีเศษที่
เหลืออยูกับกี่กระตุก ตรงนั้นก็ตองถือวาสูญเสียไปแลว พอราคายิ่งถีบตัวสูงขึ้นๆ บางคนก็ถอดใจถอย
หลังไปทําอยางอื่น 
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ความคิดเห็นเรื่องการสนับสนุนกิจการผาไหมในปจจุบัน 
 ขอตอบดวยใจจริงคืออยากสนับสนุน เพราะเปนงานของบรรพบุรุษที่ทํามา ผมไมอยากให
หายไปจากบานครัว เพราะวาผาไหมเกิดไดก็จากคนที่อยูในบานครัว ที่บานครัวมีคนรูจักก็จากผาไหม 
คือมันคลายกับลูกโซหรือเปนวัฏจักร แตเราก็ไมอยากใหหายไป ถาหายไปเมื่อไรชื่อเสียงบานครัวก็
หายหมด 
 
การติดตอกับเจาของกิจการผาไหมและผูรวมกระบวนการผลิตในปจจุบัน 
 ผมไมไดพบปะเลยหลังจากที่คุณพอผมเสียไปแลว นอกจากวาเขาจะมาเยี่ยมคุณแมเทานั้นเอง 
ทุกวันนี้เจอคนทําผาไหมก็ไมไดทักทายเพราะไมรูจัก คนเกาๆ ที่เคยทําก็หายหนากันไปหมด สมัยผม
เรียน ม.1(พ.ศ.2500) พวกเขาก็อายุ 20-30 ป แตในปจจุบันก็คงลมหายตายจากกันไป คนเกาแกที่รูจักก็
ไมคอยมีแลว สวนใหญจะเปนลูกจางที่เขามารับจาง 
 
บทบาทของอิหมามในการสนับสนุนผาไหมบานครวั 
 ของดีอยางนี้ ถาไมคุยก็ไมใชผม สมัยผมเปนนักเรียนนี่ผมนุงกางเกงขาสั้นผาไหมสีดํานะ ครู
บาอาจารยยังอิจฉาเลย นี่คือการโปรโมททางออม สวนทุกวันนี้ที่โปรโมทก็จะทํากับเพื่อนๆวาถาใคร
จะซื้อผาดี ของดีราคาถูก เชิญที่บานครัวได แลวก็มีความโชคดีอยูอยางหนึ่งคือเมื่อทาน ผบ.ชร. เขามา
เย่ียมเรา เขาก็บอกวาจะเอาของบานครัวเขาไปในกลุมของขาราชการ ซึ่งเราดีใจมาก ทานเปนเพื่อนที่
เรียนมาดวยกันกับผม (พลตํารวจโท วิโรจน จันทรังษี) โดยจะเอาไปแนะนํากับขาราชการใหมาซื้อ 
อยางแมบานเขา คุณรัชนี จันทรังษี ก็จะชวยนําเสนอดวย 
 
สิ่งท่ีทําใหธุรกิจผาไหมบานครัวซบเซา 
 ปญหาคือประสบกับภาวะขาดทุนเปนสวนใหญ คนที่เขาอยูไดคือสมัยกอน คือ เขาตุนผาไหม
มีเปนตันๆ เปนพันๆ กิโลกรัมเลยถึงจะอยูได ผมก็เคยบอกกับคุณพอผม ถาเราจะทําตอไปนะ เราก็ตอง
ตุนไหมดิบไวไมวาจะเปนไหมจากญี่ปุน ไหมยืนเสนยืน กับไหมพุง(ไหมจากทางโคราช,ขอนแกน) 
ตุนไวเยอะๆ เพื่อวาผลกําไรก็จะไดมากขึ้นในชวงที่ราคาขาวของขยับขึ้น โดยเฉพาะชวงที่ราคาน้ํามัน
ขึ้น สมัยกอนน้ํามันลิตรหนึ่งราคาลิตรละ 2 บาท ดีเซลราคาลิตรละ 90 สตางค แตพอมาสมัยทานเกรียง
ศักดิ์ ชมะนันท น้ํามันขึ้นเปนราคาลิตรละ 5 บาทกวา แตทานก็ทําเพื่อความอยูรอดของชาติ ทานจะไป
ปลอยกดใหอยูกับที่ไดอยางไร เพราะมันก็ตองเปนไปตามกลไกของตลาด ตอนที่ผมศึกษามักคุเทศน
อยูที่จุฬาฯ ตอนนั้นหนึ่งดอลลารราคาประมาณ 18 บาท จนมาเดี๋ยวนี้ 40 กวาบาทแลว มันหางกันเยอะ 
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กิจกรรมท่ีทําใหชาวชุมชนไดมาพบปะติดตอส่ือสารกัน 
 อันดับแรกเลยคือกิจกรรมทางศาสนา การทําสาธารณประโยชนแกชุมชน และที่สําคัญคือการ
ทําบุญทําทาน 
 กิจกรรมทางศาสนาทุกวันศุกรจะเปนกิจกรรมใหญ ก็จะมีการปฏิบัติธรรม มีการสั่งสอนชวง
หลังจากนี้(วันศุกร) ก็จะเริ่มตั้งแต 12.25 นาฬิกา จะมีการสั่งสอน แนะนํา ตักเตือนในรูปแบบของทาง
ศาสนาวาควรจะทําอยางไรเพื่อใหอยูในแนวทางของศาสดามูฮัมหมัดที่สอนมา โดยจะมารวมกันที่
มัสยิด หลังจากสั่งสอนเสร็จเราก็จะมีละหมาดรวมกัน มีการสวดบทขอพรหรือขอดูอา ก็จะเสร็จ
ประมาณ 13.00 นาฬิกา หรืออยางชาที่สุดก็ไมเกิน 13.05 นาฬิกา หรืออาจเร็วกวานั้นก็ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาของการเทศนาบนธรรมาศ แตระยะเวลาการทําละหมาดรวมกันก็ไมเกิน 10 นาที 
 
ความสัมพันธของชาวชุมชนบานครัวกับชุมชนใกลเคียง 
 ชุมชนบานครัวเหนือ บานครัวใต และบานครัวตะวันตก เราถึงกันหมดทั้ง 3 มัสยิด ไมวาจะ
เปนคนตายหรืองานอะไรเราจะถึงกัน อยางเมื่อเชามีคนตายเขาก็มาทําพิธีละหมาดสวดใหคนที่ได
เสียชีวิตหรือลวงลับไปแลว เมื่อตอนเชาคนก็เต็มมัสยิด 
 
การติดตอส่ือสารระหวางชุมชน 
 เดี๋ยวนี้สะดวกคือมีเสียงตามสาย และจะใชการดเชิญไปยังผูนําแตละมัสยิด เราก็เชิญไป 10 
ทานบาง 20 ทานบาง บางทานก็ไดยินที่เราออกเสียงตามสายทานก็จะมาโดยที่ไมมีการขัดเขิน ต้ังใจมา
เพื่อชวยกันสวดและขอพรใหกับคนที่ลวงลับไปแลว 
 
กิจกรรมระหวางชุมชนท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนา 
 สวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาและรองลงมาคือกิจกรรมสาธารณประโยชน  
เชนทุกปหลังจากปดภาคเรียนเราก็จะมีการสอนพิเศษใหกับเด็กนักเรียน มีการทํากิจกรรมรวมกันของ
นักเรียน แลวก็ไดจัดใหเขาคาย โดยใชงบจากทางจิม ทอมปสันบาง ของทางมัสยิดบาง ซึ่งเรารวมกัน ป
หนึ่งก็จะใชงบประมาณ 7-8 หม่ืนบาท แลวแตวาแตละกิจกรรมนั้นจะเล็กหรือใหญขนาดไหน 
 
ความสัมพันธของชุมชนบานครัวกับชุมชนใกลเคียง(ท่ีไมไดเปนมุสลิม) 
 คนก่ิงเพชร คนบานครัว คนแถวประตูน้ํา อุรุพงษ สวนใหญแลวจะเปนพรรคพวกเพื่อนฝูงกัน
ทั้งนั้น การไปมาหาสูสะดวก เจอหนากันเราก็ทักทายกันดี ไมวาจะเปนไทย, จีน, อิสลาม, พุทธ, คริสต 
เราจะไมมีการแบงแยก 
 

  122 

DPU



 

 

ความขัดแยงระหวางคนกลุมตางๆ ในชุมชน 
 ถาบานครัว พญาไท กิ่งเพชรนี่จะไมมี มีแตใหความรวมมือ ยกตัวอยางงายๆ คือเวลาที่มีการ
ทําบุญทําทาน คนจีนก็จะเขามาชวย เวลาคนเปนคนตายเขาก็จะมาชวย เขาจะไมแบงแยกวาเปนคนละ
แตกตางศาสนิก 
 
บทบาทหลกัของอิหมาม 
 เนนหนักทางดานศาสนา เพื่อปองกันยุวชนท่ีกําลังเจริญเติบโตขึ้นมาใหหางไกลจากยาเสพติด 
หางจากอบายมุข นี่คือวัตถุประสงคใหญของแตละมัสยิดที่ตองการอยางนี้ 
 
บทบาทรองของอิหมาม 
 ที่สมัครใจและทําดวยความเต็มใจก็คือเรื่องความเปนอยูของคนในชุมชน เรื่องความสะอาด นี่
คือประการหลักเลย ถามันไมสะอาดเลยผมวาความเปนอยูนาจะเลว แยมาก ความสะอาดที่วาก็จะ
รวมถึงบานเรือน ชุมชน อาหารการกิน สุขอนามัยดวย อยางชุมชนนี้ก็จะมีการกําจัดขยะ ทิ้งขยะใหเปน
ที่เปนทางเพื่อใหสะดวกตอคนมาเก็บ ซึ่งแตกอนคนที่อยูใกลคลองก็จะมีคลองเปนที่พึ่ง บางคนอยูแถว
ตามถนนก็จะโยตามหนาบานคนอื่น วิธีรณรงคเร่ืองความสะอาดก็คือครูตอย,ปาใจ ก็จะรณรงคออก
ทางเสียงตามสายเรื่องมารยาทและก็ทุกๆ เรื่องที่สามารถทําใหสิ่งเหลานี้หายไปจากบานครัวดวย 
 
ความคิดเห็นตอภาครัฐฯ นักวิชาการ สื่อมวลชน ในเรื่องการชวยสนับสนุนเรื่องการทําผาไหม 
 แนนอน ถาการสื่อสารมวลชนตางๆ เขามา มันก็จะเปนการประชาสัมพันธที่ดีย่ิง 
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สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2548 
ผูนําที่ไมเปนทางการของชุมชน 
ชื่อ : นางสมใจ เนื่องนิยม  อายุ : 72 ป 
อาชีพ : แมบาน 
ตําแหนง/หนาที่ : กรรมการชุมชนฯ, กรรมการมัสยิด, อสส., อปพร.  
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 913  ตรอกวัดพระยายัง  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กทม. 
 
ผูรวมกระบวนการผลิตในอดีต 
ชื่อ : นายศิริศักดิ์  เนื่องนิยม อายุ : 48 ป 
อาชีพปจจุบัน : พนักงานโรงแรม 
ประสบการณ : เคยผานการยอม, ฟอกสีไหม มาตั้งแตเด็ก 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน :  913  ตรอกวัดพระยายัง  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กทม. 
 

ชาวชุมชนบานครัว (ไทยพุทธ, มุสลิม, จีน, อีสาน) สามารถอยูรวมกันไดดวยดี ไมมีปญหาใดๆ มี
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เวลาที่ตองการจะสื่อสารเรื่องราวภายในชุมชนก็จะใชการสื่อสารแบบปาก
ตอปาก และเสียงตามสาย เชิญชวนใหรวมกิจกรรมและจะไดรับความรวมมืออยางดีมาตลอด ผูใดที่
อาศัยอยูภายในชุมชนบานครัวเหนือขอใหคิดวาเปนคนบานครัวเหมือนกัน เจอกันย้ิมแยมแจมใส 
 
ความเปนอยูท่ีแตกตางกันระหวางอดีตและปจจุบัน 

คุณศิริศักดิ์ :  แตกอนความเปนอยูจะอยูกับแบบเปนพี่นองกันมากๆ ไมวาจะไปบานไหมก็สามารถ
ขอขาวกินได มีความผูกพันกันมาก แตมาเริ่มมีปญหาก็ตอนที่มีเร่ืองทางดวนเขามา พอมีคนยายออกก็
จะมีชองวาง มีการขับไลคน คนที่เคยอยูเดิมเขาก็จะออกไปอยูแถวชานเมือง เชน คลองตัน มีนบุรี 
หนองจอก ลาดกระบัง ฯลฯ และในปจจุบันก็กลับเขามาอยูในชุมชนบานครัวกันอีกเนื่องจากมีความ
ผูกพันกับชุมชน หรือไมเมื่อมีใครเสียชีวิตลงก็จะกลับเขามาทําพิธีศพ(ฝง) หรือเวลามีเทศกาลสําคัญ
อะไรๆ ก็จะกลับมา 

 
คนอีสาน 

คนอีสานในชุมชนบานครัวสวนใหญก็จะทํางานในละแวกนี้ ขายขนม ขายของ ขายอาหาร เปน
ลูกจางรานทอผาก็มี ซึ่งในอดีตภายในชุมชนบานครัวจะมีการทอผาไหมเยอะมาก แทบจะทุกหลังคา
เรือน คุณศิริศักดิ์(ลูกชายปาใจ) พูดเสริมวาในอดีตเมื่อตนยังเล็กอยูก็สามารถกรอไหมกระทบไหมได
ดวย 
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อาชีพหลักของชุมชนบานครัวในอดีต คือ การทอผา และอาชีพรองคือคาขาย 
 การคาขาย : แตละบานทําผาไหมเอง ขายเอง บางคนก็ไปทอดแหเอากุง หอย ปู ปลา ไปขาย 
ถือเปนอาชีพประมงแบบสบายๆ หากไมมีสตางคก็สามารถอยูได จะบอกแมวาทําเครื่องแกงไวไดเลย 
เพราะเราก็มีเรือ มีสวิง มีแห ฯลฯ พรอมอยูแลว ในคลองแสนแสบนี้ลวนแตมีของดีๆ กุงไมใชขึ้นแคตัว
สองตัว แตมาปนแพเลย สมัยกอนเวลาถึงหนาน้ําก็จะสามารถวิ่งไลกุงไดดวย สมัยกอนทางเดินภายใน
ชุมชนจะเปนไมกระดาน 2 แผน บานครัวจะมีความเปนธรรมชาติแบบบานครัว พอถึงหนาฝนน้ําก็จะ
ทวม ทวมจนเขาบาน ตอนกลางวันโตะเกาอี้ก็จะกองอยูอยางนั้น พอถึงตอนเย็นน้ําลงก็จะทําความ
สะอาดบานและเครื่องเรือนที่น้ําเขามาทวมเลอะเทอะแลวก็เอาเสื้อน้ํามันมาปูเหมือนเวลาปกติ 
 
วิถีชีวิตของชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 คุณศิริศักดิ์  : เทาที่จําไดก็จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการทํากิจกรรมผาไหม  อยางแม(ปาใจ) ก็จะเปน
คนลงน้ําขาว สวนผมก็จะเปนคนคอยบิด ลูกๆ ก็จะชวยกันทุกคน สําหรับกิจกรรมที่ทําก็จะหมดไป 
แทบทุกวันแลว เวลาทําผาไหมก็จะไมไดมีการติดตอสื่อสารกันกับบานอื่น แตจะเปนลักษณะบานใคร
บานมัน 
 
วิถีชีวิตของชาวชุมชนบานครัวในปจจุบัน 
 คุณศิริศักดิ์  :  เชามาคนในชุมชนก็จะออกไปทํางานขางนอก กลางคืนก็กลับมา สวนความ
ผูกพันกับคนในชุมชนก็ยังเหมือนเดิม บางทีอยูในบานเบื่อๆ ก็จะออกไปนั่งคุย ความสัมพันธก็ไมได
ขาดไป สวนใหญจะเปนเครือญาติกัน การพูดคุยกันก็ยังเหมือนเดิม แตก็ไมสามารถไปขอขาวกินได
แบบสมัยกอน เพราะเริ่มมีคนอื่นที่เขามาภายหลังเขามามากขึ้น 
 
การสื่อสารภายในชุมชนบานครัว 

- ปากตอปาก 
- เสียงตามสาย 
- บอรดประกาศที่มัสยิด 
- วิทยุสื่อสาร 
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ลักษณะของการสื่อสารกันภายในชุมชนบานครัวในอดีต 
การสื่อสารแบบปากตอปาก 
ปาใจ  : กอนจะมีเสียงตามสายก็จะเปนลักษณะการสื่อสารกันแบบปากตอปาก คนนี้รูแลวก็จะ

ชวยบอกตอกันไป เชน  ชวงกอนเดือนที่จะมีการถือศีลอดก็จะตองชวยกันดูเดือน พอดูไดที่มัสยิดก็จะตี
กลอง การสื่อสารแบบปากตอปากก็จะเร็วมากเลย 

 
 การสื่อสารผานเสียงตามสาย 

เสียงตามสายภายในชุมชนบานครัว  มีศูนยกลางการกระจายเสียอยูภายในบานของปาใจ มี
เครื่องเสียงสําหรับใชสงขาวสาร 1 เครื่อง และมีลําโพงกระจายเสียง 28 ตัวอยูทั่วชุมชน สําหรับ
งบประมาณของอุปกรณที่ใชกระจายเสียงตามสายนี้ก็จะไดจากทางรัฐฯ สวนหนึ่ง งบประมาณของ
ชุมชนสวนหนึ่ง หรือแมกระทั่งงบประมาณสวนตัวซึ่งกรรมการชุมชนและชาวบานลงขันรวมกัน เวลา
มีเหตุก็จะออกกระจายเสียง สวนคนที่เปนคนประกาศก็แลวแตเหตุการณ แลวแตความสะดวกหรือใคร
จะวางก็จะมาชวยประกาศ บางก็มีหนวยงานตางๆ อยางโรงเรียนกิ่งเพชร ทุกๆ วันพุธ เวลา 10.00 น.
โรงเรียนก็จะสงนักเรียนเปนกลุมเพื่อมาจัดรายการใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด, สุขศึกษาออกเสียงตาม
สาย โดยมีอาจารยจากทางโรงเรียนเปนผูควบคุม 
 บานของปาใจถือวาเปนศูนยกลางของชุมชน(หมูบาน) ไมวาจะมีเหตุอะไรเขามา เชน ประกาศ
จากการไฟฟาฯ, เจาหนาที่พยาบาลจะเขามาทํางานในชุมชน ก็จะตองมาหาปาใจที่บานนี้ 
 เวลาเกิดเหตุการณตางๆ เชน ไฟไหม ก็จะมีคนโทรแจงเขามา เราก็จะรูแนวาเกิดเหตุการณ
แนนอน ใครที่อยูบานหรือบริเวณนั้นก็จะเปนผูตัดสินใจออกเสียงตามสายไป แตทุกคนก็จะตองวิ่งไป
ที่จุดที่เกิดเหตุการณ ไปดูวาเกิดจากอะไร หรือไมก็กรณีมีคนตาย ก็จะประกาศวาคนนี้ตาย ใครเปนลูก
เปนหลาน เปนญาติพี่นอง 
 
 บอรดประกาศของมัสยิด 
 ก็จะแปะกันแบบเอาตามสะดวก ไมวาจะเปนโปสเตอรใหความรู เกี่ยวกับสุขภาพ การ
สาธารณสุข โรคระบาด โรคไขเลือดออก ไขหวัดนก โรคเอดส แมกระทั่งเด็กอายุครบเขาโรงเรียน อายุ
ครบตองเขารับการเกณฑทหาร เปนตน 
 
              วิทยุสื่อสาร 
 วิทยุสื่อสารที่ใชกันอยูก็มีประมาณ 20 กวาตัว ซึ่งจะใชกันภายในระหวางกรรมการชุมชน, อป
พร. และอาสาสมัคร เมื่อเกิดเหตุการณสําคัญก็จะสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 
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การติดตอส่ือสารกับภายนอก 
 ปาใจ  : หากเปนเรื่องที่เปนทางการ ทางเขตก็จะเปนคนที่เอาเขามาใหที่นี่โดยตรง เขารูวาตอง
มาที่บานนี้ อยางที่เด็กนักเรียนเขามาเขาก็ใหความเคารพนับถือเราดี ไมวาจะเปนเด็กในชุมชนหรือเด็ก
จากชุมชนอื่นก็ตาม สวนใหญเด็กที่มาจากโรงเรียนตางๆ ละแวกนี้ก็เปนเด็กในชุมชน ก็จะมีครูพามา 
อยางตอนนี้เราทํางานกับโรงเรียนกิ่งเพชร โรงเรียนสัมมา โรงเรียนบานครัว ก็จะประสานงานกันอยู 
บางทีหากคุณศิริศักดิ์วางก็จะไปสอนแกะกระจก เชนรูป ร.5 ใหกับเด็กนักเรียน เพื่อใหเด็กมีความรูติด
ตัวและไปประกอบอาชีพได มีรายไดเสริม ก็จะคิดวาเหมือนครอบครัวเดียวกัน เหมือนนอง เหมือน
ลูกหลาน จริงๆ แลวก็ลูกหลานเราเองนี่แหละ เรียนมาแถวนี้แทบทุกโรงเรียน ไมใชเด็กที่อื่น คนอื่นๆ 
ที่ไมใชคนชุมชนบานครัวแทๆ ที่อยูละแวกใกลเคียงก็ลวนแตมีความผูกพันใกลชิดกับคนในชุมชนบาน
ครัว ความสัมพันธจะแนบแนนแยกกันไมออก อยางชุมชนกิ่งเพชร ชุมชนเพชรบุรีซอย 7 
 อยางตอนนี้ก็กําลังจะทําโครงการใหกับเด็กกลุมตางๆ ซึ่งจะแบงเด็กออกเปน 3 กลุม มาจากที่
ตางๆ มาทําความรูจักกันเพื่อใหเขาสนิทกับเรา และเราจะไดมีโอกาสเขาหาเขาได โดยจุดริเร่ิมของ
โครงการตางๆ มาจากปญหาสําคัญที่สุดคือยาเสพติด เราก็เลยจัดต้ังกลุมขึ้นมา หารือกันวาจะจัดการกับ
ปญหาอยางไรดี  โดยแกนนําชุมชน กรรมการชุมชน คนทุกกลุมที่อยูในชุมชน แลวก็จะมีการเรียก
ประชุม การเรียกประชุมจะเปนลักษณะอยากเรียกก็เรียกมาที่บานปาใจ  ใครวางก็มาคุยกันเรื่องนี้ๆ ไม
จําเปนตองเปนประธาน, กรรมการ หรือบุคคลสําคัญอื่นๆ เปนผูเรียกประชุม 
 
การแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

คุณศิริศักดิ์และปาใจ  : ปญหายาเสพติดเริ่มเขามาเมื่อชวงที่มีเรื่องการกอสรางทางดวน โดย
ทางชุมชนไดรณรงคเร่ืองนี้อยางจริงจังกอนรัฐบาลของนายกทักษิณจะประกาศกวาดลางยาเสพติด
อยางจริงจังเปนเวลา 2 ป มันเปนเรื่องที่ยากมากเพราะชุมชนบานครัวเปนชุมชนที่ความเจริญเขาถึง ปด
กั้นไมได และหลังจากการรณรงคปญหายาเสพติดภายในชุมชนผานไป  ปญหายาเสพติดในชุมชนก็เบา
ลงมาก ถากะเปนเปอรเซ็นตก็นาจะประมาณ 80 เปอรเซ็นต พอเรามารวมกลุมกันมันก็จะจัดการกับ
ปญหาได พอเรารามือไปปญหาก็เขามาอีก พวกลูกเตา ลูกหลานกลุมของเราเปนผูทํากันเอง และถามี
ใครรูวาบานไหนขาย เวลาประกาศเสียงตามสายเราก็จะหันลําโพงไปดาทางบานนั้นแรงๆ เขาก็จะรูตัว 
แตถาเขาไมเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ตองอาศัยอํานาจจากภาครัฐเขามาชวยและรองรับ เพราะวาเราตอง
ทํางาน เราไมมีเวลาไปนั่งเฝา เราก็ทําหนาที่แคช้ีเบาะแสเล็กๆ นอยๆ เพราะเราเปนคนในพื้นที่ เราก็จะ
รูดี 
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การรณรงคเร่ืองยาเสพติดระหวางคนอีสานและคนมุสลิม 
ปาใจ  : เราก็จะไปเตือนเขา ไมถึงขั้นไปจับตัวหรือไปแจงทางการ เคาก็จะเชื่อ แตถาเคาไมเช่ือ

จริงๆ ก็จะไปแจงภาครัฐ 
เร่ืองที่ทางเราจะตองอาศัยอํานาจรัฐมากที่สุดก็คือเร่ืองของคนขาย เขาก็จะขายใหกับคนรูจัก 

เพื่อนฝูง โดยผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหเบาะแสก็รูจักดีใจ ภูมิใจในการลดปญหาชุมชน ลดปญหาสังคม 
เพราะชุมชนนี้ก็เปนชุมชนใหญแหงหนึ่ง การแกไขปญหาท่ีนี่ในปจจุบันจะไมไดใชความรุนแรง เชน 
ทุบตี เอาไปแชในคลอง เมื่อถูกจับไดเหมือนในอดตี 
 
การแกไขปญหาของชุมชนในปจจุบัน 

คุณศิริศักดิ์ : ทางชุมชนตองจัดใหมีการรณรงคเร่ืองยาเสพติด หลักศีลธรรมและจริยธรรม
ควบคูกันไป เพราะวาเด็กในปจจุบันหางไกลเรื่องจริยธรรมมาก อยางบางครอบครัวในชุมชนก็จะ
ปลอยลูกมาก ไมสนใจ เราก็จะพาเด็กเขามาเกาะกลุมกันเพื่อความสะดวกในการปลูกฝงและดูแล 

 
การทํากิจการผาไหมของชุมชนบานครัว 
 ยุคที่รุงเรืองที่สุดก็คือยุคที่จิม ทอมปสันเขามา เศรษฐกิจของชาวชุมชนบานครัวแตละบานจัด
วาดีมากถึงเขาขั้นเศรษฐีเลยก็วาได  ไมตองออกไปหากินก็ไมอดตาย เพราะวานายจิม (หรือที่ชาวบาน
เรียกวา “นายหาง”) จะเปนคนปอนงานใหเร่ือยๆ นายจิมจะเปนคนออกแบบลาย คัดสีผา เขามาดูหมด
ทุกขั้นตอนตั้งแตการยอม ซึ่งบานของจิม ทอมปสัน จะอยูอีกฝงของคลองแสนแสบตรงกันขามกับ
ชุมชนบานครัวที่ทอผา โดยสามารถเดินขามสะพานไมหรือพายเรือไปมาขามคลองได ทุกคนในชุมชน
บานครัวก็จะรักเขา 
 
ขั้นตอนการทอผาไหมในอดีต 
 ปาใจ  : การสั่งไหมดิบ  จะมีคนแถวอีสานเอามาขายในชุมชน หรือไมชาวชุมชนบานครัวก็จะ
ขึ้นไปซื้อกันเอง แถวโคราช(คุณภาพไหมจะไมดีเทาไหร) แตถาเปนของขอนแกน บานไผ จะเปนไหม
ที่มีสีสวย แลวจึงนํามาคัดทํา ซื้อไหมดิบแลวก็เอามาฟอกมายอม แตถาเปนไหมที่มาจากจีนจากเขมร 
จะเปนไหมยืน(ไหมเสนเล็ก) เนื้อไหมจะตางกัน ไหมจีนก็จะมัน โดยเราจะสั่งไหมจีนไดจากบริษัท
ของจิมหามาให ซึ่งจริงๆ แลวสมัยกอนไหมจีนจะไมมีนะ จะเปนไหมไทยจากทางอีสาน พอเลยยุคจิม
ถึงจะมาใช ถาเปนไหมพื้นเมืองเราจะเปนไหมพุง, ไหมยืนจะมาจากจันทบุรี ชวงนายจิมอยูก็ยังไมมี
ไหมจีนนะ แตจะเริ่มมามีชวงที่นายจิมหายไปแลว เพราะบริษัทเคาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหมและซื้อ
ที่ซื้ออะไรครบวงจร แลวบริษัทของเขาจึงเปนผูซื้อไหมจีนเขามา 
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 ปาใจ : ไหมของบานครัวจะซื้อของ “กํานันจุล” ไหมไทยแทๆ พอมาชวงหลังเคาจะ
เปลี่ยนแปลงไป เราก็ไมคอยรูวามาจากไหน ไหมของกํานันจุลจะมีช่ือเสียงโดดเดน คุณภาพดีมาก ถา
จะถามขั้นตอนของการทําไหมตองถามลุงอูด ลุงอูดจะสามารถตอบไดวาไหมมาจากไหน 
 
วิธีการทําผาไหมที่แตกตางกันระหวางอดีตและปจจุบัน 

คุณศิริศักดิ์ : เรื่องของสี เทาที่ผมจําได ก็จะเปนสีเคมี ไมตางจากสมัยนี้เทาไหร 
ปาใจ : ตอนที่จิมยังไมเขามามีสวนรวมกับชาวชุมชนบานครัว เราก็จะใชสีทําเองจากเปลือกไม 

พวก “แกแล” ที่ใหสีเหลืองแก แลวก็ “ลูกแสด” จะใหสีแสด มีลักษณะคลายๆ ลูกเงาะ ที่โรงพยาบาล
จุฬาฯ จะมีเยอะเลย พอแกขางในก็จะเอาเม็ดมาเปนสีแสดมาถูเองกับอางดินเพื่อใหสีออกมา ไมไดใช
สารเคมีอื่น ถาเปนสีที่นอกเหนือจากนั้นที่แมของปาใจใชยอมก็จะเปนสีเยอรมันของบริษัทแถวสีลม 
ปจจุบันอยูแถวทางเขาโรงแรมแมน้ํา 

เรื่องของดาง แตกอนใชไมแสม แลวใชขี้เถามาทําเปนกรด แลวเอาอันนั้นมาทํา แตเดี๋ยวนี้มัน
เปนวิทยาศาสตรหมดแลว เริ่มเปลี่ยนต้ังแตจิมเขามาทําใหสะดวกขึ้น ไมตองมานั่งขูดนั่งพันกาแล และ
ไดสีที่หลากหลายกวาดวย 

จิมตองเขามาตรวจงานทุกเชา ตองเดินขามฝงมา นอกจากเรื่องใหคําปรึกษาดานการผลิต การ
ใหอาชีพ แลวจิมยังชวยเหลือคนในชุมชนแทบทุกเรื่อง หาตลาดใหเลย เราแคทําสงเขาอยางเดียว 
วัตถุดิบก็เอามาจากจิมทุกอยาง เราเองไมตองลงทุน เวลาไปเอามาทางจิมก็จะจดเอาไววาเอามา พอเรา
ทําทุกสิ่งทุกอยางเสร็จก็เอาไปสง เขาก็จะตัดจากยอดที่ขายไดโดยที่เราไมตองยุง 

กอนที่จิม ทอมปสัน จะเขามา ลักษณะของลายผา เนื้อผา จะเปนลักษณะทอมือ กระทบมือ 
เปนลายธรรมดา ผายกก็ยังมี ทํามัดหมี่ก็ได ทําหางกระรอก ผาขาวมา ผาโสรง ลายก็จะสืบทอดจากรุน
ปูยา สวนลายที่ประยุกตขึ้นมาหนอยก็จะใชหัวคิดทําขึ้นมากันเอง เปนภูมิปญญาของครอบครัวและ
ชุมชน  

ปาใจ : ต้ังแตจิม เขามา ลักษณะและลายของผาก็จะเปนสินคาแบบที่ตลาดตองการมากขึ้น โดย
จิมเปนผูกําหนด เมื่อเขาไดตัวอยางผา ตัวอยางลายก็จะมาใหเราทํา เอาตัวอยางมาใหดู ชวงที่ 
จิมอยูผาที่ทอสวนใหญจะเปนผาพื้นกับผาตา ผาตาจะเปนที่นิยมมาก เวลาที่จิมมาตรวจงานก็จะเขาดูทุก
บานและพูดกับทุกคน ดูทุกรายละเอียด บางทีเดินตลอดทั้งวันเลย อยางหนังเรื่องเบ็นเฮอร ผาไหมที่ใช
ก็จะเปนผาไหมของบานครัวทั้งหมดเลย ผาไหมของจิม ทําจากบานครัวแทๆ 

จิม สามารถพูดไทยไดนิดหนอย แตเขาจะมีลามมา ตอนนั้นมีคุณสุรินทร คุณนาท(ปจจุบัน
เสียชีวิตไปแลว) แตทุกวันนี้เราก็ยังผูกพันกันอยู ถาเรามีกิจกรรมที่เขาชวยเหลือไดเขาก็จะชวยตลอด 
เวลาจิมเขาไปตามบาน จิมจะพูดคุยกับทั้งเจาของกิจการ คนทอ ลูกจาง โดยดูรายละเอียดแมกระทั่งการ
ยอม บางทีก็ไปจับไหมดูวามีน้ําขาวติดอยูหรือไม ละเอียดมาก เวลาดูผาลองถามเด็กๆ(ลูกปาใจ) ได 
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อยางกับดูเพชรดูพลอย สองแลวสองอีก ในชุมชนเต็มไปดวยพื้นที่ตากผาตลอดริมฝงคลอง แตปจจุบัน
ไมคอยมีที่ตากก็เลยตองตากตรงโนนนิดตรงนี้หนอย พอบานเชาปลูกขึ้นมาก็ไมมีที่ตากผา ก็สรางแต
หองเชาใหเต็มพื้นที่ของตนเอง แตกอนที่ทายคลองตรงที่เปนทางเดินจะเดนสวยเลย จากบานลงมาก็จะ
เปนทาน้ํา ชาวบานก็จะลางไหมกันในคลองตากตามริมคลอง สีไหมสวย นาเดิน จะมีซุงมีแพ มีเรือ 
อยางทางแปดริ้วเขาจะเอาของไปขึ้นที่สี่แยกมหานาค เชามาก็จะมีเรือพวงเรือตอลากมา มีผลหมากราก
ไม เราก็ไปนั่งรอตามบันไดสวยมากเลย 

 
ประวัติสวนตัวจิมพอสังเขป : 

ปาใจและคุณศิริศักดิ์ : จิมไมมีครอบครัว ตัวคนเดียว แลวก็มีเด็กๆ ลูกนองที่เขามาอยูดวย 
ปาใจ : ในอดีตคนในชุมชนสวนใหญจะเปนคนมุสลิม มีความเกี่ยวดองเปนพี่นองกัน พอตอน

หลังก็มีคนกลุมอื่นเขามา ก็ไมไดมีความขัดแยงกันชัดเจน อาจจะมีบางแตเปนสวนนอย เชน คนอีสาน
กินเหลาเมายาเสียงดัง แตตอนหลังก็เคลียรก็คุยกันได ปจจุบันในชุมชนมีคนมากหลากหลายก็ตอง
ระมัดระวังกันมากขึ้น ก็ตองแยงกันกินแยงกันใช แยงกันทํามาหากิน มันก็เปลี่ยนไปตามยุค ยุคหลังก็มี
เร่ืองยาเสพติดเขามา แตไมวาจะเปนปาใจซึ่งเปนผูใหญของชุมชนเปนคนออกไปเตือนหรือคนอื่น
ออกไปเตือน เขาก็ลวนแลวแตเช่ือฟงกันทั้งสิ้น สังคมที่นี่ดีอยางคือมีการเคารพผูใหญ เช่ือในระบบ
อาวุโส ไมมีการทะเลาะกัน 

 
ในอดีตเมื่อยุคทําผาไหมรุงเรือง ในเรื่องการทํามาหากินก็จะเปนลักษณะตางคนตางอยู บาน

ใครบานมัน แตก็มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมตางๆ สบายมากไมมีอะไรตองหวง ชาวชุมชนจะพรอมอก
พรอมใจกันมา งานใหญๆ ที่ตองทํารวมกันบอยๆ ก็คือกิจกรรมทางศาสนา ทุกวันนี้ก็มีกิจกรรมเอาเด็ก
มาเขาคาย ใหความรวมมือกันเหมือนเดิม ความสนใจในดานตางๆ ของคนในชุมชนตอภายนอกก็จะ
เปนเรื่องทั่วไปเหมือนคนในสังคมภายนอกปกติ คอนขางทันสมัย อยางในบานครัวจะมีกิจกรรมทุกวัน
ศุกรชวงเวลา 10.00 น. ก็จะจัดกิจกรรมใหเด็กตลอดที่มัสยิด ประเภทเทศนา อบรม  พูดคุยถึงเหตุการณ
ในบาน แลวทุกวันก็จะมีการสอนศาสนา สอนภาษาสําหรับเด็กมุสลิมภายในชุมชนโดยแบงตามระดับ
อายุ แลวก็จะมีวันเสารที่มีเรียนศาสนา เวลาประมาณ 10.00-12.00 น. ทั้งผูใหญและเด็กก็จะเรียน
รวมกัน แลวก็จะมีการอบรมกิจกรรมเพื่อชุมชนประเภทดับเพลิง พวกนี้เปนตน แลวก็จะมีกิจกรรม
รวมกันกับชุมชนใกลเคียง เชน ชุมชนบานครัวตะวันตก, ชุมชนบานครัวใต และชุมชนเพชรบุรีซอย 7 
ก็จะทํางานรวมกัน เวลามีขาวสารอะไรก็จะถึงกันหมด 
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ทัศนคติชาวชุมชนบานครัวตอชุมชนของตนเอง 
ปาใจและคุณศิริศักดิ์ : คนในนี้ลวนแตรัก ผูกพันกับชุมชนเหมือนเดิม แตกอนอีสานไมคอยมี 

ก็จะมีคนจีนและมุสลิมทําผาดวยกัน คนจีนทําผาดาย เราก็จะทําผาไหม คนจีนที่ทําผาไหมก็มี ก็ทํา
รวมกันได อยูกันมานานเหมือนเปนคนบานเดียวกัน 

คนอีสานที่เขามาอยูภายหลังก็ลวนแตรักและใหความรวมมือกับชุมชนอยางดี ตอนนี้คนอีสาน
ไมใชวาจะขายแตสมตํา ปลารา ใหแตคนอีสานดวยกันกินนะ คนบานครัวก็จะกินขาวเหนียวไกยาง คือ
เราก็จะบอกเขานะวามาอยูตรงนี้ถาจะใหหากินอยูดวยกันได ไกก็จะตองเปนไกอิสลาม แลววิธีลางเราก็
จะสอนเขา แลวเขาจะเชื่อและทําตามเรา กุง หอย ปู ปลา ความสะอาด เคาก็จะตามคนมุสลิม ก็อยูกันได 
บางทีก็แซวกันวาบานครัวที่อยูนี่กลายเปนบานครัวอีสานกันหมดแลว กินหมดเลยสมตํา วันไหนไมได
กินก็เหมือนขาดอะไรไป แตถาเปนกิจกรรมทางศาสนา เชน มีแจกผลไม ทําบุญ ไมใชมีแตมุสลิมที่มา
รวมงานนะ แตคนอีสานนี่จูงลูกจูงหลานมาเลย ทางเราก็จะสั่งถุงพลาสติกไวใสของแจกไวเลย 300 ใบ
ประมาณนี้ 
ความโดดเดนของชุมชนบานครัวเหนือ 

ปาใจ : ปาคิดวาเปนเรื่องความสามัคคี รวมมือรวมใจ อยางไรก็ได เปนสิ่งที่ดีที่เรานําเขามาก็
จะชวย สวนเรื่องของผาไหมบานครัวก็เปนเรื่องที่เขาทํากันมานาน แตมาดังก็ตอนจิม ซึ่งในอดีตก็
ไมไดโดดเดน จะเปนลักษณะทําเอง ขายเองแตก็อยูไดและเปนอาชีพหลัก คือทําเอง ทอเอง ใชเอง แต
พอหนาขาวหนานาก็จะไปแถว จ.สุพรรณบุรี สิงหบุรี หนองจอก แปดร้ิว เราก็จะเอาผาไปขาย จะบู
มมากชวงที่นายจิมยังอยู บางทีก็ไปขายถึงเขมร ไปเอาไหมที่เขมรมา บางคนก็วาทําไมคนแถวนี้(บาน
ครัว) ถึงพูดเขมรได ลักษณะการจําหนายในอดีตจะเปนลักษณะแบบผลิตได-ขายไป เพื่อใหผูบริโภคใช
เอง ไมใชนําไปขายตอ ไมไดมีการสงเสริมการขายแตอยางใด สินคาที่จําหนายก็จะเปนประเภทผาถุง 
ผาขาวมา เวลาเราซื้อวัตถุดิบเราก็ไมไดรับการลด แลก แจก แถม แตอยางใด เร่ืองราคาของผาไหมที่
ผลิตไดก็ไมไดมีความแตกตางกันในแตละฤดูกาล เพราะไมไดผลิตยากหรืองายแตกตางกันแตอยางใด 
สนคนบานครัวเองก็จะไมนิยมใชผาไหมเพราะไมชอบ ดูแลยาก ใสเสื้อผาท่ีหาซื้อไดทั่วไปสบายกวา 
บางตัวสลัดทีสองทีไมตองรีดก็ใสออกไปไหนๆ ไดแลว 
ความแตกตางของไหม 
 ปาใจและคุณศิริศักดิ์ : อยูที่ลาย, ราคา, เนื้อไหม ไหมเสนเดียว ไหมสองเสน ไหมสี่เสน ราคาก็
จะตางกัน ไหม 4 เสนไมใชไหมที่ดีที่สุดเพราะวามันหนาไป ทั้งหมดขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา
มากกวาวาจะชอบอยางไร อยางไหมเสนเดียวก็เอาไปทําเสื้อได 4 เสนก็จะเอาไปทําพวกกระโปรง
เพราะมันหนา ในปจจุบันนี้จะมีแบบ 3 เสนดวย ของบานลุงอูดจะมีขาย แตของจิมไมมี ไหมของจิมจะ
มีแคเสนเดียว สองเสน สี่เสน ซึ่งในอดีตกอนที่จิมจะเขามาที่บานครัว สินคาที่ไดรับความนิยมสูงที่สุด
ก็คือผาพื้น ที่ชาวบานเขาเรียกวาผามวง, ผาขาวมา, ผาโสรง สวนเมื่อจิมเขามา ผาที่นิยมคือผาผืนที่
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นําไปตัดเสื้อผา เปนมวนๆ หลาๆ 40 หลา ผาพื้นสมัยกอนโบราณเรียกวาผามวงหรือผาโจงกระเบน แต
กอนไหมกิโลกรัมละ 125 บาท สวนเดี๋ยวนี้ราคากิโลกรัมละเปนพันก็มี ราคาแตกตางกันมาก ปจจุบัน
ผาเสนของเขาหลาละ  600-650 บาท แตของเราขาย 250 บาทเอง แตอยางน้ีเราก็ไปวาเขาไมได เพราะ
ตนทุนคาใชจาย คาแรงตางๆ ตางกัน อยางเรานี่แทบไมตองเสียอะไรเลย ถาเขามาซื้อในชุมชนจะถูก
มาก 
 
 ในอดีตจิม ทอมปสัน เคยเปดโชวรูมของตัวเองแถวถนนสุรวงศ และจะมีอีกรานที่สมเด็จพระ
นางเจาพระราชินีฯ เคยเสด็จ(ดังจะเห็นภาพที่รานลุงอูด) รานนั้นจะอยูแถวสุรวงศเหมือนกันแตไป
ทางดานถนนเจริญกรุง 
 ปาใจ  : ปจจุบันผาไหมจากรานลุงอูดก็จะมีคนมารับไปขายคราวละมากๆ มีทั้งคนกลาง มีทั้ง
เจาประจํา อยางที่ดห็นขายที่หางดิโอลด สยาม ก็จะรับไปจากบานครัวแลวเอาของอื่นปน ผาไหมที่บอก
วา 3 เสน(ไหมที่ดี) ก็กลับเปนไหมยืน ไมใชไหมพุง ไหมยืนใชมาตรฐานไหมจีน ความจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม
คอยมีไหมแทหรอก เดี๋ยวนี้มีคนไมมากเทาไรที่จะรูเรื่องผาไหมจริงๆ 
 
ภาครัฐกับการเขามาสนับสนุนเรื่องผาไหม 

 ปาใจ : ในอดีตทางเจาหนาที่จากเขตก็มีมาเชิญชวนใหไปออกบูธสินคา OTOP ตางๆ ที่จัดจัด
ขึ้นในวันนี้ถึงวันนี้ ที่โนนที่นี่ โดยเขามีบูธใหเรา เราก็เคยไปออกแตก็ไมไดรับความนิยม เพราะวาสู
ของโครงการดังๆ ตางๆ ไมได โดยเฉพาะโครงการศูนยศิลปาชีพของสมเด็จพระราชินี ซึ่งผาไหมของ
โครงการฯ จะมีความสวยงามและความโดดเดนเปนอยางมาก พอเราไปออกบูธคนเขาก็ไมซื้อ เราก็เลย
ไดแตนั่งหงาว แตเคาก็ไมไดปลดเราออกจาก OTOP นะ เพียงแตเราไมไปเองเพราะไมมีของไปลง 

กองทุนหมูบาน 
 ปาใจ : กองทุนหมูบานของรัฐบาลมิไดเขามามีสวนชวยในเรื่องของการทําผาไหมแตอยางใด 
สวนใหญจะเปนเงินไวใหสําหรับแมคากูยืมมากกวา โดยไมแยก มุสลิม, พุทธ, อีสาน และคนจีน ใคร
มายืมเราหมื่นหนึ่ง เราก็จะขอ 200 บาท(10 เดือน ไมไดเก็บในคราวเดียว) เราก็จะเอาไปซื้อกระดาษ 
ปากกา ดินสอ ถาเปนชุมชนอื่นเขาก็จะเก็บดอก แตสําหรับเรานี่เก็บไมได คนที่กูยืมไดก็ขอแคเพียงเปน
คนในชุมชน มีสําเนาทะเบียนบานอยูในนี้ 
 

การประชาสัมพันธ การชวยเหลือเรื่องเกี่ยวกับผาไหมจากทางรัฐไมมี แตเราจะไดจากทางเด็ก
นักศึกษาที่มาฝกงาน เขามาทําวิทยานิพนธเปนปากเสียงให และรูสึกวาบางคนทราบจาก Internet  แลว
ก็ตรงเขามาจุดนี้ บางทีคนตางชาติที่เขาไปเที่ยวบานจิม จะไดรับการชี้แนะจากฝงโนนวาฝงบานครัวจะ
มีผาไหมและมีอะไรขาย แลวเคาก็จะขามมาดูมาซื้อที่นี่ซึ่งราคาถูกกวาของจิมมาก แตลักษณะของการ
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จัดจําหนายหรือการทํากิจการจะไมใชเปนแบบการรวมกลุม ธรรมชาติของคนทําผาไหมที่นี่ในปจจุบัน
จะเปนแบบตัวใครตัวมัน ดูเหมือนไมคอยถูกกัน แตถามีเหตุไมชอบมาพากลอะไรก็พรอมที่จะรวมมือ
ชวยเหลือกัน ซึ่งเราก็ภูมิใจและดีใจเพราะมันก็เปนชุมชนั้คอนขางจะแปลก จะเปนคนจีน อีสาน พุทธ 
คริสต จะอยูรวมกันไดโดยใชช่ือเดียวคือ “ชุมชนบานครัว”  

 
ปาใจ : ผาไหมบานครัวปจจุบันเทาที่เห็นจะเปนลายประยุกตแลว มิใชลายดั้งเดิม เพราะวาลูก

ลุงอูดจะทําตรงนี้อยู เขาจะออก survey ดูตลาด ซื้อตัวอยางมาดูมาประยุกตทําไดไมยาก ลายทันสมัย
ทัดเทียมผาไหมขางนอกได เพียงแตไมโดงดัง คนที่ทอผาไหมบานครัวปจจุบันจะเปนคนเกาแก ทอ
ต้ังแตสมัยจิม เพราะในสมัยนี้ไดราคาดีมาก หลาละตั้ง 20 บาท ทอวันหนึ่งแค 5 หลาเคาก็สามารถอยูได 
สามารถกลับไปหุงหาขาวปลาอาหารได  จะกลับมาทอเลิกมืดค่ําก็ได ก็เหมือนเปนอาชีพในครัวเรือน 
 

  133 

DPU



 

 

16 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณเจาของกิจการ  
ชื่อ : นางวรรณี มนูทัศน  อายุ : 50  ป 
เจาของกิจการ วรรณี-นิพนธ ไหมไทยบานครัว 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 837 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการทําผาไหม 
 ทํามาตั้งแตรุนพอรุนแมกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กอนจิม ทอมปสัน เขามา เจาของ
กจิการในตอนนั้นคือ พอ-แมของสามี(คุณนิพนธ) สมัยกอนจะทอเปนผาขาวมากับผาโสรง แลวก็ไป
ขายกันเอง แลวหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็มาหยุดเพราะตางคนตางอพยพไป แมก็อพยพไปอยู
หนองจอก สวนพอก็ติดอยูทางเหนือเพราะเอาผาไปขาย พอสงครามโลกหยุดก็กลับมาทํากันตอ แลว
จิม ทอมปสันก็เขามา 
 พอจิมเขามาเห็นวาผาสวยก็มาสั่ง จากที่เปนผาโสรงก็ไมเปนผาโสรงแลว กลายเปนผาพับ เปน
สี จิมเขาจะมาออกแบบสีและลายให สมัยกอนก็จะทอเปนผาพื้นและผาสไบที่มีเชิง แลวก็สงจิม ทอมป
สัน  

ตอนที่จิมเขามานั้นคุณวรรณีเกิดแลว ก็จะเห็นจิมทุกวันเพราะวาบานอยูตรงขามกัน(ตรงที่เปน
บานจิม ทอมปสัน ในปจจุบัน) ตอนที่จิมอยูนั้นตนยังไมไดมาเปนสะใภบานนี้ พอมาเปนสะใภบานนี้ก็
มาทําตอ แมและพี่ๆ ก็ทํากันอยู เขาก็มาสั่งผาที่บาน จิมก็พาโรเบิรต เคนเนดี้, แจคกาลีน ซูกาโน มาที่
บานนี้ แตกอนที่บานนี้ก็จะมีลายเซ็นของโรเบิรต เคนเนดี้ อยูดวย ตอนหลังพี่ๆ เขาเลิกทํากันแลว แตก็
ยังเหลือตนและสามีที่ทําอยู 
 
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทําผาไหมในอดีตและปจจุบัน 
 วิธีการทอจะเหมอืน แตสมัยแมจะยากกวานี้ หัวกี่จะไมเหมือนกัน ของแมตอนที่คุณวรรณี
แตงงานมา แมจะทําสงใหกมล สุโกศล เขาก็จะใชไหมที่เปนไหมไทยดวย แลวก็หวีน้ําขาว วิธีการทํา
คือเอาน้ําขาวหวี พอหวีน้ําขาวฉ่ําแลวก็จะเอามือรูด แลวก็จะใชแปรงแปรง ก็จะมีเตาอยูขางลางเพื่อให
ไหมแหง แลวถึงจะนําไปทอ  

แตในปจจุบันนี้ไมตองทําอยางนั้นแลว ไหมก็กรอไดเลย ผาไหม 3-4 เสนที่ใชทําผามาน
สมัยกอนตองเอาเขา “อัก” กอน แลวมาควบตั้งเรียงแบบ 6 หลอด มาเขาอัก แลวก็เอามานั่งกรอมือ ก็
ตองเอามานั่งโยง นั่งกรอดวยมือ แตเดี๋ยวนี้มีเครื่องกรอ  เราก็เอา 3 เสนกรอเขาหลอดเดียวกัน และอีก
ขางหนึ่ง 3 เสนก็ใชได สมัยกอนเวลาลงแปง(น้ําขาว) เราตองใชน้ําขาว เอาน้ําขาวมาลงไหม  แตสมัยนี้
เขาใชเปนกาวแปงมาละเลง และอีกอยางคือ สมัยกอนเวลาจะใสหรือเวลาใชเราก็ตองมานั่งลงแปงเปยก
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ออนๆ แตสมัยนี้เราก็จะใชสเปรยสําเร็จรูปประเภท easy on แลวก็เอาไปแชชองฟรีซแลวจึงนํามารีด แต
สมัยกอนไมตอง 
 
การสืบทอดการทําผาไหมเกี่ยวกับแบบและลาย 
 คุณนิพนธเขาไดมาจากพอแม เพราะพอแมเขาทํามากอน เขาคงมีสายเลือดทางนี้ สมัยรุนพอ
แม จิมเขาเขามา ก็จะบอกวาทําแบบนี้ๆ โดยที่เราไมตองออกแบบเอง แตเดี๋ยวนี้เราตองออกแบบเองวา
ตองทําอยางไรเพื่อออกตลาด ถาเปนผาธรรมดาที่อื่นก็มีทั้งนั้น นอกจากเราจะทําแบบแปลกๆ ออกมา 
 กิจการของที่บาน ถาคุณวรรณีไมทําก็จะไมมีคนทํา อยากใหลูกมาสืบทอดตอ แตก็ไมรูวาเขา
จะทําหรือเปลา 
 
ความแตกตางเรื่องสีและลายในอดีตและปจจุบัน 
 อยางผาตาก็คือเหมือนเมื่อกอน แตวาเราแตงใหมใหทันสมัยขึ้น ขึ้นอยูกับวาเขานิยมแบบไหน 
ซึ่งแตกอนแมไมไดทําแบบนั้น 
 
ผาไหมบานครัวแท 

คนทําผาไหมบานครัวแตกอน ไมตํ่ากวา 7-8 เจาที่ทําสงจมิ ทอมปสันจะเปนอิสลาม ผาไหม
บานครัวแทตองเปนอิสลามเชื้อสายเขมร คุณตาของสามีก็มาจากเขมร เช้ือสายจาม 
 
ความผูกพันระหวางจิม ทอมปสัน กับชาวบานครัว 

ทุกคนในบานครัวที่ทําผาไหมกับจิม ทอมปสัน ตองมีหุนจิม ทอมปสัน จนถึงปจจุบันก็ยังมีอยู 
ถึงแมวาในปจจุบันบริษัทฯ เขาไมไดรับผาไหมจากบานครัวแลว จิมเขาจะมีความผูกพันกับบานครัว 
เพราะวาถาเอยถึงบานครัวก็ตองเอยถึงจิม ทอมปสัน ถาเอยถึงจิม ทอมปสัน ก็ตองเอยถึงบานครัว 
เหมือนน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา แตคนรุนใหมเขาไมมีความผูกพันกบับานครัว เขาก็จะทําของเขาเอง ถาจมิ
ยังอยูเขาก็จะไมทิ้งบานครัว 

คนที่ทําบริษัทจิมฯ ตอ เขาทําในรูปแบบริษัท เพราะจิมไมมีครอบครัว สมัยกอนที่จิมเขามา 
เขาจะเขามาดวยตัวเอง สั่งลาย สั่งสี เขามีลามมาดวยช่ือคุณนาท จะสนิทกับที่บานดี  คุณนาท คือคุณชัย
เจริญ เพิ่งเสียชีวิตไปตอนปลายป พ.ศ.2537 นี่เอง จิมเขาพดูภาษาไทยไมไดเลย แตจะมีคุณนาทเปนลาม
ตลอด 
สาเหตุท่ีทําใหการทอผาในชุมชนลดลง 
 แตกอนก็ไมไดทอกันทั้งชุมชนนะคะ จะมี 7-8 ตระกูลเทานั้นที่ทําใหจิม ทอมปสัน เชาๆ
ประมาณ 9-10 โมง จิมจะมาแลว จะมีคนเอาเรือพายขามไปรับจิมมา จิมก็จะเดินดูต้ังแตบานครัวเหนือ
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มา คือต้ังแตบานของตระกูลมานะเกษม ก็จะดูกันมาเรื่อยๆ เลยจนมาถึงบานนี้ พอดูเสร็จจิมก็จะสั่ง 
สมัยกอนบริษัทของจิมไมไดทําเองก็จะรับของที่นี่ไป โดยจะมีช่ือของแตละบานติดอยูวาผาไหมผืน
ไหนเปนของบานใคร ของบานแมก็จะขายดีเพราะวาแมเปนคนละเอียด แมทําสวย เขาก็จะใสเลนหนัง
เรื่องเบ็นเฮอร  

หลังจากที่จิมหายไปแลว ทางบริษัทฯ เขาก็ทําเองเลย คนที่นี่เขาก็เลิกทําผาไหมกัน เพราะวา
เขาไมเอาผาไหมบานครัวอีกเลย เขาทิ้ง คนที่ยังมีกิจการอยูเขาก็ไมรูจักการตลาดกัน อยูไมไดก็เลยเลิก
กันไป  

บานที่รุนพอแมทําผาไหมเขาก็สงลูกเรียนไดสูงๆ เมื่อจิมไมรับ เขาก็เลยเลิก แตที่บานนี้ลูกๆ 
ทํากันมาตลอด เราก็เปดตลาดคาขายกันเองตามราน สมัยจิมยังอยู จิมเขาขอกับพอและแมวาอยาเปด
รานแขงกับเขานะ พอกับแมก็สัญญา จิมบอกวาใน 7-8 ตระกูลที่ทําผาไหมในบานครัว เขากลัวตระกูล
นี้มาก เพราะตระกูลนี้มีลูกถึง 10 คน และลูกชาย 8 คนเกงๆ ทั้งนั้น คนสมัยกอนเขาก็รักษาคําพูด ทั้งๆ 
ที่มีแตคนบอกใหเปดเองเลยเพราะวาเรามีอุปกรณครบ แตพอกับแมบอกวาถาหากนายหางมา เราก็ไมรู
วาจะทําหนาอยางไร เพราะวาเราไดใหสัญญาไวกับเขาแลว ถึงแมวาเปนเพียงสัญญาลมปาก 
 
ทําผาไหมครบวงจรไหม 
 ยอมนี่ใหขางบาน(รานลุงอูดในปจจุบัน) เขาทํา เพราะวาแตกอนเขายอมไหม ลุงอูดเขาเพิ่งเขา
มาทําทีหลัง แตกอนที่บานจะสาวไหมและยอมไหมที่บาน รุนพอรุนแมทําหมดทุกอยางเลย ยอมเอง สี
นี่แมจะทําเองหมดเลย และผาที่บานนี้จะได OTOP และของดีเขตราชเทวีเพียงบานเดียว 
 
ลูกจางทอผาในปจจุบัน 
 ตอนนี้มีคนทอ 12 คน อยูตรงนี้และทางดานโนน เมื่อป พ.ศ.2544 เกิดไฟไหมขึ้น ก็เลยปดแลว
มาอาศัยแม (ที่ทอผาไหมในปจจุบัน) บานนี้จะทําผาไหมรายใหญสุดของบานครัว ถาเอยถึงบานนี้
ใครๆ ก็ตองรูจักเพราะวาทํามานาน 
 เวลาออกแบบลาย คร้ังแรกคุณวรรณีก็ตองยืนดู เพราะบางทีเขาทอผิดเราก็ตองบอกเขาวา
ไมไดทอแบบนี้นะ เพราะผาบางอยางจะทอไมเหมือนกัน เราก็ตองยืนดูกอน แตหลังจากนั้นเขาก็จะทอ
เองไดจนเสร็จเปนผืน 
 งานของคุณวรรณีในแตละวันก็จะยุง เพราะวาตองกรอไหมเอง งานที่ทําก็ตองใชความละเอียด 
อยางไหมที่ทอผานี่เราก็ตองมานั่งเรียงใหเขา แลวเวลาเด็กเขาทอเขาก็จะตองทอตามเบอรที่เราเรียงไว
แลวจะออกมาสวย เพราะผาที่เราทอจะทอเปนสองเสน (ที่อื่นๆ ทอเสนเดียว) ถาผาเสนเดียวเราก็เรียงๆ 
ใหเขา แลวบางช้ินเรายังตองทอสลับลาย สลับสีอีก 
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การติดตอส่ือสารกับแหลงวัตถุดิบ 
 เราจะสั่งไหมมาจากทางเพชรบูรณ, อุดรธานี และจีน โดยคุณวรรณีและคุณนิพนธเปนผูสั่ง สั่ง
จากบริษัทไหมที่แมเคยซื้อสมัยกอน ก็จะเปนเจาประจํากัน 
 
คุณภาพ ความโดดเดนของผาไหมที่นี่ 
 ที่โดดเดนที่สุดคือลาย สี และคุณภาพ ผาทีบ่านเนื้อจะดี ลายควบจะสวย จริงๆ ดูแลวผาก็จะ
เหมือนๆ กัน แตคุณภาพจะตางกัน ตองใชไปแลวจะรูเอง และผาที่บานลายก็จะไมเหมือนที่อื่น ถาใส
แลวก็จะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียว ไมมีซ้ํากับที่อื่น 
 ที่เดนคือผาฟูกที่เราทอ จะทอดวยมือและสามารถใชไดทั้งสองดาน ขนาดของจิม ทอมปสัน
ทอ เขายังใชเครื่องเลย แลวก็ใชไดดานเดียว ก็จะมีคนทําเลียนแบบแตก็ทําไดไมเหมือน ลองจับดูก็จะรู
เลย แลวก็จะมีผาฟูกสลับสีดวย ราคาก็หลาละ 400 บาท 
 แลวก็จะมีผาเกล็ดเตา ผาเกล็ดเตานี้จะทอดวยมือ ทอดวยกี่เดียวกัน แตทั้งผืนจะทอไม
เหมือนกัน มันก็จะออกมาแบบนี้(ช้ีใหดู) ซึ่งก็เปนความคิดของเราเอง 

บางทีเขาดูโทรทัศนแลวเขาก็จดเบอรโทรศัพทที่ขึ้นไว มีคุณปาคนหนึ่งที่หนองคายเขาโทรฯ 
มาสั่งผาที่บาน เราก็สงไปให พอเขามากรุงเทพฯ เขาก็มาเที่ยวที่บานและมาซื้อ บางทีก็มีลูกคาชาว
มาเลเซีย, อิตาลี เขาเคยไปดูของชินวัตรแลวเอาตัวอยางของชินวัตรมา พอมาดูที่บานเขาก็สั่งของเรา ไม
เอาของชินวัตร เขาบอกวาคณุภาพของผาไหมบานครัวดีมาก ถาคนอยูในวงการผาเขาจะรูจัก แตคน
นอกเขาจะไมรูเลยวาในใจเมืองอยางที่นี่จะมีทอ 
 ที่บานนี้นอกจากจะทําผาไหมลายทั่วไปแลว ก็จะมีผาสําหรบัใชทําเฟอรนิเจอรดวย ผามาน ผา
ไทย ผาคลุมเตียง หมอนอิง ของคุณชูวิทยเขาก็มาใหเราออกแบบให เราก็เอาไปใหเขาดู เขาก็จะเลือก  
และเวลาลูกคามาที่บาน มาสั่งผา เราก็จะทําแบบและสีให เพราะวาผาของที่บานเราจะมีแบบและสีที่
สวย ไมฉูดฉาด ไมแปรน 

ที่นี่จะทําการทอทุกวัน หยุดเฉพาะวันอาทิตยเพราะวาเหนื่อย อยางไหมตนก็ตองกรอเอง แบบ
เราก็ออกเอง แบบที่บานจะไมเหมือนที่ไหน แลวก็สงออกไปเสนอลูกคา แตสวนมากเราก็จะมีเจา
สําหรับสงประจํา อยางรานที่อยูในโรงแรมโอเรียนเต็ล, ริเวอร ซิต้ี, แชงกรี-ลา, โรงแรมสยามฯ แลวก็มี
ลูกคาที่ทําเนียบรัฐบาล, สรรพากร จะมาซือ้และสั่งที่บาน พอลูกคาซื้อไปแลวมีใครมาเห็นวาสวย ก็จะ
บอกตอๆ กัน แลวเขาก็ตามมาซื้อ 
 
การติดตอประสานงานเพื่อเผยแพรและจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

จริงๆ ทุกวันนี้เขาก็มาขอใหไปออกงานที่เมืองทองฯ แตไมไดไปเพราะวามีออรเดอรเขามา
เยอะ ไมสะดวก และบูธที่เขาใหก็แคบนิดเดียว แคเมตรเดียว เราไมตองเสียเงิน โดยสํานักงานเขตราช
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เทวีเปนผูติดตอมา สวนมากเมื่อกอนทางเขตฯ จะไมรู แตคนเกาแกเขาจะรู ตอนหลังที่เขตเขามาเห็นที่
บานเรา เขาก็เห็นวาเราทําไมเหมือนเขาหรือเหมือนที่ไหน ผาก็จะไมเหมือนกัน เราจะทําหลากหลาย  

อยางเดวิด กรุป ของคุณชูวิทย กมลวิศิษฏ ก็เปนผาจากที่บาน อันนัน้เขาไปดูตัวอยางที่ จิม 
ทอมปสัน มากอน พอเขามาดทูี่บานก็เห็นวาไมแตกตางกันเลย แตราคาจะตางกันมาก เราก็บอกวาบาน
เราทํามาเกาแก แลวก็ทําสงจิม ทอมปสัน พอตอนหลังที่จิมเขาหายไป ทางบริษัทเขาก็ทําเอง 
 
การชวยเหลือจากทางเขต 
 ถาถามวาชวยไหม ก็คือไมชวยเลย เพราะที่บานเราทําของเราเอง แตกอนก็จะมีเจาหนาที่ของ
ทางเขตฯ ช่ือคุณเงาเดือน ติดตอมาแตตอนนี้เขาไมไดทําตรงนี้ ก็จะมีคุณสมร แรกๆ เลยเขาก็ไมรูจักที่
บาน เขาจะรูจกัแตบานขางๆ (บานลุงอูด) ลงุอูดแกเปนรองประธานชุมชนดวย เขาก็พยายามจะปดบาน
เรา แลวทีนี้เราฟงวิทยุ มีการประกวด OTOP แฟน(คุณนิพนธ) ก็เลยสงประกวดแลวก็ได OTOP มา เขา
ก็เลยถามวาอยูไหน เราก็บอกอยูบานครัวนะ บานเราเกาแก คุณไปถามคนบานครัวไดเลย  

 แลวเขาก็ถามวาทําไมเขารูจักแตตรงนี้(บานลุงอูด) พอเขามาดูของแลวเขาก็ซื้อไป แลวก็ถาม
วาทําไมสีถึงตก ประธานชุมชนเขาเปนคนมาเลาใหเราฟง ทีแรกเราฟงเราก็นึกสมน้ําหนาวาทําไมไมมา
หาของบานครัวแทละ พอเขาไดใชของบานเรา เห็นความสวยแตกตางของผาบานเรา ก็จะบอกวาไม
เหมือนของบานครัวที่เขาเคยเห็น เพราะของเรานี่แหละคือบานครัวแท เราก็บอกวาแลวแตวาคุณจะเชื่อ
ใคร บานเรา หลักฐานเราก็มี ใบหุนของบริษัทจิมฯ เราก็ม ี ใบประกาศนียบัตรของดีเขตราชเทวีก็มี 
สมุดเขาก็ทําใหเรา ทําไมคุณไมรูจักบานเรา พอมาเห็นเขาก็เลยรูเลย ตอนหลังเราก็เลยตองทําปาย
ทางเขาไวหลายทางเพื่อใหลูกคารู ทั้งซอยกิ่งเพชร ทั้งฝงสุสาน  
พอเขามาถึงเขาก็จะโทรเขามา แลวเราก็ออกไปรับ 
 
การตลาดของคุณวรรณีในปจจุบัน 
 ตองออกไปติดตอเอง ที่บานจะสงผาเอง สงเฉพาะรานประจําที่เคยมา ยังไมอยากขยายตลาด
เพิ่ม เพราะของท่ีทําตองใชความละเอียดออน คือเราทําไดแคแรงเทาที่มีอยูทุกวันนี้ ถาเราออกไปขาง
นอกก็ดูแลไดไมทั่วถึงแลว คุณภาพก็อาจจะไมไดมาตรฐานเทาที่ควร และคิดวากิจการนี้ยังสามารถทํา
ตอไดเรื่อยๆ เราก็มีความหวังอยากใหลูกทําตอ 
 
ราคาในปจจุบัน 
 ราคาผาบานครัวจะแพงกวาผาตางจังหวัด เพราะตางจังหวัดคาแรงเขาจะถูกกวา การใชสี การ
ใชไหมก็จะไมเหมือนกัน ถาเทียบกับชินวัตร ของเขาแพงกวามากเพราะเขามีช่ือ และเขาก็โฆษณา
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มากกวา ระดับชินวัตรเขาตองเทียบกับจิม ทอมปสัน แตจริงๆ แลวก็เทียบไมไดหรอก ถาเปนคนใน
วงการผาเขาจะรูวาผาบานครัวเทียบไดสบาย แตก็ตองดูดวยวาบานครัวแทหรือปลอม  

ที่บานนี้แตกอนไมเคยออกงานเลย พอไปออกงานก็มีคนมาบอกวาแตกอนที่เคยซื้อของบาน
ครัวไมใชแบบนี้ เขาก็ใชช่ือของบานครัวเอาไปขาย แตของที่เราขายนี่บานครัวแทเลยนะ ออกงานแรก
คือ กรมประชาสัมพันธครบ 72 ป ทางเขตฯ เขาจะเชิญที่บานไป และมาเปนลูกคาที่นี่ แลวก็มี
กระทรวงการคลังเขามาในงาน เขาก็ตามมาซื้อจนถึงทุกวันนี้ เขาจะบอกวาที่นี่บานครัวแทเลย เพราะวา
ที่เขาเคยสั่งจากเจาอื่นแลวไมไดอยางที่เขาสั่ง เราก็บอกวาถาสั่งจากเรานี่ตองไดของบานครัวแท
แนนอน แตตองเปนบานนี้ดวยนะ แลวคุณสั่งกี่หนก็จะไดเหมือนเดิมทุกครั้ง  ที่คุณเคยสั่งแลวบางครั้ง
ไมไดเหมือนเดิม อันนั้นเราก็ไมทราบ เพราะวาไมใชของบานเรา แตถาสั่งกับบานเราคุณก็จะได
เหมือนเดิม เพราะวาเราทําเอง ดูเอง 
 
การติดตอส่ือสารกับลูกคาในปจจุบัน 
 ก็จะมีทั้งโทรมาสั่งแลวก็มาเอง มีหนวยงานราชการ, บุคคล เขามาติดตอ อยางเดือนที่แลว ผบ.
ชร. ทานฯวิโรจน จันทรังษี มาเยี่ยมชุมชน ทานก็เห็นที่บานทอ ทานก็ใหลูกนองมาสั่งไป ใชสําหรับใส
ไปเมืองนอก 
 อยางคุณสุเทพ วงศกําแหง, คณุผุสดี(สก.เขตราชเทวี) ก็ใชผาของที่บาน พอเอาไปตัดเสื้อที่ราน
พิจิตรา(บางลําพู) ทางรานยังตองตามมาซื้อผาที่บาน ลูกคาเห็นเขาก็บอกวาอยากไดแบบนี้เลย เขาก็ถาม
วาซื้อผาที่ไหน แลวก็ตามมาซื้อถึงที่นี่ แลวก็มีพี่ที่เขตฯ ช่ือคุณพจนีย บุนนาค เขาเอาผาไปตัดเสื้อที่ราน
ดลยา แถวอนุสาวรีย ลูกคาเห็นก็ตามมาซื้ออีกเหมือนกัน เพราะเนื้อผาดี รักษางาย ตัดงาย เขาจะแนะนํา
ลูกคา ลูกคาจาสมุทรสาครยังมาซื้อถึงที่นี่ ถาของเราดีเราก็ไมตองพูดมาก คนใชเขาก็จะบอกตอๆ 
กันเอง 
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16 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณเจาของกิจการ  
ชื่อ : นายมนัสนันท เบญจรงคจินดา  อายุ :  52  ป 
เจาของกิจการ อูดไหมไทยบานครัว 
ตําแหนง : รองประธานกรรมการชุมชน, ประธานกลุมทอผา 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประสบการณการทําผาไหม 
 เกิดที่บานครัวนี้ บิดามารดามีอาชีพขายถานในคลอง สมัยกอนหลังกลับจากเรียนหนังสือจะ
ไปฝกยอมไหม ไดกิโลกรัมละ 7 บาท ผมอายุ 13 ป ถาวันไหนไดจํานวน 6-7 กิโลกรัม ก็จะมีรายไดถึง 
40 บาท ซึ่งดีมาก เพราะคาเงินนั้นถาเทียบกับสมัยนี้เปนเงินกอนใหญมาก ปจจุบันมีราคากิโลกรัมละ 
130 บาทโดยตองใชอุปกรณของเราเอง 
 
การทําผาไหมของชุมชนในอดีต 

สมัยกอนทํากันทุกครัวเรือน ต้ังแตตะวันออกไปถึงสะพานเจริญผล ซึ่งถาไมทอผาก็จะทําการ
กรอ/ยอมไหม ผาที่ทอมี 4 ตะกอ, 7 ตะกอ ขายตางจังหวัด จนวันหนึ่งจิมทอมสันผานมาเที่ยว พบผา
ไหมก็เกิดความหลงใหลซื้อไป ตอมาก็ทําการชักชวนผูใหญวาใหทําผาไหมสงเคา โดยใหวัตถุดิบ เชน 
เสนไหม สีที่จะใชยอม ทอไดเทาไรก็สงใหพรอมกับไดรับเงินสด ยังผลใหประชาชนในแถบนี้มีรายได
ดีรํ่ารวยกันเปนแถวๆ 
 
วิธีการทําผาไหมในอดีต 
 สีที่ใชยอมผาในอดีตจะใชจากธรรมชาติ เชน ขี้เถาใชฟอกสี โดยใชแกละ, เปลือกไม และลูก
แสก (วิธีใชนั้น สําหรับแกละจะฝานเปนซีกเล็กๆ มาตม นําผาขาวมากรองเฉพาะน้ําไปใชยอม สวนลูก
แสกจะมีลักษณะเหมือนกับลูกเงาะ มีขน ใชทั้งลูกตมแชน้ําจะออกเปนสีหมากสุก) 
 เมื่อกอนการทอจะใชกี่กระทบ (เปนการใชไมยาวๆ แบบภาคอีสาน ดายก็ใชมือสอด กิน
เวลานาน) เพื่อเพิ่มปริมาณใหทําไดมากขึ้นจึงเปลี่ยนเปนกี่กระตุก แตกอนลวดลายที่ใชมีไมมาก ตอมา
มีการนําลวดลายจากนอกเขามาประยุกต ใหมีตัวเลือกที่มากยิ่งขึ้น 
 สมัยกอนการลงแปงจะใชน้ําขาว มีการเปลี่ยนเปนหุงขาวดวยหมอหุงขาวไฟฟา จึงจําเปนตอง
ใช แปงหมี่, น้ํามันกาด, น้ํามนัถั่ว 3 อยาง ทําใหเสนไหมแข็ง เวลาสาว (ตากใหแหง นํามากระทบให
แตกออกจากกันจึงใชได) 
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การติดตอส่ือสารระหวางชาวบานครัวกับจิม ทอมปสัน 
  ชวงกอนที่จิมจะหายไป ทุกวันเวลา 9.00 น. ตอนเชา เคาขามฟากโดยทางเรือ เพราะอาศัยอยู
ฝงโนน ที่มีลักษณะอยางกับวัด มาดูผาไหม จายสี ใหตรงตามออรเดอรที่ไดรับมา ประมาณ 20-30 ป 
 หลังจากที่จิมหายตัวไปแถบมาเลเซีย (ไมมีผูพบเห็นถึงปจจุบัน) ทางบริษัทฯ ไดมีการต้ัง
โรงงานขึ้น ยกเลิกการรับสินคาที่ออกจากบานครัว ทําใหขาดตลาด เพราะในชวงนั้นไมมีการทําตลาด
ผาไหม ทําใหตลาดมีขอบเขตที่แคบ ผูผลิตในบานครัวจึงตองเลิกกิจการไปทีละเจาจนหมด 
 
ผูผลิตผาไหมรายใหญในอดีต 
 ผูผลิตในสมัยกอนมีเพียงอุตสาหกรรมไหมไทย ตอมามีเซ็นทรัลไปเปดที่สุรวงศแตก็เจงไป 
จนเหลืออุตสาหกรรมไหมไทยที่เดียว 
 
ความแตกตางของการทําผาไหมในอดีตและปจจุบนั 

เสนไหมที่นํามาใชผลิตภัณฑสมัยกอนจะมีการกรอเสนไหมยาวสั้นไมเทากัน เปนการกรอ
ดวยมือ เมื่อมีการเปลี่ยนเปนการใชเครื่อง/สวิง (ที่ใสเสนไหมเปนไมกลมๆ) ทําใหมีการกรอที่เปน
มาตรฐานแนนอน สามารถนําไปใชในการทอไดทันที ไมจําเปนตองมากรอเสนไหมใหมกอนลงมือทอ
ผาไหม 

การยอมสีไหมดิบตองผานการฟอกสีกอน ที่จะนํามาใสในสีที่จะยอม (โดยการตมอีกประมาณ
หนึ่งช่ัวโมงครึ่ง พอน้ําใสสีเสมอ นํามาลาง ใสเขาเครื่องบิดใหแหงหมาดๆ จึงนําไปตาก (ในรม หลังคา
สังกะสี เวลาที่ใช ตากวันนี้พรุงนี้บายๆ ก็แหง โดยเฉพาะสีเขียวมรกตหามโดนแดดเนื่องจากจะทําให
หัวราซีด) มากรอจากหลอดใหญใหเปนหลอดเล็ก เพื่อใชในการทอเปนผาไหม 

การยอมสีตองใช 5 คน (มีลูกชาย 1 คน ดูแลการฟอก/ลางสี)การทอตองใชประมาณ 8 คน โดย
มีคนคุม (หัวหนาชางสีดาย) การทํางาน 1 คน การกําหนดสี ลวดลาย สามารถทําได จากการนําช้ินผามา
ใหดู ทําใหมีสีที่แตกตางออกไป เพื่อรูปแบบที่หลากหลาย เชน ตัดเปนเสื้อชุด เปนตน 
 
การติดตอส่ือสารกับแหลงวัตถุดิบ 
 เสนไหมดิบที่ไดสงมาจากเมืองจีน ผานทางยี่ปว ไปถึงซาปว (โทร. สั่งใหนํามาสง) ไหมจาก
ภาคอีสานสีเหลือง เรียกวาไหมไทย ทําเปนไหมพุงและไหมยืน (ย่ีปวที่สุรินทรเปนแมคาช่ือนองหญิง 
ซาปวช่ือสมพงศเคยเปนพนักงานศรีไทยรุงที่เปนย่ีปวอีกคน) ราคาสินคาที่จะเปนตนทุนนั้นผานยี่ปว(มี
เครดิต จะมีราคาที่ไมแพง และมีระยะเวลาในการจายเงิน 2-3 เดือน) แตถาเปนธุรกิจที่เพิ่งเริ่มกิจการไม
มีเครดิต จําเปนตองซื้อสินคาผานทางซาปวซึ่งมีราคาตนทุนสินคาที่สูงกวา เพราะซาปวตองสั่งสินคา
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จากยี่ปวอีกทอด สําหรับแหลงวัตถุดิบที่ใชมี ซีซิ้ว(ตรอกยาสุนทร) โควม่ิงฮวด(ขางโรงพักบางรัก) พาย
เรือนทอง(สําเพ็ง) ศรีไทยรุง(ริมถนนมเหสักข) 
 สีในอดีตจะสั่งจากบริษัทลิ่มเต็กหลี (สิงคโปร) ตอมาบริษัทดีทแฮลมไดทําการซื้อลิขสิทธิ์ไป
ผลิต หลังจากนั้นพี่สมศักดิ์ (เคยทํางานเปนพนักงานขายที่บริษัทลิ่มเต็กหลี)ไดซื้อลิขสิทธิ์ไปอีกทอด 
มาผลิตสีต้ังรานของตนเอง เปนผูขายสีให เมื่อตองการจะติดตอคุณมงคล (ลูกของคุณสมศักดิ์) ใหนํา
ของมาสงใหที่ปมฯ ยอดเงินเปนหมื่นบาทใชได ประมาณเดือนครึ่ง 
 
ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทําผาไหม 
 ปญหาที่เกิดในการทํางาน คนงานบางสวนเปนคนอีสาน(สุรินทร, บุรีรัมย, โคราช, รอยเอ็ด) มี
อาชีพทํานา เพื่อถึงหนา/ฤดูการทํานาก็ตองลาไปทํานา ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน (ไมสามารถสง
สินคาไดตาม Order ที่กําหนด) ในสมัยกอนการดื่มสุรา กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน จึงมีกฎหามดื่ม
สุราในที่ทํางาน ถามีคนมาใหมตองมีการฝกประมาณ 1 สัปดาหก็จะทํางานได 
 
การเผยแพรและการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
 ปจจุบันขายใหนารายภัณฑ ที่ราชประสงค, จังหวัดตรัง (ซึ่งสั่งที 1-2ป เปนจํานวนรอยๆ หลา) 
มีขายมากในชวงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกป เพื่อเปนของขวัญใหผูหลักผูใหญ แตในชวงตน
ปจะเงียบ 
 
การติดตอส่ือสารระหวางเจาของกิจการและภาครัฐ 
 ป 2545 รัฐบาลเขามาสนับสนุนใหเปนสินคา OTOP (1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ) โดยพาไปเขารับ
การอบรมและชวยตอยอดให รวมทั้งสีและอุปกรณชวยเหลืออื่นๆ ไดจากการเคหะ สวนทางเขตก็มา
ดําเนินการชวยในดานสถานที่ขายผลิตภัณฑ โดยไมตองเสียคาที่ รับแตรายไดจากการขายเขากระเปา
อยางเดียว เชนการใชใชบูธฟรี (เมืองทองธานี, ศูนยประชุมสิริกิต์ิ, โรงแรมระดับ 5 ดาว ผานทางฝาย
พัฒนาชุมชน ช้ัน 6 (ไมทราบชื่อ)  นายอําเภอ, ผอ. สุดวงตา ก็เคยมาถายทําภาพยนตรเรื่องของดีของเขต
ราชเทวี ไปเผยแพรใหเปนที่รูจัก โดยใสเบอรโทรฯไว  
 
สื่อมวลชนกับการมีสวนชวยประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว 
 ขาวสารที่ทําการเผยแพรมีทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่มีการทํารายการแลวนําไปกระจาย
ขาวผานสื่อมวลชน เชน โทรทัศน, หนังสือพิมพ,  นิตยสาร (ขวัญเรือน) และอินเตอรเน็ต 

เมื่อมีผูสนใจพบเห็นก็มีการโทรฯ มาติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม เชน สถานที่ (อยูที่ไหน) 
ราคาสินคา(แพงมากนอยเทาไร)  สวนมากจะสอบถามเพื่อมาดูสินคาที่นี้และทําการซื้อไปเมื่อพบสินคา

  142 

DPU



 

 

ที่ถูกใจ ซึ่งสถานที่ใชเปนจุดสังเกตไดงายก็คือ หางมาบุญครอง ไมวาจะเปนตางจังหวัด (สุพรรณบุรี, 
นครปฐม) ก็รูจัก วาอยูซอยเกษมสันต 3 ตรงขามสนามศุภชลาศัยถัดจากมาบุญครอง ใหเขาซอย
ประมาณ 800 เมตร ขามสะพานมาทางซายมอื อยูบานหลังที่เกา ก็จะหากันพบ แตเนื่องจากเปนสินคาที่
มีราคาจึงตองขายในสถานที่เปนยานของผูมีอันจะกิน ไมใชตามงานวัด 
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25 พฤศจิกายน 2548  
สัมภาษณเจาของกิจการในอดีต 
ชื่อ : นาวาอากาศเอก(พิเศษ) วิษณุ มานะเกษม อายุ : 77 ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 22/129 หมูบานเปรมประชา แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
กิจการทอผาไหมในอดีต 
 เปนบานแรกที่จิม ทอมปสัน มาพบเขาและชอบผาไหมที่ทออยูและขอซื้อไปทั้งหมดที่มีอยู 
สมัยนั้นยังทอดวยมือ ตองใชเวลานาน บางวันทอไดแคหนึ่งหลาตอวัน 
 ตอมาจิม ทอมปสัน ไดมาตกลงใหทอผาไหมขายให จิม ทอมปสันทั้งหมด โดยจิมจะเปนผู
กําหนดลายและสีให รวมทั้งตั้งราคาใหดวย ถาสงออกตางประเทศจะมีราคาสูงขึ้น สงมอบสินคาแลวมี
อยูคร้ังหนึ่งไดเงินสามหมื่นบาท ดีใจมาก (สมัยกอนผาเช็ดหนาผืนเล็กๆ ราคา 20 บาท) 
 กิจการทอผาในสมัยนั้น มารดา(นางหนับ มานะเกษม ปจจุบันเสียชีวิตแลว) ซึ่งเปนคนบาน
ครัวโดยกําเนิด เช้ือสายเขมร-จาม เปนคนแรกที่เปดประตูบานครัวคาขายผาไหมกับจิม ทอมปสัน และ
ชักชวนญาติใหคาขายกับจิมจนร่ํารวยไปตามๆ กัน ซึ่งคุณวิษณุและลูกคนอื่นๆ ก็สืบทอดกิจการตอมา 
แตในปจจุบันเลิกกิจการเพราะหลังจากจิมหายไปแลวก็ไมมีตลาดจําหนาย และไดยายออกไปอยูขาง
นอก 
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วันท่ี 6 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณเจาของกิจการในอดีต 
ชื่อ : นางยามิระ  จิตหยาดสุวรรณ อายุ : 90 ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 199 ซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 
 
ประวัติโดยสังเขป 

เกิดที่ชุมชนบานครัว เคยเปนเจาของกิจการในอดีต เคยรวมในการผลิตผาไหมทุกขั้นตอน 
กิจการทอผาไหมเปนกิจการของครอบครัวสืบทอดมาจากพอแม โดยมีอุปกรณเปนของตัวเองและวาง
เต็มทุกพื้นที่ของบานที่อยูในรั้ว(ที่อยูในปจจุบัน) และบานอีกหลังที่อยูขางนอกรั้ว  มีกี่เปนรอยๆ ตัว 
และมีลูกจางเปนรอยๆ คนเพราะวากี่ตัวหนึ่งก็ตองใชคนทอ 1 คน และยังมีลูกจางที่ทําหนาที่อื่นอีก 
โดยคุณมีระไดลงมือทําเองตั้งแตการกรอไหมดวยมือ ซึ่งในอดีตยังไมไดใชเครื่อง  และขั้นตอนอื่นๆ 
โดยไดรับการถายทอดจากคุณแมซึ่งมีฝมือในการทอมือมาก คุณแมจะทอกี่ยาว ทอไป คุยไป กระทบ
ไปไดสบาย ผาก็ขายดี ผาที่ขายดีก็มี ผาขาวมา, ผาสามตะกอ, ผามวง(ผาพื้น), ผาแปดศอก 

สมัยนั้นคนในชุมชนละแวกบานคุณมีระจะมีทั้งที่ทอผาและไมทอผา ที่ทอกันเยอะคือจะตอง
เดินขึ้นไปแถบบานครัวเหนือ 
 
การทอผาและการคิดลายผา 
 สวนใหญก็คิดกันเอง โดยประยุกตจากท่ีรุนพอแมสอนมา ไมไดเปนลายพื้นเมืองของชาวจาม
แตอยางใด สวนใหญก็จะเปนผาธรรมดาๆ อยางผาขาวมา ผาสามตะกอ ผาปู(ผาที่เปนนกยูง เปนเชิง ซึ่ง
จะคิดกันเอง) กวาจะไดผืนหนึ่งก็ใชระยะเวลาประมาณ  5-8 วัน 
 
ความสัมพันธกับของคนในชุมชนในอดีต 
 คนในชุมชนจะรูจักกันหมด สนิทสนมกันเพราะเปนเครือญาติกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน 
ลูกจางที่ทอผาไหมในบานครัวจะเปนทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนซึ่งสวนใหญเปนคนอีสาน ซึ่ง
บางคนก็มาไดแฟนซึ่งเปนมุสลิมที่นี่ก็เยอะ 
 
การสื่อสารระหวางคนในชุมชนในอดีต 
 จะใชทั้งภาษาเขมร(สําหรับคนเกาแกในชุมชน) ,ภาษาไทย และภาษาอีสานสําหรับคนอีสาน
ดวยกันเอง 
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ปญหาเรื่องการทอผาไหมและปญหาระหวางลูกจาง 
 สําหรับที่บานของคุณยามีระไมมีเลย เพราะอยูกันอยางเอื้อเฟอเผื่อแผไมมีการแบงแยกวาเปน
นายจาง-ลูกจาง บางทีเวลาลูกจางไปซื้ออะไรมาทานเขาก็จะเอามาฝากดวย 
 
การติดตอส่ือสารกับผูทํากิจการผาไหมรายอื่น 
 ไมไดติดตอเลย เพราะวาจางคนมาทําท่ีบานครบทุกกระบวนการผลิต ตางคนตางทํา บานใคร
บานมัน พี่นองและเครือญาติก็มาชวยกันทําที่บาน 
 
กิจการผาไหมในยุคกอนจิม ทอมปสัน มาและความสัมพันธกับผูบริโภคในอดีต 
 ที่ทําสงลูกคาหลักก็คือรานของจอมพลสฤษดิ์ ที่ถนนพัฒนพงษ ซึ่งจอมพลสฤษดิ์จะนําไปขาย
ใหบริษัทที่ทาํเฟอรนิเจอรที่ทําโซฟาประทับใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เขาก็จะใหไปสงที่ถนน
หลานหลวง แลวก็ยังสั่งผาไหมไปทําพวกผามานและทําเฟอรนิเจอรอื่นๆ อีก กอนที่จะทํากิจการกับ
จอมพลสฤษดิ์ทานก็จะสงคนมาดู เพราะแตกอนชุมชนบานครัวมีช่ือเสียงดานผาไหมมาก แลวก็คุณ
แดง(นองสาวของจอมพลสฤษดิ์)ก็จะมาดวย  

แลวก็ที่สนิทกันอีกคนคือนองสาวของจอมพลถนอม เวลาคุณมีระไปสงของที่พาหุรัด หาก
นองสาวของจอมพลถนอมพบเขาเอารถชวยขนของไปสงถึงรานที่จะไปสงเลย  

สวนที่รายอื่นเขาไปขายแถบชานเมืองกัน ของคุณยามีระไมตองเลยเพราะวาทําสงลูกคาประจํา
อยูแลว 
 
กิจการผาไหมในยุคท่ีจิม ทอมปสัน เขามาแลว 
 ก็ยังทําสงจอมพลสฤษดิ์ และคุณแดงอยู และทําสงจิม ทอมปสัน, รานแอนนิตา และรานพร
เพ็ญดวย สําหรับที่ทําใหจิม ทอมปสันก็จะมีรายไดที่แนนอนและเปนกอบเปนกํา เพราะวามีการเคลียร
บัญชีและไดรับเงินทุกสิ้นเดือน 
 
จุดเดนของผาไหมบานครัว 
 คุณภาพของผาไหมบานครัวนี่ดีที่สุดเลย เพราะทําสงจิม ทอมปสัน สีสวยกวาที่อื่น สีไมตก 
แลวยังทําสงรานที่มีช่ือเสียงอื่นๆ อีก เชน รานของจอมพลสฤษดิ์, รานพรเพ็ญ, รานแอนนิตา ฯลฯ 
 
เหตุผลท่ีเลิกกิจการผาไหม 
 เลิกเพราะประสบกับภาวะขาดทุน ไหมแพง ที่ทําไปสงเขาก็ใหราคาถูก ไดเพียงราคาหลาละ 
50 บาท ซึ่งเราก็ไมไหว ขาดทุนเดือนละเปนหมื่นๆ ทีแรกวาจะอดทนไปกอน แตแลวก็ไปตอไมไหว 
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ระยะเวลาที่เลิกก็คือชวงที่จิม ทอมปสัน หายตัวไปแลวหลายป เพราะตอนที่จิม ทอมปสันอยูเขาก็จะให
ความรวมมือเราดี แตพอจิมหายไปผาก็ขายไมออกทําใหเราขาดทุน 
 
อุปกรณทอผาหลังจากที่เลิกกิจการแลว 
 ก็ยังเก็บอยูถึงปจจุบันที่บานอีกหลังหนึ่งขางนอกรั้วบานหลังที่อยูในปจจุบัน ซึ่งในปจจุบัน
บานหลังนั้นไมมีคนอยู ปลวกก็ไมขึ้นเพราะวาอันที่เปนไมทํามาจากไมสัก เพียงแตอาจจะใชการไมได
แลวเพราะวาไมไดเก็บอยางมีระเบียบและไมไดไปยุงกับอุปกรณเหลานั้นอีกเลย แตก็ไมไดขายไปหรือ
ยกใหใคร 
 
ความแตกตางของคนชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบัน 
 ในอดีตกิจการผาไหมรุงเรืองก็จะมีเงินเยอะ สวนในปจจุบันก็จะไมมีเงินกันเหมือนแตกอน 
คนนอกก็เขามาอยูกันมากขึ้นจนกลายเปนชุมชนแออัดเพราะมีบานเชาเกิดขึ้นมากมาย ชุมชนบานครัว
เปนชุมชนใจกลางเมือง อยูใกลสถานที่ในเมืองมากมายอยางเชนหางสรรพสินคามาบุญครอง, โลตัส
(พระรามหนึ่ง) จึงทําใหมีคนเขามาอยูเพิ่มขึ้นมาก และกอใหเกิดปญหาตามมาอยางเชนปญหาการทิ้ง
ขยะไมเปนที่เปนทาง การไมรักษาความสะอาด จะพูดจะเตือนอะไรก็ไมเช่ือ ที่คนเจ็บไขไดปวยกัน
สวนหนึ่งก็มาจากเรื่องขยะที่ทําใหมีแมลงหวี่ แมลงวัน ก็อยากใหเขาคํานึงถึงสวนรวมบาง 
 
ภาษาในการติดตอส่ือสารของคนชุมชนบานครัวในปจจุบัน 
 ปจจุบันแทบจะไมเหลือคนที่พูดภาษาเขมรไดแลว ลูกๆ ของคุณยามีระก็พูดไมเปน และยัง
บอกวาอยาพูดเลยภาษาเขมร ที่ยังมีคนพอพูดไดก็คงจะเปนคุณปาสมใจและลูกสาว(ครูตอย)  คนดั้งเดิม
ที่พูดภาษาเขมรไดก็เพราะเปนชาวจามที่มาจากเขมร หรือมีบรรพบุรุษมาจากเขมร เคยมีคนอยากเปด
คอรสสอนภาษาเขมรที่มัสยิดเพื่ออนุรักษไวไมใหสูญหายไปจากชุมชน แตก็ไมมีใครเอา 
 
ความสัมพันธกับเจาของกิจการในปจจุบัน 
 ที่สนิทและไปมาหาสูกันดีก็คือคุณอูด คุณอูดจะแวะมานั่งเลน นั่งคุย มานั่งเกาอี้ไฟฟาที่บาน
อยูบอยๆ สวนเจาอื่นก็แทบไมเหลือแลวเพราะประสบกับภาวะทุนจม ขาดทุน สงไปขายตางประเทศก็
ไมไดเงิน แตถาเปนในสมัยที่จิม ทอมปสันอยูพอสิ้นเดือนเขาก็จะเรียกไปรับเงินตลอด 
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ความคิดเห็นตอผาไหมบานครัวในปจจุบัน 
 อยากใหมีคนทําผาไหมบานครัวตอ เพราะเดี๋ยวนี้ขนาดลูกคุณยามีระยังตองไปซื้อผาไหมใส ที่
มีช่ือเสียงคือบานของคุณอูด เพราะวาภาพมีคุณภาพดี มีความสวยงาม และจําหนายในราคาที่ไมแพง 
 
ความคิดเห็นตอส่ือมวลชนและภาครัฐในการใหมามีสวนรวมในการสนับสนุนและประชาสัมพันธผา
ไหมบานครัว 
 ไมไดตองการใหเขามาดูอะไร เพราะวาปจจุบันการทําผาไหมในชุมชนบานครัวแทบไมเหลือ
แลว 
 
ชีวิตปจจุบันของคุณยามีระ 
 ก็อยูบานนั่งๆ นอนๆ เปดโทรทัศนไวฟงเสียง เคยผานการผาตัดใสเครื่องกระตุนหัวใจ แต
สุขภาพโดยรวมหลังผายังแข็งแรง หูยังดี ความจํายังดี ไมเลอะเลือน สวนคาใชจายก็จะไดจากลูกๆ ทุก
เดือน ก็ไดแตเก็บไวเพราไมไดเอาไปใชทําอะไร 
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25 พฤศจิกายน 2548 
สัมภาษณผูรวมกระบวนการทอผาในปจจุบัน 
ชื่อ : นายมานะ ภิรมยรัก  อายุ : 50 ป 
ตําแหนง : หัวหนาควบคุมคนงานฟอกและยอมไหม 
ท่ีอยู : 847 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติสวนตัว 
 บานอยูตางจังหวัด เมื่ออายุ 16 ป ชวงโรงเรียนปดเทอม เขามาบานครัวเพื่อชวยคุณมนัสนันท 
เบญจรงคจินดา (ลุงอูด) ซึ่งมีกิจการทอผาไหม โดยทําหนาที่ฟอกและยอมไหม หลังจากนั้นก็ทํางาน
ที่นี่มาตลอดจนปจจุบัน 
 
การทอผาไหมในอดีตและปจจุบัน 
 สมัยกอนการฟอกไหมดิบจะใชปบเปนหมอตมน้ําและฟอกดวยขี้เถาและไมแสม แตเดี๋ยวนี้ใช
ฟอกดวยสบูและโซดาไฟโดยตมในหมอขนาดใหญ สวนสียอมผาเปลี่ยนจากสีธรรมชาติเปนสี
สังเคราะห 
 
การสื่อสารกับเจาของกิจการและลูกนอง 
 ปจจุบันเปนหัวหนาดูแลเรื่องการฟอกแลยอมผาไหม มีลูกพี่ลูกนอง 5-7 คน ลุงอูดมอบความ
รับผิดชอบเรื่องการฟอกและยอมไหมใหตนเองดูแลลูกนองใหทําตามคําสั่งของลุงอูด แตบางครั้งก็
ตัดสินใจเองจากประสบการณ ปญหากับลูกนองไมมี เพราะนอกเวลางานก็ปรึกษาหารือกันไดทั้งเรื่อง
งานและเรื่องสวนตัว บางคนทอก็จะแจงเรื่องการฟอกไหมไมสะอาด หรือสีที่ยอมไมสม่ําเสมอ เมื่อมี
ปญหาก็จะแจงลุงอูด 
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สัมภาษณ 2 ธันวาคม 2548 
ผูรวมกระบวนการผลิตในปจจุบัน 
ชื่อ :  นางสาวสุกันยา  กรวัฒนะยืนยง อายุ : 53 ป 
ศาสนา : พุทธ 
อาชีพ : ทอผารานลุงอูดไหมไทย 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง  ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 
 
ประวัติสวนตัว 
 ทอผามาตั้งแตอายุ 20 กวา จนมาถึงตอนนี้ก็จวนจะ 30 ปแลว ปจจุบันอายุ 53 ก็ทอมาประมาณ 
28 ป 
 แตเดิมไมใชคนบานครัว แตไดยายเขามาอยูบานครัวตอนอายุ 13 ป มาทําที่บานครัวตอนอายุ 
26 ป เคยไปฝกทอผาเครื่องแลวก็ไมทํา ก็เลยกลับมาทอผาบานครัว สมัยนั้นคนทําจะเปนอิสลาม มาทาํ
กับเขาเพราะเผอิญเขาขาดคนงาน สมัยนั้นคนงานจะหายากก็เลยมาทอผากับอิสลาม พออิสลามเริ่ม
ทยอยยายไป ก็ออกไปเลี้ยงหลาน หยุดไป 13 ป แลวก็กลับมาทอที่บานลุงอูดนี้ ที่กลับมาทอก็เพราะวา
หลานโตแลว ไมมีอะไรทํากลัวฟุงซาน แลวพอดีเจอแฟนลุงอูดก็ชวนมาทอเลยไดมาทอ 
 
Q : ใครเปนคนสอนวิธีทอผาให 
A : ดั้งเดิมทอผาเครื่องมากอน ทีนี้ผาเครื่องรอยฟนหวีกับรอยตะกอก็จะคลายกัน ผาเครื่องนี่หมายถึง 
ผาเครื่องจักร ผาขาวมา ผาตัดเสื้อ สมัยเด็กๆ เคยไดไปฝกที่โรงงานทอผา ทีนี้พอดีเปนโรคกระเพาะก็
เลยหยุดอยูที่บาน แลวเพื่อนเคาเอากี่ไปตั้งที่บานก็เลยฝกเพราะวาการตอ การรอยอะไรจะเหมือนกัน 
 
Q : พัฒนาการของกี่ในอดีต 
A : ที่เห็นมาตั้งแตเด็ก แถวบาน(ปทุมวัน) เคาก็มีกี่ที่ใชอยูแบบนี้ เคาพัฒนาแลวต้ังแตชวงนั้น กี่กระตุก
นี่ก็เห็นมาตั้งแตเด็กแลว แลวก็มาเห็นผาเครื่อง ไปฝกที่ผาเครื่อง พอเราเปนผาเครื่องมาทอกี่กระตุกก็จะ
งาย 
 
Q : ความคิดเห็นตอผาไหมบานครัว 
A : สวย ชอบ ขนาดทอเองนะ เมื่อกอนทอเองกับคนแขกอิสลาม ผืนไหนสวยก็จะซื้อของเขามา 
Q : ความคิดเห็นตอผาไหมบานครัว 
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A : ลายนี่เราคิดเอง ถาเราทอผาเปนแลวหัวสมองมันจะไปเอง ปกติคนทอเคาไมคอยชอบคิดลายเอง แต
ตนเองเปนคนชอบผาไหม แลวก็เปนคนชอบทําอะไรแปลกๆ บางทีออกแบบลายโดยดูจากผาตัดเสื้อ
ธรรมดาทั่วไปแลวก็มาดัดแปลงกับผาไหม สวนใหญมาทอที่นี่เจาของเขาจะใหออกแบบลายเองได 
 
Q : คิดวาจะทอผาถึงเมื่อไหร 
A : ความจริงคืออาชีพนะ คือถนัดดานนี้ ก็อาจจะทอไปเรื่อยๆ จนกวาจะทําไมไหว 
 
Q : มีใจรัก มีความสุขกับการทอผา 
A : มีความสุข สนุกดี มันเพลิน ดีกวาเราไมมีอะไรทํา 
Q : ความสัมพันธระหวางเจาของกิจการกับลูกจาง 
A : ลุงอูดแกเปนคนพูดงาย ลูกลุงอูดดวย อยูกันเหมือนครอบครัว เพราะวามีอะไรก็จะบอกกัน ลุงอูด
แกปลอยคนงานตามสบาย เร่ืองงานไมคอยกาวกาย แกจะไมกาวกายเลย นอกจากเราเห็นวาอันไหน
บกพรองเราก็จะบอกแก แกเปนคนไมยุงเลย นอกจากจะบอกแกวาอันนี้ไมดีนะ อันนี้มันมีปญหา แกก็
จะมาดู อะไรหยวนไดก็ไมเปนไร แกบอกชางมันเถอะ 
 
Q : ความสัมพันธระหวางลูกจางดวยกัน 
A : ก็คุยเลนกัน คนลางไหมเขาจะชอบเลน ชอบมาแหย เพราะวาจะเห็นเราเปนคนขี้เลน 
 
Q : มีการคุยกันเรื่องการประสานงานระหวางแผนกไหม 
A :  มีกันเปนบางครั้งบางคราว อยางบางทีเขายอมไหมลายก็จะบอกเขาวาไหมมันลายนะ อยางไหมยืน
นี้คนทอก็จะแตกบอย ไหมก็จะแตก คนทอก็จะทอยาก ย่ิงหนาฝนนี้ทอยากเลย ก็จะบอกวาชวยใสแปง
ใหแข็งนิดหนอย 
 
Q : ความแตกตางของลูกจางที่นับถือศาสนาตางกัน 
A : มันก็มีความแตกตางแลวแตคน มันก็ตองมี คนที่เขาถือตัวก็มี 
 
Q : ที่รานนี้มีลูกจางอิสลามบางไหม 
A : อิสลามจริงๆ จะไมมี แตก็จะมีคุณมานะที่ยอมไหม แตเดิมเขาเปนพุทธแลวมาไดแฟนอิสลามถึงมา
เปลี่ยน เวลาละหมาดตอนวันศุกรก็ไมเห็นเขาคอยไปมัสยิด 
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Q :  ภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารทั้งกับนายจางและระหวางลูกจางดวยกัน 
A :  ก็ใชภาษาไทย(กลาง) แตถาเปนลูกจางอีสานดวยกันเองเขาก็จะพูดอีสานกัน อยางลูกจางคนจีนใน
รานอีกคนเขาก็จะพูดอีสานได เขาก็จะพูดอีสานกับลูกจางอีสาน 
 
Q : มีการกําหนดไหมวาผืนหนึ่งตองเสร็จภายในกี่วัน 
A : ไมมีกําหนด ก็แลวแตเรา เพราะวามันเปนงานเหมา แกไมบังคับเลย ถาเรงเขาก็จะบอก แตเขาก็ไม
บังคับเราเพราะเขารูวาเราเปนคนรูหนาที่ รูวาทํางานรับผิดชอบ เร่ืองนี้แกไมตองมาจําจี้จ้ําไช ทํากับแก
ก็สบายใจ แลวคนงานสวนใหญก็เงินคลอง เมื่อกอนนี้การออกเงินเดือนจะตั้งเหมือนโรงงานทั่วไปคือ
เดือนหนึ่งออก 2 หน คือ สิ้นเดือนกับกลางเดือน ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเปนหมดหัวหนึ่งเทาไหรก็คิด 
ของแกเรื่องเงินนี่พอหมดปบแลวลูกแกไมไดมา แกก็จะโทรไปหาทั้งแฟนทั้งลูก บอกวาคนงานเคาทํา
ผาหมดแลว เร่ืองเงินเคาตองได บางทีเราก็เกรงใจตองบอกวาไมเปนไร แกมาเมื่อไหรคอยคิด คือเรื่อง
เงินนี่ที่เคยทํางานกับอิสลามเงินจะเอายากมากเลย อิสลามเขาก็มีดีเหมือนกันคือไมผูกมัดไมอะไร แต
เร่ืองเงินจะเอาลําบาก บางทีก็คาง 2-3 เดือน ถึง 9 เดือนก็มี เคาจะใหเบิกไปเรื่อยๆ ได แตเราไมชอบ 
ชอบแบบโละบัญชีไปเลยทีเดียว ของแก(ลุงอูด) เวลาแกวางแกก็จะมานั่งคุย คนทอก็จะทอไป 
 
Q : รายไดจากการทอผาบานครัวในอดีตและปจจุบัน 
A : แตกตางกัน ในอดีตคาครองชีพไมสูง คาแรงสมัยกอนนี้ตกหลาละ 3.50 บาท เดี๋ยวนี้คาแรงหลาละ 
21 บาท แตคาครองชีพสูงผิดกัน แลวพูดถึงเมื่อกอนก็จะทองาย สวนเดี๋ยวนี้ทอยากมันก็จะชาลง คา
ครองชีพปจจุบันรายรับ-รายจายในปจจุบันก็ไมคอยสมดุลกัน ถาคนใชเงินเกงนี่จะไมสมดุลเลย แตเรา
ถือวากวาจะหามาไดก็ลําบาก อันไหนจําเปนตองใชเราคอยใช อันไหนก็ไมจําเปนก็ไมใช 
 
Q : มีบุคคล, หนวยงาน หรือองคกรใดมาสอนเทคโนโลยีสมัยใหมบางไหม 
A : มีคะ แตวาไมคอยเหมาะกับเรา คือเคาจะมีสอนทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมันจะใชกันไมได การเคหะ
แหงชาติเขาจะเปนผูจัดอบรม แลวเขาก็จะสงเจาหนาที่เขามาอบรมที่บานครัวใต(ฝงโนน) ที่มัสยิด แต
วาการสอนของเขา เขาจะเอาตะกอของเครื่องจักรกับตะกอที่เราปฏิบัติอยูมาทํา ทีนี้เราเคยทําผาเครื่อง
มากอนเราก็จะเปนคนคานวา ทฤษฎี-ปฏิบัติมันคานกัน ทําไมได เขาก็ไมเช่ือ เอากี่มาตั้งเสียเนาเลย 
เพราะวาขอแรก เครื่องจักรของเขาจะเปนเหล็กหมดเลยนะ ตะกอเขาก็จะเปนลวด แลวของเขานี้ก็จะ
มาตรฐานเลย ทีนี้ของเราไมมาตรฐาน มันจะมาตรฐานเฉพาะดายตะกอ อยางเวลาคนทอเคาก็จะลอย 
รางกระสวยลอย เราก็ตองดึงขึ้นดึงลงผูกดาย แตถาเขาเอาเครื่องจักรมาลงแลวก็จะไมมีสิทธิ์ดึงขึ้นดึงลง 
ก็จะเปนเหล็กยาว ก็เคยคานเขาแลว แตเขาบอกวาทําได เขาก็เชิญอาจารยจากราชมงคลฯ มา  ปรากฏวา
ก็ใชไมได ต้ังจนกี่เนาจนลุงอูดแกวา 
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 อาจารยจากราชมงคลฯ ถาเขาไมเคยทอผาเครื่องจักรเขาก็จะบอกวาทอได รับรองได แกเอา
ตัวอยางอะไรตอมิอะไรมาใหดูแลวก็บอกวาทอได เคยทอแลว เขาเอาเหรียญสลึงเขาไปทอแลวจะคอย
เอาออกมา เราบอกวาทําไมได กี่กระตุกทําไมไดเขาก็ไมเช่ือ 
 
Q : ความโดดเดน ความเปนเอกลักษณของผาไหมบานครัว 
A : สวย ยอมรับวาคุณภาพดี (อันนี้ไมไดชมเอง) เรื่องสีอะไรของเราจะสดและคงทน สวนใหญลูกคานี่
จะชมวาสวย คุณภาพดี ราคาสูงแตวาสมราคา เพราะวาสีมันคงทน 
 
Q : อยากใหกิจการนี้ดําเนินตอไปเรื่อยๆ ไหม 
A :  อยาก เพราะเปนอาชีพเรา 
Q : ผาไหมของที่นี่นอกจากจะไปวางขายที่นารายณภัณฑแลวยังมีที่อื่นไหม 
A : บางทีก็จะมีทางใต หาดใหญ เขาก็จะซื้อไปขาย เจาของเขามา ทีแรกเขาซ้ือไปใชเองแลวทีหลังก็เอา
ไปขาย แลวเมื่อกอนก็จะมีรานที่อยูตรงเกษตรฯ ซื้อไปขาย แตรานชื่ออะไรไมทราบนะคะ ทุกวันนี้ยัง
ไมมาอีกเลยก็ไมทราบวาทําไมไมมาเหมือนกัน แตเมื่อกอนจะมาบอย แลวก็รานแถวรานเจเลงก็เคยซื้อ
ไปขายอยู 2 หน แตแกติวาผาไหมเราแพง เขาก็คงจะไปเจอเจาที่ถูกกวา 
 
Q : เคยคิดวาจะลดตนทุนการผลิต วัสดุตางๆ อะไรใหถูกลงไหมเพื่อเอาใจตลาด 
A : ลดตนทุนไมไดหรอกคะ เพราะวาราคาไหมขึ้นทุกปๆ ถาไมขึ้นมันก็อาจจะลดได แลวก็อยากรักษา
คุณภาพกับเอกลักษณผาไหมเราไว 
 
Q : อยากใหสื่อมวลชนเขามามีสวนชวยประชาสัมพันธไหม 
A : อยากคะ อยาก อันนี้เคยมีทีวีทุกชองเลยมาถายเมื่อ 2 ปที่แลว จะออกแทบทุกรายการเลย แลวก็
อยากใหมีอีก 
Q : หลังออกอากาศไปมีลูกคาเพิ่มขึ้นไหม 
A : ชวงแรกๆ ที่เขามาถายทําแลวก็ออกทีวีนั้นกระเตื้องขึ้น ผาไหมเราเรียกวาขายดีมาก แตวาทีนี้เขาก็ติ
วามันแพง เพราะวามีสินคาตางจังหวัดเขามาแขงขัน ซึ่งของเขาก็จะถูกกวาที่นี่ ชวงนี้ก็เลยซาลง 
 
Q : อยากใหภาครัฐ นักวิชาการ หรือหนวยงานตางๆ เขามามีสวนชวยอะไรบาง 
A : คิดวาเราอยูของเราดีกวา มันไมเรื่องมาก เพราะวาถาภาครัฐเขามา มีความรูสึกวาอะไรตออะไรจะ
เปลี่ยนแปลงไป เราอนุรักษของเราไวดีกวา 
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22 พฤศจิกายน 2548 
สัมภาษณผูรวมกระบวนการผลิตในอดีต 
ชื่อ : นายชาลี  เลี่ยมละออ  อายุ :  52  ป 
ตําแหนง : ตําแหนง อสส., กรรมการชุมชนรวมกับเปนสมาชิกศูนยพญาอินทรียชวยเหลือทั่วไป
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 803 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการมีสวนรวมในกระบวนการผลิตในอดีต 
 ตนเกิดที่บานครัวแถบนี้ กิจการทอผาไหมเปนกิจการหลัก ในระยะแรกเปนธุรกิจของคนบาน
ครัว (เห็นไหมตาก, ผาไหม) เห็นนาชายทําการยอมและบานญาติ (มีกี่ การยอม และทอ ครบวงจร) 
ญาติ ๆ มารวม 20 กี่ คนทอ 20-30 คน ซึ่งคนงานสวนใหญเปนคนจีนและตางจังหวัด โดยคนพื้นบาน
ทําการทอนอย (สวนใหญจะทําการตรวจผา,ตัดขี้ดาย) 
 
กระบวนการผลิตผาไหมในอดีต 
 กระบวนการผลิต พ.ศ. 2500 ไปเอาจากเขมร, พระตะบอง พมา,อีสาน จีนก็สงมามาก เปน
แหลงวัตถุดิบ(บริษัทที่จําหนาย) ที่จะสงมายอมสี ไหมเขามายอม   

นําไหมดิบมาแยก ฉีกเปนใจเล็กๆ โดยตีใสในที่ยอมรูปตัว U (ใชหวายทํา) มีเชือกหลักขางบน 
มาตมกับสบูใหออนนุม, แยก และเปนสีขาว ในปบน้ํามัน 20 ลิตร(สี่เหลี่ยม) ไหมจะมี 2 ลกัษณะ คือ 
ไหมพุง และไหมยืน (มัดเปนใจ, เกลียวขนม,มีสีเหลือง) 

สีตองการใชยอมเสนไหมมีทั้งจากสีธรรมชาติและสีสังเคราะห ซึ่งจําเปนตองใชประสบการณ
ในการยอม(เนื่องจากไมมีที่ช่ังตวง) แลวแตตองการ ประมาณ 2 ช.ม. หลังจากนั้นนํามาลาง/ตีไหมที่
บานครัวใต โดยใชแสงแดด/ความรอนชวยใหแหง จากนั้นใสในไมกระตุกใหเสนไหมแยกสงตอให
ชาวบาน/คนกรอง โดยใสหลอดทอน้ําประมาณ 1 คืบ(หลอดไหม มีรูกระสวยคลายเรือ) ไปที่กระสวย
ขนาด 2-3 นิ้ว (หลอดกาแฟ)  การยอมไหมใหผูชายเปนแรงงานสําคัญ 4 คน เตายอม 5-6 เตา เปน
ลูกจาง มีทั้งการฟอก, ลาง, แยก/กระตุกไหม โดยมีหัวหนา/คนคุมทําการดูแล 

การผลิต(กรอไหม)จะทําการที่บาน/ญาติ ทุกบานจะมี 1 ตัวตอบาน (สูงกวานั้น 3-4 ตัวตอ
บาน) แรงงานสวนใหญจะเปนญาติ ๆ มาชวยกัน และจางแรงงานคนนอกเพิ่ม ตอนนั้นมีรวม 20 กี่ คน
ทอ 20-30 คน ซึ่งคนงานสวนใหญเปนคนจีนและตางจังหวัด  

การทอผาไหมจะเปนผูหญิง อีกชุด (เครือญาติสอนกันเอง) มีคนจีน/อีสาน บางบาน 20 กี่(ซึ่ง 1 
กี่ตอ 1 คน) โดยมีการกําหนดลาย สี ความหนา จากเจาของสินคา, ออรเดอร ที่ไดรับตามราน(มีไหมยืน,
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ไหมพุง,กี่เสน) ลักษณะของผาแบงตามความหนาคือ 1 เสน-บาง, 2 เสน-หนา และ 3 เสนจะหนามาก
ขึ้นจึงนิยมนําไปตัดชุดสูทผูชาย (โดยทําตาม Order ที่ไดรับ) 

ผลตอบแทนที่ไดรับ ผาไหมคิดเปนตอหลา การยอม/การกรองเสนไหมคิดเปนตอกิโลกรัม 
(อดีต 5 บาทตอกิโลกรัม) ราคาผาไหมอยูที่ประมาณ 200, 225, 230 บาท 
การติดตอสื่อสารในกระบวนการผลิตในอดีต 

คนดั้งเดิมในชุมชนอพยพมาจากเขมร จึงมีการใชภาษาเขมรมาตั้งแตอดีต ตอนนี้มีเหลือใน
กลุมผูสูงอายุที่พูดและฟงเขาใจ สวนลูกจางเปนคนจีน, คนอีสาน ก็จะสื่อสารดวยภาษาไทย(ภาคกลาง) 
และภาษาอีสาน ซึ่งลูกจางคนจีนบางคนการสามารถฟงและพูดภาษาอีสานไดอีกดวย 
 
การติดตอส่ือสารระหวางจิม ทอมปสัน กับชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 จิม ทอมปสัน เปนผูบุกเบิกการทําผาไหมเปนอุตสาหกรรมในบานครัว การสั่งงานนั้นจะ
สื่อสารผานลาม การยอมสีจะผานหัวหนา/คนคุมไปคนยอม สวนการทอจะผานคนทอแตละกี่ สวน
ใหญผาที่ทอจะเปนสีพื้น ใชสําหรับนําไปตัดเสื้อ (ชุดผูหญิง, สงตางประเทศ) ในอดีตผาที่ผลิตไดจะสง
ใหทางจิม ทอมปสัน หมด  
 หลังจากจิม ทอมปสัน หายสาบสูญไป บริษัทจิม ทอมปสัน ก็ไดทํากจิการครบวงจรของ มี
ต้ังแต ปลูกหมอน, เลี้ยงหมอน, ยอมไหม ซึ่งก็ทําในสําหรับบริษัทของเขาเพียงอยางเดียว แตก็ไมได
ตัดทิ้งบานครัว คนบานครัวที่เคยทําผาไหมสงจิม ทอมปสัน ในอดีต ก็ยังคงถือหุนตอไปตราบที่ยัง
ไมไดขาย 
 
สาเหตุท่ีทําการการทํากิจการผาไหมในชุมชนลดลง 
 ราคาวัตถุดิบในอดีตไมมีการลด แตการแขงขันในตลาดเริ่มมีมากขึ้น มีการสงเสริมการขาย
อยางแพรหลาย ตนทุนวัตถุดิบราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทบกับราคาผาไหมที่จะขาย โดยของเราไมสามารถสู
ราคากับของที่อื่นได เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงและไมสามารถลดตนทุนการผลิตได 
 อีกสาเหตุหนึ่ง คือ รายไดที่ไมคุมกับการทํางาน คนทอปจจุบันมีแตคนรุนเกาและเหลือนอย
แลว ลูกหลานในปจจุบันตางไดรับการศึกษาที่สูง จึงไปประกอบอาชีพอื่นๆ เชน รับราชการ ทํางาน
การรถไฟ, ยาสูบ, ไฟฟา และทหาร ไมสนใจทํากิจการทําผาไหมตอไป 
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การผลิตและการจัดจําหนายผาไหมในปจจุบัน 
 เดี๋ยวนี้นําออกขายเอง,ตามรานที่สั่งมา เชน ชินวัตร บางครั้งก็มีการมาซื้อถึงแหลงผลิต อยาง
ของสมพงศ (บานครัวเหนือ) มี เปน10 กี่ อยูตรงศูนยเคหะฯใกลปมเชลล 30 ม. ก็เปนอีกแหลงผลิต
หนึ่ง สีและลวดลายของผาในอดีตมีนอย สวนใหญเปนผาพื้น แตปจจุบันมีการนําเขาลายประยุกต เพื่อ
เพิ่มยอดขาย เพราะในการลงทุน 1 กี่ตอ 10,000 บาท ทําใหผูผลิต, ผูสงออกตองมีการพัฒนาสินคา 
 
การชวยเหลือจากภาครัฐ 

การชวยเหลือจากหนวยงานราชการ (กทม., เขตฯ) จะมาติดตอใหไปออกงานแสดงสินคา 
OTOP  แตก็ไมคอยไดรับความนิยม เนื่องจากสูผูผลิตรายอื่นที่มีช่ือเสียง หรือสูราคาสินคาที่มาจาก
ตางจังหวัดไมได 

สินคาของชุมชนที่ผลิตจะมีความแตกตางกับที่อื่น การผลิตในชุมชนจะเปนแบบชวยเหลือ
พึ่งพาตนเอง ทั้งในดานสีสัน, ลวดลาย ใหเพียงพอกับความตองการที่มีเขามา โดยเขตแทบไมไดเขามา
มีบทบาทแตอยางใด 
ความตองการใหภาครัฐเขามามีสวนชวยเหลือ 
 สิ่งที่ตองการจากหนวยงานภาครัฐคือ ไมมีทุน,วิทยากร ไมมีการสงเสริมรูปแบบอื่นนอกจาก
ใหนําสินคาไปขายในงานตางๆ จึงตองการใหอนุรักษความรู เพิ่มเติมวิชาการ/เทคนิคใหมๆ เพื่อลด
ขั้นตอนความยุงยาก ในปจจุบันมีสื่อมามากกวาในอดีต แตก็ยังเขามานอยมาก 
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25 พฤศจิกายน 2548 
สัมภาษณผูอาวุโสที่รูเห็นเหตุการณ 
ชื่อ : นางศิริวรรณ มานะเกษม  อายุ : 74 ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 22/129 หมูบานเปรมประชา แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
กิจการทอผาในอดีต 
 มารดาสามี (นางหนับ มานะเกษม) ทํากิจการทอผาไหม จึงเห็นกระบวนการทอผาทั้งหมด แต
หลังแตงงานแลวไดแยกออกมาทํากิจการทอผาไหมตางหาก เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน สมัยนั้น
กิจการทอผาไหมเฟองฟูมาก จนตองจางคนจีนและคนอีสานเขามาเปนลูกจาง 
 
การติดตอกับจิม ทอมปสัน 
 สมัยนั้นจิมจะมาทุกวันเพื่อสั่งออรเดอรในชวงเชาและตรวจดูผาที่สั่งทอไว รวมทั้งเปนคน
กําหนดลายและสีดวย นอกจากนี้จิมก็ยังใหความชวยเหลือตางๆ เชน สั่งไหมดิบและสียอมมาให พอ
สิ้นเดือนจึงจะคิดบัญชีกัน 
 
สาเหตุท่ีเลิกกิจการ 
 หลังจากที่จิม ทอมปสัน หายไป แตละคนตองมีทุนของตัวเองรวมทั้งตองหาตลาดเอง และมี
ปญหากับผูจัดการคนใหมของบริษัทของจิม ทอมปสัน เงินทุนก็คอยๆ หมดไปจนตองเลิกกิจการ ราคา
ไหมก็แพงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  157 

DPU



 

 

วันท่ี 6 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูอาวุโสที่รูเห็นเหตุการณ 
ชื่อ : นายฮัจยีเราะฮีม บินยาปน อายุ : 79 ป 
อาชีพเดิม : เคยเปนเจาของกิจการทอผาและเปนผูรวมกระบวนการผลิต 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 799/2  ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 
ประวัติโดยสังเขป 
 เกิดที่บานครัว อยูที่บานครัวมาตั้งแตเกิด พอเกิดที่นี่ แตปูมีเช้ือสายจามและมาจากเขมร ใน
อดีตคุณพอมีกิจการผลิตและจําหนายผาไหมไทย จะไปขายแถบจังหวัดสุพรรณบุรี, ราชบุรี ผาที่ขายได
ก็จะเปนผาประเภท ผาไหมทอ, ผาไหมสามตะกอ ที่บานจะทอเอง ทําเองที่บานหลังนี้(หลังที่อยู
ปจจุบัน) แลวก็รับชวงตอจากคุณพอ แลวก็เปลี่ยนมาทอไหมไทย ก็ตองไปซื้อไหมมากรอเอง ยอมเอง 
จากจังหวัดแถบภาคอีสาน ที่รูแหลงก็เพราะวาคุณฮัจยีเราะฮีมเคยไปอยูที่ภาคอีสานแถวจังหวัดศรีสะเก
ษมาระยะเวลาหนึ่งดวย รวมถึงมีประสบการณในการทําผาไหมทุกขั้นตอนตั้งแตไปซื้อไหม, นํามาเขา
เกลียว, นํามาควบ 1-2-3-4 เสน รวมถึงทําขั้นตอนอื่นๆ จนจบกระบวนการ และในภายหลังก็ไดมาทํา
ผาพิมพ, ผาปาเตะ โดยใชบล็อกเล็กๆ มาพิมพตอกันจนไดทั้งผืน 
 
การใชผลิตภัณฑผาไหมของชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 ในอดีตก็จะทําเองและใชเองบางแตเปนสวนนอย ไมไดแพรหลายในชุมชน สวนมากที่ใสกัน
ก็จะเปนผาธรรมดาๆ ทั่วไป 
 
วิถีชีวิต, ความเปนอยูของชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 ชีวิตเรียบงายแบบชาวบานธรรมดา ความเปนอยูก็ตามอัตภาพ สมัยกอนใชน้ําคลองเพราะยัง
ไมมีน้ําประปา หรือไมก็หายากมาก ไฟก็ยังไมมี ตองใชตะเกียงลาน(ตะเกียงไขลาน), ตะเกียงโคม, 
ตะเกียงหลอด แตถาเปนเวลามีงานก็จะใชตะเกียงเจาพายุ 
 มัสยิดที่บานครัวก็มีมาตั้งแตตนเกิดแลว จนถึงปจจุบันมัสยิดที่บานครัวเหนือก็มีอายุ 105 ป 
แลวมัสยิดอีกดานที่อยูดานสะพานเจริญผลก็อายุประมาณ 200 ปแลว 
 สมัยกอนบานเรือนในชุมชนบานครัวจะตั้งอยูหางๆ กัน มองลอดไปก็เห็นบานอื่นเพราะเปน
บานใตถุนสูง สะพานในชุมชนก็เปนสะพานไม เวลาหนาน้ําสะพานก็ลอยตามน้ําบาง ตองคอยถือฆอน
ถือตะปูคอยตี แถวนี้น้ําจะทวมบอย เปนธรรมชาติของชุมชนนี้วาพอถึงหนาน้ํา น้ําก็จะทวมชุมชน จะ
ไปตลาดกิ่งเพชรทกี็ตองหาเรือไป แตน้ําก็ลงเร็วไมขังนาน เวลาทวมเยอะพอถึงตอนเย็นก็จะลง มีน้ําขัง
อยางมากก็วันสองวัน แตก็มีในป พ.ศ. 2485 ที่น้ําทวมใหญ ชวงนั้นก็ตองหนีน้ําอยูแตช้ันบน 
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ปญหาของชุมชนในอดีต 
 ก็จะมีขโมยโดยธรรมชาติเหมือนชุมชนอื่นๆ สวนใหญจะเปนพวกลักเล็กขโมยนอย แลวก็จะ
มีชาวยา(คนเสพฝน) มีคนขายอยูในชุมชนโดยจะมีคนนอกชุมชนเอา “ยาดํา” หรือฝนมาสงให แลวใน
อดีตก็จะมีโรงยาท่ีอยูแถบซอยโรงเลี้ยงเด็กอยูตรงแถวประตูน้ําใหไปนอนเสพกัน แตก็ไมใชปญหา
ใหญหรือปญหาของคนสวนมาก สวนปญหาใหญๆ หนักๆ นี่จะไมมี เพราะวาในอดีตจะปกครอง
กันเอง เช่ือฟงกัน และทุกวันนี้ก็ยังปกครองกันเองอยู สมัยกอนเด็กในชุมชนจะเคารพผูใหญมากกวา
ปจจุบัน หากวิ่งเลนอยูพอผานแถวนี้หรือเจอผูใหญก็จะหยุดว่ิงแลวคอยๆ เดิน หรือหลีกให แตถาเปน
ในปจจุบันหากไมใชผูใหญที่รูจักกันเดินสวนมาก็จะไมหยุดหรือหลบให 
 ในอดีตจะยังไมมีประธานชุมชน แตก็เช่ือฟงกันดี และจะมีผูนําทางศาสนาคือ “อิหมาม” ซึ่ง
คนในชุมชนจะใหความเคารพ โดยคนที่เปนอิหมามจะเปนคนที่มีความรูหรือมีการศึกษาสูงหนอย
เพื่อที่จะนําพาชาวบานได สวนผูนําที่ไมเปนทางการก็จะไมมี เพราะสวนใหญจะใหเกียรติซึ่งกันและ
กันเองอยูแลว 
 
การติดตอส่ือสารกันของคนในชุมชนในอดีต 
 ก็จะเปนลกัษณะปากตอปาก หรือไมถามีพิธีทางศาสนาก็จะใชการตีกลองที่มัสยิด 
 
การชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนในปจจุบัน 
 เวลาที่มีปญหา บุคคลที่ชาวบานนึกถึงอันดับตนๆ ก็คือผูนําทางศาสนา แลวก็คนที่สนิทสนม
คุนเคยกันที่เปนชาวบานธรรมดาๆ ดวยกัน โดยชาวบานก็จะชวยเหลือซึ่งกันและกันเอง 
 
ปญหาของชุมชนบานครวัในปจจุบัน 
 ก็จะมีผูที่ประสบปญหาเศรษฐกิจเปนบางบาน สวนใหญบานที่ประสบปญหาก็จะเปนผูที่มี
การศึกษานอย แตก็จะมีผูที่ชวยเหลือแนะนํากันในทางที่ดี เพียงแตขอใหเช่ือฟงกัน สวนมากผูที่ให
ความชวยเหลือคนที่ประสบปญหาจะเปนคนรุนผูใหญๆ ที่อายุประมาณ 60-70 ปขึ้นไปเอื้อเฟอตอกัน 
ถาเปนคนรวยหรือคนที่มีฐานะเขาก็จะไมมายุงหรือใหความชวยเหลือแตอยางใด เจ็บไขไดปวยก็
ชวยเหลือกัน ไปเยี่ยมเยียน พาไปโรงพยาบาล ไปจนถึงชวยออกคารักษาพยาบาลใหดวย(หากจําเปน) 
 
ความศรัทธาในศาสนาระหวางคนยุคอดีตกับปจจุบัน 
 ถาวัยหนุมๆ ก็จะไมเครงอะไร แตถาเปนคนรุนเกาที่อายุมากกวา 40 ปขึ้นไปก็จะเครงมากกวา 
คนอายุนอยๆ จะยังมีความนึกสนุกอยู ก็จะเที่ยวเธคเที่ยวบารไปตามเรื่อง เราก็ไดแตตักเตือนดวย
ความหวังดี แตเขาจะเชื่อหรือไมนั้นเปนอีกเรื่อง 
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การติดตอส่ือสารระหวางคนในชุมชนในปจจุบัน 
 รวมกันเวลาทําพิธีทางศาสนา โดยจะมีการประกาศผานเสียงตามสายภายในชุมชน หรือ
ติดตอกันผานปากตอปาก และมีการติดตอกันในฐานะเพื่อนบาน ใหความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันเสมือน
เครือญาติ 
ความคิดเห็นตอการทําผาไหมบานครัวในปจจุบัน 
 บานที่ยังทําไดก็อยากใหทํากันตอไป สวนถาอนาคตจะหายไปตามกาลเวลาก็คงหามไมได 
 
การติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการที่ทําผาไหมในปจจุบัน 
 ปจจุบันก็ติดตอสื่อสารกันแบบคนรูจักกันในชุมชน แตไมไดติดตอกันในฐานะผูใหคําปรึกษา
ในการทําผาไหมแตอยางใด เพราะเขาก็มีความรูดี เนื่องจากในอดีตเคยเปนลูกจางกันมากอน แลวมา
พัฒนามาเปนเจาของกิจการในปจจุบัน 
 
ความเปนอยูของคุณฮัจยีเราะฮีมในปจจุบัน 
 อยูกับลูกๆ มีลูกดูแล ซึ่งลูกๆมีอาชีพ ขาราชการ, เภสัชกร, ทํางานรัฐวิสาหกิจ และทํางาน
บริษัทปูนซิเมนตไทย สวนภรรยาเสียชีวิตไปเมื่อ 5 ปที่แลว ปจจุบันก็ยังจัดวาแข็งแรงอยูตามวัย แตก็ไม
เทาสมัยหนุมๆ อยางสมัยกอนเดินไปมัสยิดใชเวลาเดินไปเพียง 5 นาที แตปจจุบันใชเวลาถึง 15-20 
นาที โดยคอยๆ เกาะตามทางไป ทุกวันศุกรจะไปมัสยิดเพื่อทําพิธีละหมาดดวยความศรัทธา และพบปะ
ผูคนในฐานะผูใหญที่คนในชุมชนใหความเคารพนับถือและรูจักดี ถาเห็นใครทําอะไรไมดีก็จะคอย
ตักเตือน แตเรื่องที่จะเชื่อไมเช่ือก็อีกอยาง 
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6 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูบริโภคผาไหมบานครัว(ผูซื้อโดยตรง) 
ชื่อ : นางมาลาทิพย  สวินทร อายุ : 40  ป 
อาชีพ : รับจาง (พนักงานบริษัท) 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 552  ถ. เพชรบุรี  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กทม. 
 
Q : รูจักผาไหมบานครัวไดอยางไร 
A : เปนชุมชนที่อยูใกลบาน รูวามีการทําผาไหมและมีรานจําหนายผาไหมอยู เคยไดรับเปนของขวัญ
คร้ังหนึ่งแลวติดใจ  พอมีเวลาวางก็เลยลองเดินมาดู แลวก็เคยอานพบจากนิตยสาร 
 
Q : เคยซื้อผาไหมบานครัวจากราน? เมื่อไหร? 
A : เคยซื้อเองครั้งแรกก็คราวนี้ ที่รานลุงอูด 
 
Q : คุณสมบัติของผาไหมบานครัวที่ทําใหตัดสินใจซื้อ 
A : เคยนําไปตัดชุด รูเลยวาผาไหมบานครัวจะมีขอแตกตางกับที่อื่นคือ คณุภาพดี ลายสวย สีสวย สีไม
ตก คงทน ที่ตัดสินใจซื้อคราวนี้ก็คือ ลายถูกใจ สีสวย ความหนากําลังดีเหมาะที่จะนําไปตัดเสื้อ และ
สูท ฝมือดี ราคาไมแพง 
 
Q : นําผาไหมไปใชประโยชนอยางไร 
A : ที่เคยไดรับเปนของขวัญก็เอาไปตัดชุด สวนคราวนี้ที่มาซื้อก็จะเอาไปเปนของขวัญปใหม 
 
Q : ติดตอซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัว และมีการสื่อสารกับทางเจาของกิจการ, ผูรวมกระบวนการ
ผลิตอยางไร 
A : ซื้อที่รานลุงอูด ก็ติดตอกับลุงอูดโดยตรง  ถามวาแบบนี้สีนี้ราคาเทาไร  เหมาะกับเอาไปตัดเสื้อหรือ
ตัดสูทไหม ลุงอูดแกก็จะแนะนําแบบนี้กี่เสนๆ เหมาะไหมกับวัตถุประสงคเรา สวนผูรวมกระบวนการ
ผลิตก็ไดมีการทักทายกันบาง เวลาเดินเขารานไปเขาก็จะทัก สวัสดีครับ เชิญครับ ถาอยากดู
กระบวนการผลิตก็ไปยืนดูได ถามได 
 
Q : การบริการลูกคาของทางเจาของกิจการเปนอยางไร 
A : บริการเปนกันเอง   เจาของกิจการไมถือตัว ใหคําแนะนําดี  ยืนดูยืนเลือกจนกวาจะพอใจได ยังไม
ซื้อก็ไมเปนไร  สรุปคือประทับใจ 
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Q : ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว รับทราบจากที่ไหน 
A : รับทราบจากคนที่เขานําผาไหมมาใหเปนของขวัญ และตนก็เปนคนชุมชนใกลเคียงอยูแลว เพียงแต
ไมเคยเดินมาดู ตอนหลังก็ลองเดินมาดู พอถึงชวงนี้ใกลเทศกาลปใหมพอดีก็เลยตัดสินใจกลับมาซื้อที่นี่
เพื่อเปนของขวัญ 
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1 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูบริโภคผาไหมบานครัว 
ชื่อ : นางวารีวรรณ  เกษร  อายุ : 37 ป 
อาชีพ : ขาราชการ กทม. ประจําศูนยบริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ 
หนาที่ : ดูแลชุมชน, เย่ียมบาน 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 161/70  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
Q : รูจักผาไหมบานครัวไดอยางไร 
A : เปนชุมชนที่รับผิดชอบในการเยี่ยมบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนแนะนําใหรูจัก เปน
ผลิตภัณฑในชุมชนที่มีช่ือเสียง ถาพูดถึงชุมชนบานครัวเหนือ คนที่รูจักจะตองนึกถึงผาไหมบานครัว 
 
Q : เคยซื้อผาไหมบานครัวจากราน? เมื่อไหร? 
A : เคยซื้อจากรานมาลิน  เมื่อ 3 ปที่แลว 
 
Q : คุณสมบัติของผาไหมบานครัวที่ทําใหตัดสินใจซื้อ 
A : ฝมือประณีต การทอดี สีไมตก 
 
Q : นําผาไหมไปใชประโยชนอยางไร 
A : ตัดเสื้อผา 
 
Q : ติดตอซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัว และมีการสื่อสารกับทางเจาของกิจการ, ผูรวมกระบวนการ
ผลิตอยางไร 
A : ซื้อที่รานมาลิน เพราะวารูจักกับเจาของกิจการแลวเขาก็จะลดราคาใหเพราะรูจักกับเรา ราคาก็ไม
แพงถาเทียบกับรานอื่น 
 
Q : การบรกิารลูกคาของทางเจาของกิจการเปนอยางไร 
A : บริการดี เอาใจใสลูกคา รับประกันคุณภาพสินคา 
 
Q : ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว รับทราบจากที่ไหน 
A : จากทางรานที่ทอผาไหม และจากคนที่ทอผาไหม บางครั้งเขาก็จะไปออกงาน OTOP ของเขตราช
เทวี หรือไมก็ตามงาน OTOP ทั่วไป 
 

  163 

DPU



 

 

16 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณคนกลาง 
ชื่อ : นางมาลีวรรณ รงควิลิต อายุ : 40 ป 
เจาของรานพีแอนดพี การเมนท  
ท่ีอยู : 367/1 ซอยพญานาค ขางโรงแรมเอเซีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
กิจการขายผาไหม 
 รานพีแอนดพี การเมนท ขายผาไหมและผลิตภัณฑจากผาไหมอื่นๆ เชน เสื้อผาสําเร็จรูป เนค
ไท ผาพันคอ ฯลฯ แตผาไหมเปนผาไหมจากบานครัวทั้งสิ้น โดยติดตอกับคุณวรรณี มนูทัศน (เจาของ 
นิพนธ-วรรณี ไหมไทยบานครัว) ตกลงกันรับผาไหมมาจําหนาย สาเหตุที่ขายผาไหมจากบานครัว
เพราะคุณภาพดี สีไมตก ลายและสีสวยแปลกจากผาไหมที่อื่นๆ บางครั้งจะไปเลือกผาไหมเอง แต
บางครั้งก็ใชโทรศัพทสั่งลายและสีตามแบบตัวอยางที่มีอยู กิจการเปนไปดวยดีพอสมควร 
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28 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูแทนเขตราชเทวี  
ชื่อ : คุณสุจิรา ธัมมะรักขิต อายุ : 32 ป 
ตําแหนง : เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 2  สาํนักงานเขตราชเทวี    อยูในตําแหนงนี้มา 1  ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 58/122 หมู 6 ถนนเอกชัย(69) แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
 
หนาที่โดยตรงตอชุมชนบานครัว 

- ประสานงาน ใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาแกชุมชน 
- ดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  

 
โครงการฯที่จะพัฒนาชุมชน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูนาํชุมชน เพื่อใหความรู ความเขาใจในการบริหารแกผูนําชุม 
- โครงการดานการรักษาความสะอาดในชุมชน โดนจะมีเจาหนาที่ฝายรักษาฯ เขาไปทําความ

สะอาด   รวมกับคนในชุมชน หมุนเวียนไปในแตละชุมชน เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหคนใน
ชุมชนรักสะอาด ชวยกันดูแลชุมชนของตนใหนาอยู 

- โครงการตานยาเสพติด โดนจะมีการจัดอบรม สัมมนา ใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของ
ยาเสพติด เพื่อปองกันไมใหประชาชนในชุมชนเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชนที่เปนกลุมเสี่ยง เนื่องจากความรูเทาไมถึงการณ 
 
รูจักผาไหมของบานครัวหรือไม ทางใด 

รูจักจากทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ ของสํานักงานเขตราชเทวี  เนื่องจากมีการสนับสนุนผา
ไหมบานครัว เปนผลิตภัณฑ OTOP ของเขต 
 
ท่ีผานมาหนวยงานนี้เคยมีสวนในการสนับสนนุการทอผาไหมและการจัดจําหนายผาไหมของชุมชน
หรือไม อยางไร 

มี คือมีการจัดจําหนายตามงานแสดงสินคา OTOP ของสํานักงานเขตฯ และงานมหกรรม 
OTOP รวมทุกสํานักงานเขต 
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มีโครงการสงเสริมการทอผาไหม สงเสริมการจัดจําหนาย หรือพัฒนาเกี่ยวกับผาไหมของชุมชนบาน
ครัวหรือไม อยางไร 

ไมมีโครงการโดยตรง แตจะเปนในแงการสงเสริม ผลักดัน ใหเปนผลิตภัณฑขึ้นช่ือของเขต
ราชเทวี 

 
เคยมีการติดตอกับเจาของกิจการที่ทอผาไหมบานครัวหรือไม อยางไร 

เคยไปเยี่ยมชมการทอผาไหมและพบเจาของกิจการ 
 
วิธีการท่ีใชติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการทอผา 

ทางโทรศัพท หรือติดตอผานทางกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ 
 
ทัศนคติตอผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
 จัดวาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม ในดานศิลปะการทอผาไหมจนเปนที่รูจักของ
ตางชาติ จึงเห็นควรใหมีการสนับสนุน เผยแพร ใหเปนที่รูจักกวางขวางตอไป และจะตองสงเสริม 
สนับสนุนใหมีผูสานตอเพื่อสืบทอดและรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมในดานศิลปะการทอผาไหมใหคง
อยูตอไป 
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รูปภาพ 
กลุมเปาหมายในการวิจัย และชุมชนบานครัว 
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คุณสัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร 

ประธานชุมชนบานครัวเหนือ 
 
 

 
                                                                  คุณสมใจ เนื่องนิยม 

     กรรมการชุมชน 
 
 

 
คุณวรรณี มนูทัศน 

เจาของกิจการ วรรณี-นิพนธ ไหมไทยบานครัว 
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 คุณมนัสนันท เบญจรงคจินดา 

           เจาของกิจการ อูด บานครัวไหมไทย 
 
 

 
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) วิษณุ มานะเกษม 

เจาของกิจการในอดีต 
 
 

 
คุณยามีระ จิตหยาดสุวรรณ 
เจาของกิจการในอดีต 
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 คุณมานะ ภิรมยรัก 

หัวหนาควบคุมคนงานและยอมไหม รานอูด บานครัวไหมไทย 
 
 

 
คุณสุกันยา กรวัฒนยืนยง 

คนทอผา รานอูด บานครัวไหมไทย 
 
 

 
คุณชาลี เลี่ยมละออ 

อดีตคนฟอกและยอมไหม สมัยจิม ทอมปสัน 
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คุณศิริวรรณ มานะเกษม 

ผูอาวุโส และผูรูเห็นเหตุการณในอดีต 
 
 

 
คุณฮัจยีเราะฮีม บินยาปน 

ผูอาวุโส และผูรูเห็นเหตุการณในอดีต 
 
 

 
 นางวารีวรรณ เกษร 

        ผูบริโภค 
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                                                              คุณสจุิรา ธัมมะรักขิต 

เจาหนาที่เขตราชเทวี 
 
 

 
บานโบราณตั้งแตกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ภายในชุมชนบานครังเหนือในปจจุบัน 

 
 

 
ทางเดินริมคลองแสนแสบและสภาพบานที่ถูกแบงเปนหองเชา 
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บานจิม ทอมปสัน ที่อยูอีกฝงคลองแสนแสบ ปจจุบันกลายเปนพิพิธภัณฑ 

 
 

 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จพระราชดําเนิน ณ รานจิม ทอมปสัน สุรวงศ 

 
 

 
บรรยากาศภายในรานอูด บานครัวไหมไทย 
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โรงเรียนบานครัววิทยา ซึ่งอยูในบริเวณเดียวกับที่ต้ังมัสยิดใหญ 

 
 

 
ฐานบานครัวพญาอินทรีย หนวยกูภัยภายในชุมชนบานครัวเหนือ 
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ภาคผนวก 
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ตัวอยางแนวคําถามที่ใชสัมภาษณ 
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ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
กลุมผูเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตผาไหม 
(เจาของกิจการ, ผูรวมกระบวนการผลิต) 

 
1. วิถีชีวิตโดยรวมของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร (สภาพความเปนอยู, อาชีพและ

รายได, ศาสนา ฯลฯ) 
2. ปฏิสัมพันธของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร (ระดับบุคคล, ระดับกลุม, ระดับ

ชุมชน) 
- การดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางไร 
- มีการพบปะพูดคุยกันในโอกาสใด บอยแคไหน เรื่องอะไรบาง 
- บริบทแวดลอมภายในชุมชนเปนอยางไร 
- กิจกรรมที่ทํามีอะไรบาง ชวงเวลาใด 
- สนใจเรื่องอะไรบาง 
- ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติที่มีตอชุมชน 
- ลักษณะ/รูปแบบ ของการเขารวมกิจกรรมของชุมชน 

3. กระบวนการผลิตผาไหมของชุมชนฯ ในอดีตและปจจุบัน 
- ขั้นตอนการผลิตโดยละเอยีดเปนอยางไร 
- แหลงของวัตถุดิบมีอยูที่ใดบาง 
- จิม ทอมปสัน เขามาเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตอยางไรบาง 
- การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตในอดีตและปจจุบันมีอะไรบาง 
- ปจจัยใดที่ทําใหผาไหมบานครัวแพรหลาย มีช่ือเสียง และเปนอาชีพสําคญัของ

ชุมชน 
- ปจจัยใดที่ทําใหการผลิตผาไหมของชุมชนลดนอยลง 

4. รูปแบบการสื่อสาร (ระหวางชาวชุมชนดวยกันและระหวางชุมชนกับภายนอก) 
- ชาวชุมชนผูรวมกระบวนการผลิตมีบทบาทและหนาที่อยางไรเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตผาไหม ติดตอสื่อสารกันอยางไร ใชสื่ออะไร 
- การสื่อสารระหวางชาวชุมชนกลุมตางๆ (ชาวมุสลิม, ชาวพุทธ, ไทย, จีน, อีสาน) 

เปนลักษณะใด ใชสื่ออะไร 
- กลยุทธการกระจายขาวสารภายในชุมชนเปนอยางไร 
- โครงสรางเครือขายของผูผลิตผาไหมมีการจัดแบงอยางไร 
- มีการวางแผนและกระจายงานไปยังสมาชิกอยางไร 
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- เจาของกิจการทอผาไหมติดตอสื่อสารกับแหลงวัตถุดิบอยางไร ใชสื่ออะไร 
- เจาของกิจการและผูรวมกระบวนการผลิตผาไหมติดตอสื่อสารกับจิม ทอมปสัน 

อยางไร ใชสื่ออะไร 
- การสื่อสารเพื่อจัดการภายในเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของเจาของกิจการเปน

อยางไร 
- เจาของกิจการมีกลยุทธการใชสื่อมวลชนเผยแพรผลิตภัณฑของชุมชนอยางไร 
- องคกรของรัฐมีสวนรวมสนับสนุนการผลิตผาไหมไทยอยางไรบาง  อยากให

ภาครัฐ, นักวิชาการ และสื่อมวลชนชวยสงเสริมในภาคการผลิตและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวเหนือหรือไม อยางไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 

DPU



 

 

ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณกลุมผูเกี่ยวของโดยออมกับการผลิตผาไหม 
(ผูนําชุมชน, ผูอาวุโสที่เกี่ยวของ) 

 
- วิถีชีวิตโดยรวมของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร 
- ปฏิสัมพันธของชาวชุมชนบานครัวเหนือเปนอยางไร 
- ทัศนคติของผูนําชุมชนตอผาไหมไทยบานครัวเปนอยางไร 
- ขอคิดเห็นของผูอาวุโสที่เกี่ยวของกับการทอผาไหมเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ

การผลิตผาไหมในอดีตและปจจุบันเปนอยางไร 
- การสื่อสารระหวางผูนําชุมชนกับชาวชุมชนมีรูปแบบใด มีลักษณะอยางไร และ

ใชสื่ออะไร 
- มีโครงเครือขายการสื่อสารและการกระจายงานไปยังสมาชิกในชุมชนอยางไร 
- ปญหาของการผลิตผาไหมของชุมชนมีอะไรบาง มีการแกไขอยางไร 
- ผูอาวุโสฯ มีการติดตอสื่อสารกับเจาของกิจการและผูรวมกระบวนการผลิต

หรือไม อยางไร 
- ผูนําชุมชนมีบทบาทและสวนรวมตอการผลิตผาไหมหรือไม อยางไร และมีการ

สื่อสารกับเจาของกิจการและผูรวมกระบวนการผลิตหรือไม อยางไร 
- ผูนําชุมชนมีบทบาทในการเผยแพรผลิตภัณฑผาไหมหรือไม อยางไร มีการสื่อสาร

กับผูบริโภค สื่อมวลชน และนักวิชาการหรือไม อยางไร 
- องคกรของรัฐมีสวนรวมสนับสนุนการผลิตผาไหมไทยอยางไรบาง 
- อยากใหภาครัฐ, นักวิชาการ และสื่อมวลชนชวยสงเสริมในภาคการผลิตและจัด

จําหนายผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวเหนือหรือไม อยางไร 
- ผูนําชุมชนและผูอาวุโสฯ มีขอคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงของการที่ผาไหมมี

บทบาทสําคัญตอชาวชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบันอยางไร 
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ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
    กลุมผูเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตผาไหม 

                                         (ผูซื้อ-คนกลาง) 
 
- ผูซื้อและคนกลางที่ซื้อผาไหมรูจักผลิตภัณฑผาไหมบานครัวไดอยางไร  
- ซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัวมานานแคไหนและซื้อจากที่ใด 
- ผลิตภัณฑผาไหมบานครัวมีคุณสมบัติขอใดที่ทําใหซื้อ 
-  ผลิตภัณฑผาไหมบานครัวที่ซื้อนําไปใชประโยชนอยางไร 
- ติดตอซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัวหรือสื่อสารกับทางเจาของกิจการ, ผูรวม

กระบวนการผลิตอยางไร 
- การบริการลูกคาของทางเจาของกิจการเปนอยางไร 
- ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวรับทราบจากที่ไหน

และอยางไร 
- เคยเขารวมดูงานการผลิตผาไหมของชุมชนบานครัวหรือไม ถาเคยมีความ

คิดเห็นตอการทํางานอยางไร 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัวในดาน 
- สินคา เชน  รูปแบบหีบหอ ตัวสินคา วัตถุดิบ คุณภาพ ความหลากหลายของ

สินคา 
- ราคา เชนราคาเหมาะสมหรือไม 
- ชองทางการจําหนาย คือ ขายเฉพาะในชุมชนบานครัวเหนือ นอยไปหรือทําให

ลําบากในการมาซื้อไม อยากใหเพิ่มชองทางการจัดจําหนายหรือไม 
- อยากใหมีการการสงเสริมการขาย เชน การโฆษณา การขายโดยบุคคล การ

ประชาสัมพันธ การตลาดหรือไม และทานรับทราบสิ่งเหลานี้อยางไร 
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ตัวอยางคําถามที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณกลุมผูเกี่ยวของโดนออมกับการผลิตผาไหม 
(ผูแทนสํานักงานเขตราชเทวี) 

 
-     หนาที่โดยตรงตอชุมชนบานครัว 
-     โครงการฯ ที่จะพัฒนาชุมชนโดยหลักๆ 
-     รูจักกับผาไหมของบานครัวหรือไม ทางใด 
-     ที่ผานมาหนวยงานนี้เคยมีสวนในการสนับสนุนการทอผาไหมและการจัด

จําหนายผาไหมของชุมชนหรือไม อยางไร 
-     มีโครงการสงเสริมการทอผาไหม สงเสริมการจัดจําหนาย หรือพฒันาเกี่ยวกับผา

ไหมของชุมชนบานครัวหรือไม อยางไร 
-     เคยมีการติดตอกับเจาของกิจการที่ทอผาไหมบานครัวหรือไม อยางไร 
-     วิธีการที่ใชติดตอสื่อสารกับเจาของกิจการทอผา 
-     ทัศนคติตอผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว ขอคดิเห็น และขอเสนอแนะ 
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ตัวอยางแบบบันทึกขอมูล 
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แนวคําถาม ผูใหสัมภาษณ............................................... 
กลุมเปาหมายที่............................................. 
วัน................................... เวลา....................... 
สถานที่........................................................... 
ขอสังเกต/ สัมภาษณ ..................................... 
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สรุปรายนามกลุมเปาหมายที่ใหสัมภาษณ 
และขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
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รายนามกลุมเปาหมายที่สัมภาษณ 
 
1. ประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ 
 ช่ือ : นายสัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร  อายุ : 58 ป 
 อาชีพ : ขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ 
 ตําแหนงอื่น : กรรมการมัสยิด 
 ที่อยู : 691 ตรอกวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548 
 
2. ผูนําทางศาสนา  
 ช่ือ : นายสมนึก จิตหยาดสุวรรณ  อายุ : 60 ป 
 ตําแหนง : อิหมาม (รับตําแหนงอิหมามในป 2546) 
 ที่อยู : 63/1598  หมู 7  ถนนราษฎรพัฒนา  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 

สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548  
 
3. ผูนําที่ไมเปนทางการ 
 ช่ือ : นางสมใจ เนื่องนิยม  อายุ : 72 ป 
 ตําแหนง : กรรมการชุมชน, กรรมการมัสยิด, อสส., อปพร. 

ที่อยู : 193 ตรอกวัดพระยายัง  แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 11 พฤศจกิายน 2548 
 
4. เจาของกิจการในปจจุบัน 
 ช่ือ : นางวรรณี มนูทัศน   อายุ : 50 ป 
 เจาของราน “นิพนธ-วรรณี ไหมไทยบานครัว” 

ที่อยู : 837 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548 

  
 
 
 
 

  106 

DPU



 

 

5. เจาของกิจการในปจจุบัน 
 ช่ือ : นายมนัสนันท เบญจรงคจินดา (ลุงอูด)  อายุ : 65 ป 
 เจาของราน “อูดบานครัวไหมไทย” 
 ตําแหนง : รองประธานกรรมการชุมชน, ประธานกลุมทอผาบานครัว 
 ที่อยู : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548 
 
6. เจาของกิจการในอดีต 
 ช่ือ : นาวาอากาศเอก(พิเศษ) วิษณุ มานะเกษม อายุ : 77 ป 

เจาของกิจการผาไหมบานครัวในอดีตตอจากมารดา และเปนบานแรกที่ทอผาไหมให จิม 
ทอมปสัน 
ที่อยู : 22/129 หมูบานเปรมประชา  แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2548 

 
7. เจาของกิจการในอดีต 
 ช่ือ : นางยามิระ จิตหยาดสุวรรณ   อายุ : 90 ป 
 อดีตเจาของกิจการ และเปนมารดาของอิหมาม 
 ที่อยู : 799 ซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
 
8. ผูรวมกระบวนการทอผาในปจจุบัน 
 ช่ือ : นายมานะ ภิรมยรัก  อายุ : 50 ป 
 ตําแหนง : หัวหนาควบคุมคนงานฟอกและยอมไหมของราน “อูดไหมไทยบานครัว” 
 ที่อยู : 847 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2548 
 
9. ผูรวมกระบวนการทอผาในปจจุบัน 
 ช่ือ : นางสาวสกุันยา กรวัฒนะยืนยง อายุ : 53 ป 

ตําแหนง : คนทอผาของราน “อูดบานครัวไหมไทย” 
ที่อยู : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
สัมภาษณ, 2 ธันวาคม 2548 

  107 

DPU



 

 

10. ผูรวมกระบวนการทอผาในอดีต 
 ช่ือ : นายศิริศักดิ์ เนื่องนิยม อายุ : 48 ป 
 อาชีพ : พนักงานโรงแรม 
 เคยผานการยอมไหมและฟอกสีไหมมาตั้งแตเด็ก 
 ที่อยู : 193 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 11 พฤศจิกายน 2548 
 
11. ผูรวมกระบวนการทอผาในอดีต 
 ช่ือ : นายชาลี เลี่ยมละออ   อายุ : 52 ป 
 ตําแหนง : กรรมการชุมชนบานครัวเหนือ, อสส., อปพร. 
 เคยเปนคนฟอกและยอมไหมสมัยจิม ทอมปสัน 
 ที่อยู : 803 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 22 พฤศจิกายน 2548 
 
12. ผูอาวุโส, ผูรูเห็นกิจการทอผา 
 ช่ือ : นางศิริวรรณ มานะเกษม  อายุ : 74 ป 
 เคยรวมในกิจการทอผาไหมของครอบครัว 
 ที่อยู : 792/2 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
 
13. ผูอาวุโส, ผูรูเห็นกิจการทอผา 
 ช่ือ : นายฮัจยีเราะฮีม บินยาปน อายุ : 79 ป 
 เคยมีกิจการทอผาไหม 
 ที่อยู : 792/2 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
 
14. ผูบริโภค (ผูซื้อโดยตรง) 
 ช่ือ : นางมาลาทิพย สวินทร อายุ : 40 ป 
 อาชีพ : พนักงานบริษัท 
 ที่อยู : 552 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 6 ธันวาคม 2548 
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15. ผูบริโภค (ผูซื้อโดยตรง) 
 ช่ือ : นางวารีวรรณ เกษร   อายุ : 37 ป 
 อาชีพ : ขาราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ที่อยู : 161/70  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 1 ธันวาคม 2548 
 
16. คนกลาง 
 ช่ือ : นางมาลีวรรณ รงควิลิต อายุ : 40 ป 
 เจาของรานพีแอนดพี การเมนท 
 ที่อยู : 367/1 ซอยพญานาค ขางโรงแรมเอเซีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 16 ธันวาคม 2548 
 
17. ผูแทนสํานักงานเขตราชเทวี 
 ช่ือ : นางสุจิรา ธัมมะรักขิต อายุ : 32 ป 
 ตําแหนง : เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 2 สํานกังานเขตราชเทวี 
 ที่อยู : 58/122 หมู 6  ถนนเอกชัย (49) บางบอน กรุงเทพมหานคร 
 สัมภาษณ, 28 ธันวาคม 2548  
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12 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณประธานชุมชนบานครัวเหนือ  
ชื่อ : คุณสัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร  อายุ : 58 ป 
ประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ และกรรมการมัสยิด(ฝายทะเบียน) 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 691 ซอยวัดพระยายัง ถนนบรรทัดทอง เขตราชเทวี กทม. 
อาชีพ : รับราชการสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ   ตําแหนง : เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 
ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในชุมชนบานครัวเหนือ 

ตําแหนงประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ 
 รับตําแหนงประธานกรรมการชุมชนฯ มา 15 ปแลว อยากจะพักแตก็ยังพักไมได เพราะ
กรรมการชุดอื่นๆ ยังไมสามารถประสานงานกับทางราชการและหนวยงานอื่นๆ ไดดี แตผมรับราชการ 
อยูกับระบบราชการ รูระบบราชการและหนวยงานตางๆ เลยรูวาเวลาจะของบประมาณตองทําอยางไร 
มีระบบและขั้นตอนในการอนุมัติอยางไร  

กอนจะนําหนังสือไปสงมอบใหกับทางราชการ ผมก็ตองรางเอง พิมพเอง เซ็นตเอง เดินเรื่อง
เอง เพราะไมวาผูใหญที่เปน สส., สก., สข. เราสามารถเขาถึงตัวเขาไดเลย บางทีมีงบฯ เขามาใหชุมชน
ฯ เขาก็จะโทรฯ มาบอกวาตอนนี้มีงบประมาณนะ เทานี้ๆ จะเอาไหม ยกตัวอยางเชน คุณสมัคร สุนทร
เวช เขาเปน สส. มากอน แตกอนเขาดูพื้นที่แคระหวางเขตบางซื่อกับเขตดุสิต พอมาตอนหลังเขาก็เอา
เขตราชเทวีบางสวนเขาไปรวมอยูในกํากับดูแลของเขาและเอางบประมาณเขามาดวย พอมาอยูตรงนี้
ปุบ เงินบริหารซึ่งแตกอนจะอยูกับ สส. ซึ่งจะมีอยูคนละ 15-20 ลาน เขาก็จะเอามาปูพื้นฐาน แตเงิน
จํานวนนี้ถาไมมี สก., สข. รับรองไดเลยวาระหวางชุมชนจะไมไดรับการดูแล เพราะวา กทม.เขามี
งบประมาณจริง แตสวนมากเขาจะเอาไปดูแลเกี่ยวกับถนน, ปลูกตนไม, ทําปายตางๆ ฯลฯ แตเขาไมได
เขามาในชุมชน ไมมีเลยจริงๆ กรุงเทพฯ 50 เขตนี่ไมรูกี่พันชุมชน มันก็เลยตองอาศัยงบฯ สก., สข. ถา
ไมมีงบตรงนี้ชุมชนตาย ทางเดินก็ไมได ไฟทางเดินก็ไมมี ตรงนี้ลวนแตตองใชงบที่มาจาก สก. ทั้งนั้น 

อยางในชุมชนบานครัวเหนือนี้ ที่เห็นสะพานไม สะพานขามคลอง ผมตองของบฯ มาเกือบ
สิบลานนะ เราก็มีหนาที่ตองทําหนังสือถึง สก. วา เรียน สก. เนื่องจากชุมชนนี้................................. ก็
ใสรายละเอียดไป อยางสะพานทั้งหมดนี้ก็ไดมาจาก สก. ผุสดี วงศกําแหง เขาก็ถามวาตองใชงบฯ 
เทาไหร แลวเขาก็ใหมา ที่เราตองทําคือตองทําให สก.รูวาเราตองใชวงเงินเทาไร เราก็ตองไปติดตอกับ
ฝายโยธาฯ ลองใหเขาดูแลวประเมินราคาวาตองใชเงินเทาไร พอเรารูปุบเราก็ไปบอก สก. เขาก็จะ
ประเมินเงินใหไวเผื่อ แลวเราก็ไปทางเขต(ราชเทวี) เขาก็จะไปติดตอหลายๆ บริษัทเพื่อใหย่ืนซอง
ประมูลแขงขันกัน สะพาน 3 อันในชุมชน ต้ังงบไว 3,000,000 บาท ก็ไดมาในราคา 1,900,000 บาท เงิน
ที่เหลือเขาก็จะเอาไปชวยชุมชนอื่น ถาชุมชนตางๆ ใน กทม. ไมได สก., สข.,สส.  น้ําก็ยังเนา เฉพาะ
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ทางเดินจากไมใหเปนปูน ผมตองขอมาประมาณเกือบ 8,000,000 บาท ทําตั้งแตแถบบานปาใจมา(หลัง
ซอยกิ่งเพชร) แลวก็สะพานขามคลองอีก 2 สะพาน 4,000,000 บาท 

แลวผมเองก็พยายามที่จะทําใหเปนชุมชนตัวอยาง นั่นก็คือการปลูกตนไมตามแนวคลอง เวลา
เรือโดยสารวิ่งผาก็จะดูรมรื่น สวยงาม ก็ปรึกษากับ สก. ผุสดี ใชวงเงิน 5 แสนบาท ใน 50 เขต ชุมชน
ของผมเปนชุมชนเดียวที่ขอเรือดับเพลิงมา 3 ลํา ใชงบประมาณ 1,800,000 บาท เพื่อปกปองชุมชนใน
แนวคลองทั้งหมด เราชวยหมดนะเปนสิบๆ คร้ัง ไปจนถึงแถวคลองตัน แลวก็หองที่เห็นทางดานโนน 
และลานอเนกประสงคที่มัสยิดนี้ ผมก็เปนคนเสนอสรางที่นี่ เพราะในอดีตสมัยพอผม บานในชุมชนฯ 
จะเปนบานใตถุนสูง เวลามีงานแตงหรืองานอะไรก็สามารถจัดที่ถุนบานได แตพอมาเดี๋ยวนี้มันไมเปน
อยางเดิมมันก็เลยจําเปนตองสรางที่น่ี (ที่มัสยิด) ไวจัดงานแตงงาน ไวเปนที่ประชุมอยางตอนมีปญหา
ทางดวนเราก็มารวมตัวกันที่นี่ หรือแมกระทั่งใชเปนที่เลือกตั้งตางๆ เชน กรรมการมัสยิด 

 
ตําแหนงกรรมการมัสยิด 
เปนกรรมการมัสยิดมาตั้งแตป 2540 โดยทานอิหมามมาขอรองเนื่องจากเปนคนรับผิดชอบ

และมีจิตสํานึกเกี่ยวกับงานของชุมชน โดยไดรับการแตงตั้งใหอยูฝายทะเบียน(สัพบุรุษ) มีหนาที่ทํา
ทะเบียนยายเขา-ยายออก (แจงเกิด แจงตาย) เพื่อจะไดทราบจํานวนและรายชื่อของสมาชิก เพื่อให
สะดวกในการจัดทํารายช่ือผูมีสิทธิ์ เลือกตั้งกรรมการมัสยิด  และกรณีอื่นๆ  แลวก็ยังชวยฝาย
ประชาสัมพันธของมัสยิด ดูแลโรงเรียนบานครัววิทยา ซึ่งชวยเหลือเด็กในชุมชนใหเรียนฟรี มีต้ังแตช้ัน
อนุบาลปที่หนึ่ง ไปจนถึงช้ันประถมศึกษาปที่หก รวมไปถึงดูแลงบประมาณซอม-สราง, การขึ้น
เงินเดือนเจาหนาที่ของโรงเรียนดวย 

 
ตําแหนงประธานกรรมการชุมชนบานครัวเหนือในอดีต 

ประธานชุมชนนี่มีมาตั้งแตรุนพี่ชายผม (ลูกผูพี่) สมัยกอนที่เขาเปนคนก็ยังไมเยอะขนาดนี้ ถา
พี่ชายผมยังอยูเขาก็อายุประมาณ 77-78 ปแลว 
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ประวัติการตั้งชุมชน 
 ในป พ.ศ. 2505 ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ทางการตองการสรางถนน จริงๆ แลวเขาจะทําตั้งแต
สี่แยกเจริญผล มุงตรงไปยังโคลีเซียม แตจอมพลสฤษดิ์เขาเห็นวาถาทําแลวถนนมันตองตัดผานมัสยิด 
สุสานที่ฝงศพ แกก็เลยเบี่ยงไป มันก็เลยกลายเปนสามแยกแทน จากที่เปนบานครัวเดียวก็ถูกแบง
ออกเปนบานครัวเหนือ บานครัวใต และบานครัวตะวันตก 
 เร่ิมมาตั้งเปนชุมชนบานครัวเหนือตอนที่การเคหะแหงชาติ มีกฎระเบียบมาเมื่อป 2518 การ
เคหะฯ เห็นวาชุมชนบานครัวเปนชุมชนเกาแก ต้ังอยูมาเกือบ 200 ป เขาก็เลยเขามาปรับปรุงเปนเขต
แรกของ 50 เขต เอาประปาเขามา เอาไฟฟา เอาถนน เอาสะพานเขามา สมัยกอนทางเดินไมชาวบานก็
ตองชวยกันทําเอง แตตอนหลังเขาก็มาชวยสวนหนึ่ง อยางที่แปลงหนึ่งเขาก็จะแบงกันระหวางพี่นอง 
เขาก็จะแบงไวสําหรับทําทางเดิน 1.5-2 เมตร มันก็เลยกลายเปนซอยเล็กๆ ถึง 15-16 ซอยอยางที่เห็นใน
ปจจุบัน ทั้งๆ ที่จริงๆ แลวแตกอนอยูในพื้นที่เดียวกันแตถูกแบงออก 
ความสัมพันธระหวางประธานกรรมการชุมชนกับคนในชุมชนฯ 
 พอเขามาเปนผูนํา ผมถือวาความซื่อสัตยตองมาเปนอันดับหนึ่ง ถาคนเราเปนผูนําจะขอความ
ชวยเหลือจากชาวบาน สิ่งที่จําเปนที่สุดคือ การประชาสัมพันธใหคนในชุมชนรูและมีสวนรวมในการ
บริจาค เชน เราตองการซื้ออุปกรณเรือดับเพลิงเพิ่ม ผมตองตั้งตําแหนง เลขา, เหรัญญิก, ทะเบียน ขึ้นมา 
ตําแหนงเหลานี้ถือวาเปนตําแหนงที่สําคัญ ไมวาจะเปนวัดหรือมัสยิด หรือองคกรใดๆ ถาไมมีตําแหนง
เหลานี้ เงินก็จะตกอยูในมือของคนๆ เดียวอยางเจาอาวาสหรืออิหมาม ระบบก็ไมเกิดและไมมีความ
โปรงใส ถาเรามีตําแหนงเหลานี้ หากกรรมการชุมชนฯ เห็นสมควรพิจารณาเห็นชอบที่จะซอม สราง 
หรือใชงบฯทําอะไรตางๆ ก็จะสามารถขอดูยอดเงินและของบฯ ได โดยผมจัดระบบมัสยิดที่นี่ไม
เหมือนที่ไหนในประเทศไทย เงินทุกบาททุกสตางคสามารถขอดูได คาใชจายในเดือนนี้เทาไร คาน้ํา 
คาไฟ คาตัดหญา คาคนดูแล ทุกคนเขาจะเห็นวาเราซ่ือสัตย เวลาเขาอยากจะใหเราทําอะไรใหเขาก็เห็น
วาเรารับเงินบริจาคไปแลวก็ทําจริง และเมื่อทุกอยางเปนระบบ เราก็จะมีการจัดแบงหนาที่เพื่อทําหนาที่
ตางๆ ในชุมชนและมัสยิด เชน ติดต้ังและซอมเครื่องเสียง, ลําโพง ที่ใชในการเผยแพรเสียงตามสายใน
ชุมชน แลวกจ็ะมีการประกาศเวลาไดรับเงินบริจาคจากคนในชุมชนวา ไดรับเงินบริจาคเทานี้ๆ เวลาจะ
ทําอะไรก็ตองเขาที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเบิกเงินและเช็คยอดเงินได อยางเชนเราตองการเงิน เราก็
จะขอบริจาคบานละ 100 บาท 500 หลังก็ 5 หมื่นบาทแลว เอาไวใชพวกคาน้ํามัน, ไฟฟาหลอดแตก 
หลอดขาด พอเอามาเขาที่ประชุมบางคนเขาก็ชอบ แตบางคนเขาก็ไมคอยเห็นดวย เพราะมีบางบานที่
เจาของเขาออกไปปลูกบานอยูที่อื่น บานในชุมชนก็จะใหคนขางนอกมาเชา พอเราไปขอความ
ชวยเหลือจากคนที่อยู เขาก็จะบอกวาผมไมไดเปนเจาของบาน ใหไปคุยกับเจาของบาน มันก็เกิดปญหา 
ผมจะบริหารงานในชุมชนโดยจัดใหมีกองทุน ใหทุกคนมีสวนรวม 
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การรับเรื่องรองเรียนและการขอรับบริจาคจากคนในชุมชน 
 เราอาศัยการประสานงานกัน โดยมีศูนยกลางอยูที่บานปาใจ อยางสมมติเราตองการขอรับ
บริจาคจากชาวบาน แตบานปาใจอยูไกล เราก็จะตั้งกรรมการอยูตามตําแหนงตางๆ ของชุมชน ใครมี
เรื่องรองเรียนก็ไปหากรรมการที่อยูใกลบานตน หรือเวลารับบริจาค เราก็จะไปตั้งจุดรับบริจาคที่
ตําแหนงตางๆ ในชุมชน เชน เชิงสะพานเจริญผล คนก็จะเดินมาบริจาคกัน เราก็จะใชวิทยุสื่อสาร (ว.) 
เราเปนชุมชนแรกของ กทม. ที่ใชระบบสื่อสาร เราก็จะ ว. ไปที่บานของปาใจ วาขณะนี้มีคนบริจาค
แลว ไดรับเงินบริจาคจากคนนี้ๆ เราก็จะประสานงานกันโดยใชวิทยุสื่อสารเปนเครือขาย 
 
วิธีการสื่อสารที่นอกเหนือจากการใชวิทยุสื่อสาร 
 สวนใหญจะเปนเรื่องของการประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย โดยปาใจ, ลูกสาวปาใจ(ครู
ตอย) และคนอื่นๆ ที่แวะเวียนไป เชนมีใครตายก็จะประกาศ แลวนอกนั้นก็จะเปนลักษณะปากตอปาก  
 
วิธีการสื่อสารกับบุคคล, องคกรตางๆ ภายนอกชุมชน 

สําหรับบุคคลภายนอกในภายหลังก็รูจักชุมชนบานครัวและขาวสารของชุมชนบานครัวผาน
สื่อมวลชน เนื่องจากกรณีทางดวน การรวมตัวกันตอสู เขาก็จะมองวาคนชุมชนบานครัวเห็นแกตัว จะมี
คนนําความเจริญมาให จะชวยทําใหรถหายติด ชวยระบายการจราจร แตทําไมเราถึงไมเอา เหตุผลของ
เราก็คือเราตองตอสูเพื่อความถูกตอง เราสามารถพิสูจนได ที่เราสูก็เพื่อ 1. เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย เปนอันดับหนึ่ง แตสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะเอาทางดวนมาตัดผานสุสาน ร้ือมัสยิด เราเลย
ตองสูตาย ผมนี่ขอสูเปนชีวิตแรกเลย เพราะวาศาสนสถานนี้เปนเจตจํานงของคนที่นับถือในศาสนานั้น 
เขาตองการสิ่งนี้ เปนที่สถิตของพระผูเปนเจา เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชุมชน ฉะนั้นการที่จะมารื้อ
หรือยายไปใหเหลือแตตัวชุมชน แลวเราจะเอาที่ไหนสักการะ เราก็เลยสูไมถอย 
 
ความเปนอยูของคนในชุมชนและการติดตอส่ือสารในอดีต 
 คนในชุมชนบานครัวในชวงเริ่มแรกมาจากกองอาสาจาม คนรุนปาใจ ตัวปาใจจะพูดภาษา
เขมรได แตผมพูดไมได อยางผูใหญสมัยกอนเวลาเขาจะพูดอะไรไมใหเรารูเขาก็จะพูดกันเปนภาษา
เขมร อยางแถวจังหวัดบุรีรัมย, สุรินทร รกรากเขาก็มาจากเขมรกัน เขมรเขาก็จะเกงเรื่องการทําผาไหม 
การทอผา อยางบานครัวนี่มีการทําผาไหมมาเปนรอยป แตไมมีใครทราบ สมัยกอนในชุมชนมีการกรอ
ไหม ทอผาไหม คนอยูไกลถึงสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ยังตองพายเรือเขาคลองมาซื้อผาไหมที่บาน
ครัวเลย ที่ผมทราบก็เพราะวามีเพื่อนที่ทํางานเขามาถามวาแถวบานผมยังทอผาไหมอยูหรือเปลา แลวก็
เลาใหฟงวารุนพอรุนแมเขาตองพายเรือมาซื้อถึงที่นี่ เพราะวาคุณภาพผาไหมของเราดีกวาทีอื่น
เนื่องจากวิธีการทําของเราแตกตางจากที่อื่น 
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 พอถึงยุคกอน จิม ทอมปสันเขามา ชาวบานก็ไดเลิกราการทําผาไหมไปมากแลว ชาวบานที่เขา
ทําผาไหมที่เขาพอมีรายได เขาก็สงลูกเรียนสูงๆ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกก็มี ลูกๆ ก็ไมยอม
ทอผาตอ ปจจุบันคนบานครัวที่ตําแหนงสูงๆ เชน อดีตประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน, อดีต
ผูอํานวยการกองทหารสารวัตร, ผูพิพากษา, รองเลขาฯ รัฐสภาคนปจจุบัน คัมภีร ไฟซอน เครือญาติ
ของบานครัว หุนสวนใหญของ บริษัทของจิม ทอมปสัน พอจิมเขาหายไป เลิกไปเขาก็ไปซื้อที่แถว
คลองตัน ลาดพราว ขายที่ 4 ไรก็ไดกันที 76 ลาน 
 คนภายนอกเขามองชุมชนบานครัวเปนแบบไมขัดแตะ แตศักยภาพของคนในชุมชนนั้นมี
มากมายและมีมากกวาที่ใครๆ คิด ไมตองอาศัยการเคหะฯ ไมตองมาสรางความเจริญ (สรางตึก) มัน
เหมือนอยูในกลองไมขีด เขามีที่อยูแลว 20-30 ตารางวา พอมาเวนคืนไปสรางกลองไมขีดขึ้นมาแลวให
เราไปอยู ถามวาคนที่เคยอยูบานที่มีพื้นที่ใชสอยในบานถาตองขึ้นไปอยูบนตึกก็จะลําบาก อยางเวลามี
คนตายทีนี่ก็ลําบาก ฉะนั้นอยามาเสนอเลยวาจะทําอะไรให 
 
ปญหาของชุมชนในอดีต 
 ในอดีตที่ดิน 35% เปนที่โฉนด ไมใชที่บุกรุก นอกนั้นเปนที่ของกรมธนารักษ พอมาถึงสมัยรัช
การที่ 5-6  ทานตองการใหคนเปนเจาของที่ดิน เขาก็ไปจับจองกันจนไดใบแดง(โฉนด) มา ฉะนั้นการ
ไลที่ การเวนคืนก็จะทําลําบาก เพราะตรงนี้เปนที่โฉนด ตรงนี้เปนที่กรมธนารักษ ไมใชที่ของราชพัสดุ
หรือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไมอยางนั้นพื้นที่บานครัวแถบนี้ไปหมดแลว 
 
ปญหาเรื่องอื่นๆ  
 ปญหาระหวางชาวชุมชนที่ตางศาสนา 
 คนดั้งเดิมของชุมชนบานครัวสวนใหญเปนมุสลิม เขาก็จะเขาบานและเขานอนเร็วเพื่อเตรียม
ตัวต่ืนขึ้นมาทําพิธีละหมาดตอนตีหาของเชาวันรุงขึ้น ฉะนั้นแตกอนก็จะไมมีปญหาอะไร พอมาตอน
หลังที่บานเรือนถูกทําใหเปนบานเชาเปนบางสวน ก็จะมีคนอีสานเขามา บางทีกลางคืนก็เปดเพลงเสียง
ดังกระหึ่ม ไมวาจะไดเครื่องเสียงมาใหมหรือกินเหลาถึงตีหนึ่งตีสองแลวตองเปดเพลงเสียงดังไปพรอม
กันดวย เราก็ตองไปขอรอง พูดดีๆ กับเขาวาถาจะเปดก็ใหเปดสําหรับฟงคนเดียว แตเราก็จะอนุญาตให
เขา 2 วันสําคัญเทศกาลใหญของคนไทย นั่นคือวันปใหม กับวันสงกรานต จะจัดงาน จะเลน จะเปด
เพลงเสียงดังไปจนถึงสวางเลยก็ได เราจะประกาศใหชาวบานในชุมชนรูเลย เราขอใหเขาเลย แตถาโดย
ปกติก็จะไมมี 3 ทุมไปแลวนี่ก็จะไมไดยินเสียงดนตรีดังๆ แลว โดยที่เราอาศัยการขอรองและการ
ประชาสัมพันธ โดยอาศัยหลักที่วาใหทุกคนในชุมชนอยูรวมกันโดยสบาย ไมมีความขัดแยงกัน
ถึงแมวาตางศาสนา ตางภาษา ตางวัฒนธรรม 
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 ปญหายาเสพติด 
 ปญหายาเสพติดก็มีเหมือนทุกชุมชน เนื่องจากหนวยงานของรัฐฯ ไมเอาจริง เราตองปราบ
กันเองโดยจัดใหมีเวรยามเพื่อปกปองชุมชน แรกๆ เราก็ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ แตตํารวจเอง
ก็อาศัยจับมา 100 เม็ด ทวาลงบันทึกประจําวันวา 5 เม็ด ที่เหลือก็เอาไปกระจายใหชุมชนอื่น พอถึงเวลา
ที่จะปราบจริง เราจะไปหาผูกํากับฯ ผูกํากับฯ ก็จะเรียกจาสายสืบมาบอกวาใหจัดการนะ ประธานฯ เขา
มาเอง ภายในหนึ่งวันตองเอาตัวมาใหได พอเวลาเราใหช่ือไปปุบ พรุงนี้ตํารวจก็รูเลย คนที่ทําก็คือคน
ของเขานั่นแหละ มันก็เลยปราบไมได เราก็ตองปราบเอง เคยประสานงานกับตํารวจคร้ังหนึ่งใน
ภายหลัง วางแผนกันจนจับมาได 3 คน พอเดินออกจากชุมชนไป ตํารวจเขาก็พาพวกนั้นไปที่ปม เรียก
คนละหมื่น จนตอรองไดเหลือคนละ 8,000 บาท 3 คนก็ 24,000 บาท ตางคนก็ตางโทรเขาไปขอเงินที่
บาน แลวตํารวจก็ปลอยตัวมา ก็เลยรูวาตาํรวจไมไดเรื่อง แลวอยางนี้เมื่อไหรจะปราบหมด ทุกวันนี้ก็ยัง
มีปญหายาเสพติดอยูบาง แตก็นอยมากๆ จนแทบไมมี 
 
 ปญหาระหวางคนชุมชนบานครัวและคนที่เขามาอยูภายหลัง 
 ไมมีเลย คนอีสาน คนจีน หรือคนจากที่อื่นๆ ใหความรวมมืออยางดี เพราะวาระบบสื่อสาร
เขาถงึทุกบาน มีความไววางใจกัน ที่ตองระวังและตองควบคุมคือ คนเมาสุรา ก็ใชวิธีพูดจากันอยางเชน
ใหเขาบานไปนอนเสีย ก็ทําใหเกิดการเรียนรู 
 
การสื่อสารระหวางชุมชนบานครัวใต, บานครัวเหนือ และบานครัวตะวันตก 
 Key man ตองมาประชุมและวางแผนกันระหวาง 3 ชุมชน และทําการประชาสัมพันธ 
 การทํางานชุมชนตองทําดวยใจ คนในองคกรหรือสวนทํางานจะมี 4 ประเภทคือ 
 1. พูดไมทํา 2. ทําไมพูด  3. พูดและทํา 4. ไมพูด ไมทํา 
  

การทํางานใหสวนรวมนี่จะไมมีเงินเดือน ตองทําใหไดรับความรวมมือจากมวลชน ตองปฏิบัติ
ตัวเปนตัวอยาง แลวคนจะรักและเชื่อถือเรา 

มีกิจกรรมรวมกัน เชน ตํารวจนครบาลเขามาเยือน มาสาธิตการดับเพลิง และจะมชุีมชนอื่นๆ 
มารวมดวย 
 
การติดตอส่ือสารและมีกิจกรรมรวมกันกับชุมชนอื่นๆ 

- มีการจัดงานประเพณีระหวางชุมชนบานครัวกับชุมชนพญาไท 
- มีการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ซึ่งจัดใหเด็กๆ 
- มีกิจกรรมรวมกันระหวางชุมชน และจัดเลี้ยงกัน 
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ความเขมแข็งของชุมชนบานครัว 
 ชาวชุมชนบานครัวโดยปกติแมขัดแยงกัน หรืออิจฉาริษยากันอยูบาง แตพอเวลามีเหตุการณ
ตางๆ ก็จะรวมตัวกันอยางสามัคคี และเมื่อมีปญหาตางๆ เชน กรณีทางดวน ก็สามารถประสานงานให
ทุกคนเขาใจได 
 
การตอตาน การปลูกฝงแนวคิดตอการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหมๆ 
 เด็กอิสลามตองเรียนศาสนามาตั้งแต 7 ขวบ สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด ที่มัสยิดจะมีการปลูกฝง 
 
การติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการที่ทําผาไหมในอดีต 
 ก็ไดติดตอสื่อสารกันบางเพราะวารูจักกันหมด เพราะวาเปนเพื่อนกันหรือไมก็เครือญาติกัน 
ตอนที่ผมเขามารับตําแหนงนั้น การทํากิจการผาไหมก็นอยลงแลว  เหลือแค 3-4 เจา 
 
การติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการที่ทําผาไหมในปจจุบัน 
 ก็ยังไดคุยกัน อยางลุงอูด(อูดบานครัวไหมไทย)นี่ก็รับตําแหนงรองประธานชุมชนฯ ที่ชาวบา
ขางนอกเริ่มมารูจักผาไหมบานครัวอีกครั้งหนึ่งก็หลังจากกรณีมีขาวการตอสูเ ร่ืองทางดวนผาน
สื่อมวลชน แตเขาก็มารูตอนที่เราจะเลิกราการทําผาไหมไปหมดแลว คนที่ทํากับจิม ทอมปสัน 
สมัยกอนเขาก็ใหถือหุน แตตอนหลังพอจิมหายไป เขาก็ไมเอาเราแลว 
 
การตั้งกลุมทอผา 
 ตอนนี้ที่มีอยูเปนธุรกิจสวนตัวทั้งหมด ทีแรกเราอยากจะตั้งขึ้นเปนกลุมธุรกิจแตเขาก็เลิกรากัน
ไปมดแลว อุปกรณก็ไมมี คนที่ทําเปนเขาก็แกมากแลวอยางรุนปาใจ (70 ปขึ้นไป) จะใหมาทําตอนนี้ก็
ลําบาก สวนรุนลูกๆ เขาก็ไมเอา จะใหมาทําก็คงยากเพราะวาเขาก็เรียนกันมาสูงๆ จะใหมาทําก็คง
ลําบากเพราะไมเคยทํากันมากอนเลย ตอนที่เคยเอามารวมกลุมกันคราวนั้นก็เอาเฉพาะคนที่เคยทํา
มาแลวมาใหความรู อยางสมัยกอนเราทําแตผาพื้น แตเวลาจะมาทําเปนลายอะไรตองทําอยางไร เขาก็
จะมีนักวิชาการมาสอน สถานที่สอนก็ที่มัสยิดที่นี่แหละ(มัสยิดใหญ) แตที่เขามาสอนการฟอก การยอม 
ก็จะทําไมเหมือนที่ชุมชนทําอยู เคาจะสอนวิธีแบบที่ตางจังหวัดเขาใชทํา ก็คือการใชกระทะ ขอเสียคือ
เวลาฟอกแลวน้ํามันจะกระเฉาะ ทําใหขี้ไหมออกไมหมด สวนที่บานครัวทําก็จะเปนอยางที่เห็นที่บาน
ลุงอูดในปจจุบนั เขาจะใชหมอหุงขาวใหญขนาด 3 ถังใหญ กระแทกอยางไรก็ไมกระเฉาะ ขี้ไหมก็ออก
หมด สีก็จะดูดเขาเสนไหมโดยไมมีขี้ไหม ฉะนั้นมาตรฐานเรื่องสีของบานครัวไมตองกลัววาสีจะตก 
ไหมหนึ่งกิโลกรัมนี่เวลาฟอกสิ่งสกปรกออกแลวจะเหลือเพียง 7 ขีดเอง 
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 แลวก็ยังไดติดตอกับนิพนธ – วรรณี (เจาของกิจการผาไหมรายหนึ่งในชุมชนบานครัว) บาง 
แตเขาจะไดรับการประสานจากหนวยงาน รานคาตางๆ โดยตรงมากกวา เชน ใหไปออกรานตามงาน
ตางๆ หรือสงผาไหมใหรานเจาประจํา 

ทางเจาของกิจการผาไหมบานครัวในปจจุบันเคยนําผาไหมไปออกงาน และจําหนายตามงาน
ออกรานตางๆ เชน otop แตก็ขายไมดีเทาของโครงการฯ หรือเทาของตางจังหวัด เพราะวาเขานึกถึงแต
ราคา แตไมไดคํานึงถึงคุณภาพเทาไรนัก 

 
การติดตอกับเจาของกิจการในปจจุบัน 
 ติดตอประสานงานระหวางชุมชนกับภาครัฐ เวลามีอะไรเขาก็โทรมาที่ผม ผมก็ประสานงาน
ให 
 
การมีสวนรวมสนับสนุนการทําผาไหมในชุมชนฯ และการประชาสัมพันธ 
 ทางเขตเขาดูแลชุมชนอยูแลว โดยใหคุณสัมฤทธิ์ประสานงานลุงอูด (รองประธานกรรมการฯ) 
 
มีการสนับสนุนทางออม เชน การสวมใสผาไหมเอง หรืออื่นๆ บางไหม 
 ศาสนาอิสลามหามในสิ่งฟุมเฟอยตางๆ อยางผาไหม ทอง เปนสิ่งตองหามสําหรับผูชายเลย 
และภายหลังกรณีการตอสูเรื่องทางดวน คนก็รูจักชุมชนบานครัวมากขึ้น รูวามีการทําผาไหม สมัยกอน
ทั้งหมูบานทอเปนรอยๆ กี่ 
 
ความตองการใหภาครัฐมีสวนในการสนับสนุนเรื่องผาไหม 
 80 เปอรเซ็นต ของคนในชุมชนมีงานทําที่ดี มั่นคง เปนใหญเปนโต เงินเดือนสูง มีหลากหลาย
อาชีพ บางก็ยายออกไปอยูขางนอก เพราะฉะนั้นจึงไมมีใครอยากทําผาไหมอีก แทบทุกคนมีศักยภาพ
ดานอาชีพและประสบความสําเร็จ 
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2 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูนําทางศาสนา  
ชื่อ : นายสมนึก จิตหยาดสุวรรณ   อายุ : 60 ป 
หนาที่ในปจจุบัน : ผูนําทางศาสนาอิสลามของชุมชนบานครัวเหนือ (อิหมาม) รับหนาที่ต้ังแตป พ.ศ.
2546 
อาชีพเดิม :  มักคุเทศนภาษาสเปน, ภาษาองักฤษ 
  นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
  ทําธุรกิจประกันภัย(ไทยประกันชีวิต) 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 63/1598  หมู 7  ถนนราษฎรพัฒนา  เขตสะพานสูง กทม. 
 
วิถีชีวิตในอดีต 
 เกิดมาก็เห็นคุณแมทอผาแลว เมื่อประมาณป พ.ศ. 2500(ขณะเรียน ม.1) ชวยคุณพอคุณแมทํา
ดวย เร่ิมแรกคุณแมจะทําผาไหมสามตะกอ เปนผาเสนดาย เสนไหมจากญี่ปุน ทั้งไหมยืน ไหมพุงจาก
ญี่ปุน แลวก็จะทําขายสงเกี่ยวกับพวกตีนไก (ผาพันเอว) หรือไมก็จะออกไปจําหนายตามงานวัดหรือ
งานอะไรตางๆ ที่มีการเฉลิมฉลอง ก็จะขายผาขาวมาที่ไวพันเอวได ตอนป พ.ศ. 2500 ราคาไมสูง ผืน
หนึ่งตกเพียง 200 กวาบาท และชวงหลังจากนั้นคุณแมก็มาทําผาไหมพื้นเมือง คือไหมพุง ที่สั่งมาจาก
ทางอีสาน แถวโคราช ขอนแกน จะมีเสนไหมที่มีคุณภาพดีพอใชได ไมวาจะเปนไหมหนึ่ง ไหมสอง 
ไหมสองคัด หรือไหมที่วาทายๆ ไมคอยดีแลว สวนพวกไหม 4 เสนเขาจะเอาไปตัดเปนกางเกง 
 
วิถีชีวิตคนในชุมชนในอดีต 
 สวนมากก็จะคาขาย กับทําผาไหมแทบทุกครัวเรือน กี่กระตุกก็จะตั้งตามบาน ใหตามบานชวย
ดูแลแลวก็ทอให กี่กระตุกนี้ก็จะเปนของเจาของที่ไมสามารถจะตั้งไวที่บานไดเพราะพื้นที่บานเต็มแลว 
ก็จะตั้งตามบานผูท่ีเขาสามารถทําไดและมีฝมือทางดานการทอผาดวยก่ีกระตุก ชวงนั้นคาแรงคิดเปน
หลา หลาหนึ่งตกไมเกิน 4 บาท 
 อิหมามไดเห็นการทําผาไหมมาตั้งแตยุคกอนจิม ทอมปสัน เขามา ยุครุงเรืองของผาไหมบาน
ครัวคือยุคที่จิม เขามาดําเนินการสานตอดานผาไหม คือมีรานอยูตรงถนนสุรวงศ แลวก็จะแบงหุนใหผู
รวมลงทุน(ลงแรง) แตที่บานของอิหมามไมไดเขารวมเนื่องจากกิจการของคุณแมคุณพอจะมีลูกคา
ประจํา ไมวาจะเปน แอนนิตา รานเลี้ยด หรือจะเปนกรุงเทพไหมไทย(ของทานจอมพลสฤษดิ์) 
ความสัมพันธของคนในชุมชนในอดีต 

ผิดกับปจจุบันมาก สมัยกอนจะเรียกไดวาเราจะไปทานขาวบานไหนก็ได เดินขึ้นบานไหน
สวนมากก็จะใหความนับถือซึ่งกันและกัน เปนพี่นองกัน แตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปคือจะมีผูที่เขามาอาศัย 
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เสียมาก    มาทํางาน   มาขับแท็กซี่ หรือมาทํางานใชแรงงาน 
 
เศรษฐกิจของบานครัวยุคผาไหมรุงเรือง 
 ดีมาก ดีมากๆ เรียกไดวาขั้นเศรษฐี สมัยกอนไดนับเงินแสนนี่เรียกวาเศรษฐีแลว ผมเคยไปรับ
เงินจากบริษัทราชาเฟอรนิเจอร ซึ่งทานเปนผูตกแตงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จนิวัติกลับ
ประเทศไทย ชวงนั้นบริษัทราชาเฟอรนิเจอรก็ไดสั่งผาไหมที่บาน 
 
ทัศนคติของอิหมามตอผาไหมบานครัวในอดีต 
 สมัยนั้นวัตถุนิยมยังไมไดเขามามาก ทุกคนตางทําผาไหมเปนกิจการในครอบครัว แลวมา
ระยะหลังจะมีของชินวัตรเขามาบาง อะไรเขามาบาง ชวงนั้นไหมราคาถูกมาก ผาไหมเสนดายจาก
ญี่ปุนราคาตอกิโลกรัมไมถึงหนึ่งพันบาท สวนปจจุบันไดขาวราคาคราวๆ วาเกิน 2000 บาทตอหนึ่ง
กิโลกรัม 
 เอกลักษณที่โดดเดนของผาไหมบานครัว คือหนึ่ง เปนไหมแท สอง การยอมตองทําดวยฝมือ 
ไมวาจะเปนการชั่งสีแตละครั้งเรียกไดวาประณีตมาก คือมอไปจะไมมีรอย ความสวย ความเงา ย่ิงถา
เปนไหมเบอรหนึ่งหรือไหมชั้นหนึ่งจะมีราคาแพงพอสมควร สมัยนั้นราคาตอหนึ่งกิโลกรัมประมาณ 
200 บาทเศษๆ 
 
การสื่อสารภายในชุมชนระหวางผูนําทางศาสนากับชาวชุมชนในอดีต 
 สมัยคุณปูซึ่งเปนอิหมามคนเกา(เสียชีวิตไปเมื่อประมาณ 40 ปที่ผานมา) หลังจากที่ทานทําพิธี
ทางศาสนาเสร็จ ทานก็เดินเย่ียมเยียนทุกบานเลย กวาจะกลับถึงบานก็ราวๆ 3-4 โมงเย็น เดินไปเรื่อยๆ 
นี่ก็คือสมัยหลังจากป พ.ศ.2500 มาแลว 
 
บทบาทของอิหมามกับผูนําชุมชนบานครวั 
 ชวงนี้มีเยอะมากเลย คือทุกอยางจะประสบความสําเร็จไดก็จากอิหมาม ชุมชน ผูที่อาศัยอยูใน
ชุมชนดั้งเดิมจะใหความรวมมือมาก การทําอะไรเราทํากันดวยความรวมมือซึ่งกันและกัน ไมมีใคร
บอกวางานของฉันหนักของทานเบา จะไมมีเกี่ยงกัน ยกตัวอยางเรื่องที่ประสบความสําเร็จ คือ เวลาเกิด
เพลิงไหมนี้เราจะไมเคยหนีไฟ เราจะยิ่งวิ่งเขาหาไฟและดับไฟดวยตัวเองกอน และจะไมมีเพลิงลุกลาม 
นี่หมายถึงความรวมมือรวมใจของชาวชุมชนบานครัวมาตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา 
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ความสัมพันธของอิหมามกับประธานชุมชนบานครัวในอดีต 
 ในอดีตจะไมมีประธานชุมชน แตมามีประธานชุมชนหลังจากที่ทานดํารง ลัทธพิพัฒน เขามา 
แลวก็ชวยเหลือเรื่องการจัดการกิจการภายในชุมชนใหเปนระบบ อันนี้ก็ตองขอขอบคุณทานดํารงผูซึ่ง
ลวงลับไปแลว 
 แตจะมีผูนําที่ไมเปนทางการคอยเปนหัวเรี่ยวหัวแรง ชักจูงประสานงานกับคนในชุมชน การ
พบปะกันในแตละครั้งนั้นจะยาก แตถามีงานการ งานบุญ งานแตง งานตางๆ เราจะรวมคุยรวมถก
ปญหาที่เกิดขึ้น สวนมากเราก็จะทํากันแบบนี้ 
 
การสื่อสารภายในชุมชนในอดีต 
 สมัยนั้นยังไมมีเสียงตามสาย แตตามมัสยิดตางๆ เวลาจะบอกเวลา บอกเรื่องการละหมาด เรา
จะใชการตีกลอง แลวเสียงตามสายก็เร่ิมมีมาหลังจากที่ทานดํารง(พรรคประชาธิปตย)มา แลวก็คอยๆ 
จัดการใหชุมชนอยูในระบบ 
 
การติดตอส่ือสารระหวางอิหมามกับชาวชุมชนในปจจุบัน 
 ตอนนี้ผมมีนโยบายของผมโดยตรงคือจะมีคณะกรรมการทํางาน 12 คน และแตละคนก็จะ
ประจําแตละซอย เราก็จะใหชวยดูแลแตละซอยไป ครอบครัวไหนถาอยูกันอยางผิดทํานองคลองธรรม
(อยูกอนแตง) เราก็จะทําการแตงให แลวถาผูใดติดยาเสพติดเราก็จะตักเตือน ถาไมยอม ไมฟง เราก็จะ
ไมไปมาหาสูเขา ไมวาเขาจะทําบุญ มีคนตาย เราก็จะไมหาสูเขา แตจะใหเขาทํากันเอง จนสุดทายเลย
เราก็จะคัดเขาออกจากชุมชน และนี่ที่ผมกําลังจะขอความเห็นจากกรรมการอยู เรื่องพวกนี้ก็จะเปนเรื่อง
สวนใหญที่ทําใหอิหมามไดติดตอสื่อสารกับชาวชุมชน 
 
การติดตอส่ือสารของอิหมามกับเจาของกิจการผาไหมในอดีต 
 หลังจากที่ทางบานไดเลิกกิจการผาไหมไปแลว ก็จะเหลือบานที่ขายอยู 2-3 บาน ที่ทําจริงๆ ก็
คือบานของคุณนิพนธ มนูทัศน ตอนนี้เขาทําอยู ชวงแรกเขาก็ทําแบบมีหุนสวนสงใหกับคุณสองใส แต
ระยะหลังนี้ยังสงใหหรือเปลาไมแนใจ แลวถัดมาก็มีอีกบานหนึ่ง สมัยกอนเขารบัจางยอม แลวก็พัฒนา
ไปเปนผูประกอบการ และถัดออกมาบานอีกหลังหนึ่ง เดินเลียบริมคลองไปอีกซอยก็จะมีรานมาลิน 
บานนี้มีเฉพาะโชวหนารานไวขายนักทองเที่ยวตางชาติ สวนใหญคนในชุมชนที่ทําผาไหมจะเปนเครือ
ญาติกัน ที่เลิกไปก็เพราะสูกับวิกฤตเศรษฐกิจไมไหว ของแพง แตวาเรายังสงของในราคาถูกอยู 
สมัยกอนสงหลงหนึ่งไมถึง 50 บาท แตตนทุนก็ตกสามสิบถึงสามสิบกวาบาทแลว  แลวไหนจะมีเศษที่
เหลืออยูกับกี่กระตุก ตรงนั้นก็ตองถือวาสูญเสียไปแลว พอราคายิ่งถีบตัวสูงขึ้นๆ บางคนก็ถอดใจถอย
หลังไปทําอยางอื่น 

  120 

DPU



 

 

ความคิดเห็นเรื่องการสนับสนุนกิจการผาไหมในปจจุบัน 
 ขอตอบดวยใจจริงคืออยากสนับสนุน เพราะเปนงานของบรรพบุรุษที่ทํามา ผมไมอยากให
หายไปจากบานครัว เพราะวาผาไหมเกิดไดก็จากคนที่อยูในบานครัว ที่บานครัวมีคนรูจักก็จากผาไหม 
คือมันคลายกับลูกโซหรือเปนวัฏจักร แตเราก็ไมอยากใหหายไป ถาหายไปเมื่อไรชื่อเสียงบานครัวก็
หายหมด 
 
การติดตอกับเจาของกิจการผาไหมและผูรวมกระบวนการผลิตในปจจุบัน 
 ผมไมไดพบปะเลยหลังจากที่คุณพอผมเสียไปแลว นอกจากวาเขาจะมาเยี่ยมคุณแมเทานั้นเอง 
ทุกวันนี้เจอคนทําผาไหมก็ไมไดทักทายเพราะไมรูจัก คนเกาๆ ที่เคยทําก็หายหนากันไปหมด สมัยผม
เรียน ม.1(พ.ศ.2500) พวกเขาก็อายุ 20-30 ป แตในปจจุบันก็คงลมหายตายจากกันไป คนเกาแกที่รูจักก็
ไมคอยมีแลว สวนใหญจะเปนลูกจางที่เขามารับจาง 
 
บทบาทของอิหมามในการสนับสนุนผาไหมบานครวั 
 ของดีอยางนี้ ถาไมคุยก็ไมใชผม สมัยผมเปนนักเรียนนี่ผมนุงกางเกงขาสั้นผาไหมสีดํานะ ครู
บาอาจารยยังอิจฉาเลย นี่คือการโปรโมททางออม สวนทุกวันนี้ที่โปรโมทก็จะทํากับเพื่อนๆวาถาใคร
จะซื้อผาดี ของดีราคาถูก เชิญที่บานครัวได แลวก็มีความโชคดีอยูอยางหนึ่งคือเมื่อทาน ผบ.ชร. เขามา
เย่ียมเรา เขาก็บอกวาจะเอาของบานครัวเขาไปในกลุมของขาราชการ ซึ่งเราดีใจมาก ทานเปนเพื่อนที่
เรียนมาดวยกันกับผม (พลตํารวจโท วิโรจน จันทรังษี) โดยจะเอาไปแนะนํากับขาราชการใหมาซื้อ 
อยางแมบานเขา คุณรัชนี จันทรังษี ก็จะชวยนําเสนอดวย 
 
สิ่งท่ีทําใหธุรกิจผาไหมบานครัวซบเซา 
 ปญหาคือประสบกับภาวะขาดทุนเปนสวนใหญ คนที่เขาอยูไดคือสมัยกอน คือ เขาตุนผาไหม
มีเปนตันๆ เปนพันๆ กิโลกรัมเลยถึงจะอยูได ผมก็เคยบอกกับคุณพอผม ถาเราจะทําตอไปนะ เราก็ตอง
ตุนไหมดิบไวไมวาจะเปนไหมจากญี่ปุน ไหมยืนเสนยืน กับไหมพุง(ไหมจากทางโคราช,ขอนแกน) 
ตุนไวเยอะๆ เพื่อวาผลกําไรก็จะไดมากขึ้นในชวงที่ราคาขาวของขยับขึ้น โดยเฉพาะชวงที่ราคาน้ํามัน
ขึ้น สมัยกอนน้ํามันลิตรหนึ่งราคาลิตรละ 2 บาท ดีเซลราคาลิตรละ 90 สตางค แตพอมาสมัยทานเกรียง
ศักดิ์ ชมะนันท น้ํามันขึ้นเปนราคาลิตรละ 5 บาทกวา แตทานก็ทําเพื่อความอยูรอดของชาติ ทานจะไป
ปลอยกดใหอยูกับที่ไดอยางไร เพราะมันก็ตองเปนไปตามกลไกของตลาด ตอนที่ผมศึกษามักคุเทศน
อยูที่จุฬาฯ ตอนนั้นหนึ่งดอลลารราคาประมาณ 18 บาท จนมาเดี๋ยวนี้ 40 กวาบาทแลว มันหางกันเยอะ 
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กิจกรรมท่ีทําใหชาวชุมชนไดมาพบปะติดตอส่ือสารกัน 
 อันดับแรกเลยคือกิจกรรมทางศาสนา การทําสาธารณประโยชนแกชุมชน และที่สําคัญคือการ
ทําบุญทําทาน 
 กิจกรรมทางศาสนาทุกวันศุกรจะเปนกิจกรรมใหญ ก็จะมีการปฏิบัติธรรม มีการสั่งสอนชวง
หลังจากนี้(วันศุกร) ก็จะเริ่มตั้งแต 12.25 นาฬิกา จะมีการสั่งสอน แนะนํา ตักเตือนในรูปแบบของทาง
ศาสนาวาควรจะทําอยางไรเพื่อใหอยูในแนวทางของศาสดามูฮัมหมัดที่สอนมา โดยจะมารวมกันที่
มัสยิด หลังจากสั่งสอนเสร็จเราก็จะมีละหมาดรวมกัน มีการสวดบทขอพรหรือขอดูอา ก็จะเสร็จ
ประมาณ 13.00 นาฬิกา หรืออยางชาที่สุดก็ไมเกิน 13.05 นาฬิกา หรืออาจเร็วกวานั้นก็ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาของการเทศนาบนธรรมาศ แตระยะเวลาการทําละหมาดรวมกันก็ไมเกิน 10 นาที 
 
ความสัมพันธของชาวชุมชนบานครัวกับชุมชนใกลเคียง 
 ชุมชนบานครัวเหนือ บานครัวใต และบานครัวตะวันตก เราถึงกันหมดทั้ง 3 มัสยิด ไมวาจะ
เปนคนตายหรืองานอะไรเราจะถึงกัน อยางเมื่อเชามีคนตายเขาก็มาทําพิธีละหมาดสวดใหคนที่ได
เสียชีวิตหรือลวงลับไปแลว เมื่อตอนเชาคนก็เต็มมัสยิด 
 
การติดตอส่ือสารระหวางชุมชน 
 เดี๋ยวนี้สะดวกคือมีเสียงตามสาย และจะใชการดเชิญไปยังผูนําแตละมัสยิด เราก็เชิญไป 10 
ทานบาง 20 ทานบาง บางทานก็ไดยินที่เราออกเสียงตามสายทานก็จะมาโดยที่ไมมีการขัดเขิน ต้ังใจมา
เพื่อชวยกันสวดและขอพรใหกับคนที่ลวงลับไปแลว 
 
กิจกรรมระหวางชุมชนท่ีนอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนา 
 สวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาและรองลงมาคือกิจกรรมสาธารณประโยชน  
เชนทุกปหลังจากปดภาคเรียนเราก็จะมีการสอนพิเศษใหกับเด็กนักเรียน มีการทํากิจกรรมรวมกันของ
นักเรียน แลวก็ไดจัดใหเขาคาย โดยใชงบจากทางจิม ทอมปสันบาง ของทางมัสยิดบาง ซึ่งเรารวมกัน ป
หนึ่งก็จะใชงบประมาณ 7-8 หม่ืนบาท แลวแตวาแตละกิจกรรมนั้นจะเล็กหรือใหญขนาดไหน 
 
ความสัมพันธของชุมชนบานครัวกับชุมชนใกลเคียง(ท่ีไมไดเปนมุสลิม) 
 คนก่ิงเพชร คนบานครัว คนแถวประตูน้ํา อุรุพงษ สวนใหญแลวจะเปนพรรคพวกเพื่อนฝูงกัน
ทั้งนั้น การไปมาหาสูสะดวก เจอหนากันเราก็ทักทายกันดี ไมวาจะเปนไทย, จีน, อิสลาม, พุทธ, คริสต 
เราจะไมมีการแบงแยก 
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ความขัดแยงระหวางคนกลุมตางๆ ในชุมชน 
 ถาบานครัว พญาไท กิ่งเพชรนี่จะไมมี มีแตใหความรวมมือ ยกตัวอยางงายๆ คือเวลาที่มีการ
ทําบุญทําทาน คนจีนก็จะเขามาชวย เวลาคนเปนคนตายเขาก็จะมาชวย เขาจะไมแบงแยกวาเปนคนละ
แตกตางศาสนิก 
 
บทบาทหลกัของอิหมาม 
 เนนหนักทางดานศาสนา เพื่อปองกันยุวชนท่ีกําลังเจริญเติบโตขึ้นมาใหหางไกลจากยาเสพติด 
หางจากอบายมุข นี่คือวัตถุประสงคใหญของแตละมัสยิดที่ตองการอยางนี้ 
 
บทบาทรองของอิหมาม 
 ที่สมัครใจและทําดวยความเต็มใจก็คือเรื่องความเปนอยูของคนในชุมชน เรื่องความสะอาด นี่
คือประการหลักเลย ถามันไมสะอาดเลยผมวาความเปนอยูนาจะเลว แยมาก ความสะอาดที่วาก็จะ
รวมถึงบานเรือน ชุมชน อาหารการกิน สุขอนามัยดวย อยางชุมชนนี้ก็จะมีการกําจัดขยะ ทิ้งขยะใหเปน
ที่เปนทางเพื่อใหสะดวกตอคนมาเก็บ ซึ่งแตกอนคนที่อยูใกลคลองก็จะมีคลองเปนที่พึ่ง บางคนอยูแถว
ตามถนนก็จะโยตามหนาบานคนอื่น วิธีรณรงคเร่ืองความสะอาดก็คือครูตอย,ปาใจ ก็จะรณรงคออก
ทางเสียงตามสายเรื่องมารยาทและก็ทุกๆ เรื่องที่สามารถทําใหสิ่งเหลานี้หายไปจากบานครัวดวย 
 
ความคิดเห็นตอภาครัฐฯ นักวิชาการ สื่อมวลชน ในเรื่องการชวยสนับสนุนเรื่องการทําผาไหม 
 แนนอน ถาการสื่อสารมวลชนตางๆ เขามา มันก็จะเปนการประชาสัมพันธที่ดีย่ิง 
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สัมภาษณ 11 พฤศจิกายน 2548 
ผูนําที่ไมเปนทางการของชุมชน 
ชื่อ : นางสมใจ เนื่องนิยม  อายุ : 72 ป 
อาชีพ : แมบาน 
ตําแหนง/หนาที่ : กรรมการชุมชนฯ, กรรมการมัสยิด, อสส., อปพร.  
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 913  ตรอกวัดพระยายัง  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กทม. 
 
ผูรวมกระบวนการผลิตในอดีต 
ชื่อ : นายศิริศักดิ์  เนื่องนิยม อายุ : 48 ป 
อาชีพปจจุบัน : พนักงานโรงแรม 
ประสบการณ : เคยผานการยอม, ฟอกสีไหม มาตั้งแตเด็ก 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน :  913  ตรอกวัดพระยายัง  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กทม. 
 

ชาวชุมชนบานครัว (ไทยพุทธ, มุสลิม, จีน, อีสาน) สามารถอยูรวมกันไดดวยดี ไมมีปญหาใดๆ มี
ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เวลาที่ตองการจะสื่อสารเรื่องราวภายในชุมชนก็จะใชการสื่อสารแบบปาก
ตอปาก และเสียงตามสาย เชิญชวนใหรวมกิจกรรมและจะไดรับความรวมมืออยางดีมาตลอด ผูใดที่
อาศัยอยูภายในชุมชนบานครัวเหนือขอใหคิดวาเปนคนบานครัวเหมือนกัน เจอกันย้ิมแยมแจมใส 
 
ความเปนอยูท่ีแตกตางกันระหวางอดีตและปจจุบัน 

คุณศิริศักดิ์ :  แตกอนความเปนอยูจะอยูกับแบบเปนพี่นองกันมากๆ ไมวาจะไปบานไหมก็สามารถ
ขอขาวกินได มีความผูกพันกันมาก แตมาเริ่มมีปญหาก็ตอนที่มีเร่ืองทางดวนเขามา พอมีคนยายออกก็
จะมีชองวาง มีการขับไลคน คนที่เคยอยูเดิมเขาก็จะออกไปอยูแถวชานเมือง เชน คลองตัน มีนบุรี 
หนองจอก ลาดกระบัง ฯลฯ และในปจจุบันก็กลับเขามาอยูในชุมชนบานครัวกันอีกเนื่องจากมีความ
ผูกพันกับชุมชน หรือไมเมื่อมีใครเสียชีวิตลงก็จะกลับเขามาทําพิธีศพ(ฝง) หรือเวลามีเทศกาลสําคัญ
อะไรๆ ก็จะกลับมา 

 
คนอีสาน 

คนอีสานในชุมชนบานครัวสวนใหญก็จะทํางานในละแวกนี้ ขายขนม ขายของ ขายอาหาร เปน
ลูกจางรานทอผาก็มี ซึ่งในอดีตภายในชุมชนบานครัวจะมีการทอผาไหมเยอะมาก แทบจะทุกหลังคา
เรือน คุณศิริศักดิ์(ลูกชายปาใจ) พูดเสริมวาในอดีตเมื่อตนยังเล็กอยูก็สามารถกรอไหมกระทบไหมได
ดวย 
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อาชีพหลักของชุมชนบานครัวในอดีต คือ การทอผา และอาชีพรองคือคาขาย 
 การคาขาย : แตละบานทําผาไหมเอง ขายเอง บางคนก็ไปทอดแหเอากุง หอย ปู ปลา ไปขาย 
ถือเปนอาชีพประมงแบบสบายๆ หากไมมีสตางคก็สามารถอยูได จะบอกแมวาทําเครื่องแกงไวไดเลย 
เพราะเราก็มีเรือ มีสวิง มีแห ฯลฯ พรอมอยูแลว ในคลองแสนแสบนี้ลวนแตมีของดีๆ กุงไมใชขึ้นแคตัว
สองตัว แตมาปนแพเลย สมัยกอนเวลาถึงหนาน้ําก็จะสามารถวิ่งไลกุงไดดวย สมัยกอนทางเดินภายใน
ชุมชนจะเปนไมกระดาน 2 แผน บานครัวจะมีความเปนธรรมชาติแบบบานครัว พอถึงหนาฝนน้ําก็จะ
ทวม ทวมจนเขาบาน ตอนกลางวันโตะเกาอี้ก็จะกองอยูอยางนั้น พอถึงตอนเย็นน้ําลงก็จะทําความ
สะอาดบานและเครื่องเรือนที่น้ําเขามาทวมเลอะเทอะแลวก็เอาเสื้อน้ํามันมาปูเหมือนเวลาปกติ 
 
วิถีชีวิตของชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 คุณศิริศักดิ์  : เทาที่จําไดก็จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการทํากิจกรรมผาไหม  อยางแม(ปาใจ) ก็จะเปน
คนลงน้ําขาว สวนผมก็จะเปนคนคอยบิด ลูกๆ ก็จะชวยกันทุกคน สําหรับกิจกรรมที่ทําก็จะหมดไป 
แทบทุกวันแลว เวลาทําผาไหมก็จะไมไดมีการติดตอสื่อสารกันกับบานอื่น แตจะเปนลักษณะบานใคร
บานมัน 
 
วิถีชีวิตของชาวชุมชนบานครัวในปจจุบัน 
 คุณศิริศักดิ์  :  เชามาคนในชุมชนก็จะออกไปทํางานขางนอก กลางคืนก็กลับมา สวนความ
ผูกพันกับคนในชุมชนก็ยังเหมือนเดิม บางทีอยูในบานเบื่อๆ ก็จะออกไปนั่งคุย ความสัมพันธก็ไมได
ขาดไป สวนใหญจะเปนเครือญาติกัน การพูดคุยกันก็ยังเหมือนเดิม แตก็ไมสามารถไปขอขาวกินได
แบบสมัยกอน เพราะเริ่มมีคนอื่นที่เขามาภายหลังเขามามากขึ้น 
 
การสื่อสารภายในชุมชนบานครัว 

- ปากตอปาก 
- เสียงตามสาย 
- บอรดประกาศที่มัสยิด 
- วิทยุสื่อสาร 
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ลักษณะของการสื่อสารกันภายในชุมชนบานครัวในอดีต 
การสื่อสารแบบปากตอปาก 
ปาใจ  : กอนจะมีเสียงตามสายก็จะเปนลักษณะการสื่อสารกันแบบปากตอปาก คนนี้รูแลวก็จะ

ชวยบอกตอกันไป เชน  ชวงกอนเดือนที่จะมีการถือศีลอดก็จะตองชวยกันดูเดือน พอดูไดที่มัสยิดก็จะตี
กลอง การสื่อสารแบบปากตอปากก็จะเร็วมากเลย 

 
 การสื่อสารผานเสียงตามสาย 

เสียงตามสายภายในชุมชนบานครัว  มีศูนยกลางการกระจายเสียอยูภายในบานของปาใจ มี
เครื่องเสียงสําหรับใชสงขาวสาร 1 เครื่อง และมีลําโพงกระจายเสียง 28 ตัวอยูทั่วชุมชน สําหรับ
งบประมาณของอุปกรณที่ใชกระจายเสียงตามสายนี้ก็จะไดจากทางรัฐฯ สวนหนึ่ง งบประมาณของ
ชุมชนสวนหนึ่ง หรือแมกระทั่งงบประมาณสวนตัวซึ่งกรรมการชุมชนและชาวบานลงขันรวมกัน เวลา
มีเหตุก็จะออกกระจายเสียง สวนคนที่เปนคนประกาศก็แลวแตเหตุการณ แลวแตความสะดวกหรือใคร
จะวางก็จะมาชวยประกาศ บางก็มีหนวยงานตางๆ อยางโรงเรียนกิ่งเพชร ทุกๆ วันพุธ เวลา 10.00 น.
โรงเรียนก็จะสงนักเรียนเปนกลุมเพื่อมาจัดรายการใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด, สุขศึกษาออกเสียงตาม
สาย โดยมีอาจารยจากทางโรงเรียนเปนผูควบคุม 
 บานของปาใจถือวาเปนศูนยกลางของชุมชน(หมูบาน) ไมวาจะมีเหตุอะไรเขามา เชน ประกาศ
จากการไฟฟาฯ, เจาหนาที่พยาบาลจะเขามาทํางานในชุมชน ก็จะตองมาหาปาใจที่บานนี้ 
 เวลาเกิดเหตุการณตางๆ เชน ไฟไหม ก็จะมีคนโทรแจงเขามา เราก็จะรูแนวาเกิดเหตุการณ
แนนอน ใครที่อยูบานหรือบริเวณนั้นก็จะเปนผูตัดสินใจออกเสียงตามสายไป แตทุกคนก็จะตองวิ่งไป
ที่จุดที่เกิดเหตุการณ ไปดูวาเกิดจากอะไร หรือไมก็กรณีมีคนตาย ก็จะประกาศวาคนนี้ตาย ใครเปนลูก
เปนหลาน เปนญาติพี่นอง 
 
 บอรดประกาศของมัสยิด 
 ก็จะแปะกันแบบเอาตามสะดวก ไมวาจะเปนโปสเตอรใหความรู เกี่ยวกับสุขภาพ การ
สาธารณสุข โรคระบาด โรคไขเลือดออก ไขหวัดนก โรคเอดส แมกระทั่งเด็กอายุครบเขาโรงเรียน อายุ
ครบตองเขารับการเกณฑทหาร เปนตน 
 
              วิทยุสื่อสาร 
 วิทยุสื่อสารที่ใชกันอยูก็มีประมาณ 20 กวาตัว ซึ่งจะใชกันภายในระหวางกรรมการชุมชน, อป
พร. และอาสาสมัคร เมื่อเกิดเหตุการณสําคัญก็จะสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 
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การติดตอส่ือสารกับภายนอก 
 ปาใจ  : หากเปนเรื่องที่เปนทางการ ทางเขตก็จะเปนคนที่เอาเขามาใหที่นี่โดยตรง เขารูวาตอง
มาที่บานนี้ อยางที่เด็กนักเรียนเขามาเขาก็ใหความเคารพนับถือเราดี ไมวาจะเปนเด็กในชุมชนหรือเด็ก
จากชุมชนอื่นก็ตาม สวนใหญเด็กที่มาจากโรงเรียนตางๆ ละแวกนี้ก็เปนเด็กในชุมชน ก็จะมีครูพามา 
อยางตอนนี้เราทํางานกับโรงเรียนกิ่งเพชร โรงเรียนสัมมา โรงเรียนบานครัว ก็จะประสานงานกันอยู 
บางทีหากคุณศิริศักดิ์วางก็จะไปสอนแกะกระจก เชนรูป ร.5 ใหกับเด็กนักเรียน เพื่อใหเด็กมีความรูติด
ตัวและไปประกอบอาชีพได มีรายไดเสริม ก็จะคิดวาเหมือนครอบครัวเดียวกัน เหมือนนอง เหมือน
ลูกหลาน จริงๆ แลวก็ลูกหลานเราเองนี่แหละ เรียนมาแถวนี้แทบทุกโรงเรียน ไมใชเด็กที่อื่น คนอื่นๆ 
ที่ไมใชคนชุมชนบานครัวแทๆ ที่อยูละแวกใกลเคียงก็ลวนแตมีความผูกพันใกลชิดกับคนในชุมชนบาน
ครัว ความสัมพันธจะแนบแนนแยกกันไมออก อยางชุมชนกิ่งเพชร ชุมชนเพชรบุรีซอย 7 
 อยางตอนนี้ก็กําลังจะทําโครงการใหกับเด็กกลุมตางๆ ซึ่งจะแบงเด็กออกเปน 3 กลุม มาจากที่
ตางๆ มาทําความรูจักกันเพื่อใหเขาสนิทกับเรา และเราจะไดมีโอกาสเขาหาเขาได โดยจุดริเร่ิมของ
โครงการตางๆ มาจากปญหาสําคัญที่สุดคือยาเสพติด เราก็เลยจัดต้ังกลุมขึ้นมา หารือกันวาจะจัดการกับ
ปญหาอยางไรดี  โดยแกนนําชุมชน กรรมการชุมชน คนทุกกลุมที่อยูในชุมชน แลวก็จะมีการเรียก
ประชุม การเรียกประชุมจะเปนลักษณะอยากเรียกก็เรียกมาที่บานปาใจ  ใครวางก็มาคุยกันเรื่องนี้ๆ ไม
จําเปนตองเปนประธาน, กรรมการ หรือบุคคลสําคัญอื่นๆ เปนผูเรียกประชุม 
 
การแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

คุณศิริศักดิ์และปาใจ  : ปญหายาเสพติดเริ่มเขามาเมื่อชวงที่มีเรื่องการกอสรางทางดวน โดย
ทางชุมชนไดรณรงคเร่ืองนี้อยางจริงจังกอนรัฐบาลของนายกทักษิณจะประกาศกวาดลางยาเสพติด
อยางจริงจังเปนเวลา 2 ป มันเปนเรื่องที่ยากมากเพราะชุมชนบานครัวเปนชุมชนที่ความเจริญเขาถึง ปด
กั้นไมได และหลังจากการรณรงคปญหายาเสพติดภายในชุมชนผานไป  ปญหายาเสพติดในชุมชนก็เบา
ลงมาก ถากะเปนเปอรเซ็นตก็นาจะประมาณ 80 เปอรเซ็นต พอเรามารวมกลุมกันมันก็จะจัดการกับ
ปญหาได พอเรารามือไปปญหาก็เขามาอีก พวกลูกเตา ลูกหลานกลุมของเราเปนผูทํากันเอง และถามี
ใครรูวาบานไหนขาย เวลาประกาศเสียงตามสายเราก็จะหันลําโพงไปดาทางบานนั้นแรงๆ เขาก็จะรูตัว 
แตถาเขาไมเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ตองอาศัยอํานาจจากภาครัฐเขามาชวยและรองรับ เพราะวาเราตอง
ทํางาน เราไมมีเวลาไปนั่งเฝา เราก็ทําหนาที่แคช้ีเบาะแสเล็กๆ นอยๆ เพราะเราเปนคนในพื้นที่ เราก็จะ
รูดี 
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การรณรงคเร่ืองยาเสพติดระหวางคนอีสานและคนมุสลิม 
ปาใจ  : เราก็จะไปเตือนเขา ไมถึงขั้นไปจับตัวหรือไปแจงทางการ เคาก็จะเชื่อ แตถาเคาไมเช่ือ

จริงๆ ก็จะไปแจงภาครัฐ 
เร่ืองที่ทางเราจะตองอาศัยอํานาจรัฐมากที่สุดก็คือเร่ืองของคนขาย เขาก็จะขายใหกับคนรูจัก 

เพื่อนฝูง โดยผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหเบาะแสก็รูจักดีใจ ภูมิใจในการลดปญหาชุมชน ลดปญหาสังคม 
เพราะชุมชนนี้ก็เปนชุมชนใหญแหงหนึ่ง การแกไขปญหาท่ีนี่ในปจจุบันจะไมไดใชความรุนแรง เชน 
ทุบตี เอาไปแชในคลอง เมื่อถูกจับไดเหมือนในอดตี 
 
การแกไขปญหาของชุมชนในปจจุบัน 

คุณศิริศักดิ์ : ทางชุมชนตองจัดใหมีการรณรงคเร่ืองยาเสพติด หลักศีลธรรมและจริยธรรม
ควบคูกันไป เพราะวาเด็กในปจจุบันหางไกลเรื่องจริยธรรมมาก อยางบางครอบครัวในชุมชนก็จะ
ปลอยลูกมาก ไมสนใจ เราก็จะพาเด็กเขามาเกาะกลุมกันเพื่อความสะดวกในการปลูกฝงและดูแล 

 
การทํากิจการผาไหมของชุมชนบานครัว 
 ยุคที่รุงเรืองที่สุดก็คือยุคที่จิม ทอมปสันเขามา เศรษฐกิจของชาวชุมชนบานครัวแตละบานจัด
วาดีมากถึงเขาขั้นเศรษฐีเลยก็วาได  ไมตองออกไปหากินก็ไมอดตาย เพราะวานายจิม (หรือที่ชาวบาน
เรียกวา “นายหาง”) จะเปนคนปอนงานใหเร่ือยๆ นายจิมจะเปนคนออกแบบลาย คัดสีผา เขามาดูหมด
ทุกขั้นตอนตั้งแตการยอม ซึ่งบานของจิม ทอมปสัน จะอยูอีกฝงของคลองแสนแสบตรงกันขามกับ
ชุมชนบานครัวที่ทอผา โดยสามารถเดินขามสะพานไมหรือพายเรือไปมาขามคลองได ทุกคนในชุมชน
บานครัวก็จะรักเขา 
 
ขั้นตอนการทอผาไหมในอดีต 
 ปาใจ  : การสั่งไหมดิบ  จะมีคนแถวอีสานเอามาขายในชุมชน หรือไมชาวชุมชนบานครัวก็จะ
ขึ้นไปซื้อกันเอง แถวโคราช(คุณภาพไหมจะไมดีเทาไหร) แตถาเปนของขอนแกน บานไผ จะเปนไหม
ที่มีสีสวย แลวจึงนํามาคัดทํา ซื้อไหมดิบแลวก็เอามาฟอกมายอม แตถาเปนไหมที่มาจากจีนจากเขมร 
จะเปนไหมยืน(ไหมเสนเล็ก) เนื้อไหมจะตางกัน ไหมจีนก็จะมัน โดยเราจะสั่งไหมจีนไดจากบริษัท
ของจิมหามาให ซึ่งจริงๆ แลวสมัยกอนไหมจีนจะไมมีนะ จะเปนไหมไทยจากทางอีสาน พอเลยยุคจิม
ถึงจะมาใช ถาเปนไหมพื้นเมืองเราจะเปนไหมพุง, ไหมยืนจะมาจากจันทบุรี ชวงนายจิมอยูก็ยังไมมี
ไหมจีนนะ แตจะเริ่มมามีชวงที่นายจิมหายไปแลว เพราะบริษัทเคาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหมและซื้อ
ที่ซื้ออะไรครบวงจร แลวบริษัทของเขาจึงเปนผูซื้อไหมจีนเขามา 
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 ปาใจ : ไหมของบานครัวจะซื้อของ “กํานันจุล” ไหมไทยแทๆ พอมาชวงหลังเคาจะ
เปลี่ยนแปลงไป เราก็ไมคอยรูวามาจากไหน ไหมของกํานันจุลจะมีช่ือเสียงโดดเดน คุณภาพดีมาก ถา
จะถามขั้นตอนของการทําไหมตองถามลุงอูด ลุงอูดจะสามารถตอบไดวาไหมมาจากไหน 
 
วิธีการทําผาไหมที่แตกตางกันระหวางอดีตและปจจุบัน 

คุณศิริศักดิ์ : เรื่องของสี เทาที่ผมจําได ก็จะเปนสีเคมี ไมตางจากสมัยนี้เทาไหร 
ปาใจ : ตอนที่จิมยังไมเขามามีสวนรวมกับชาวชุมชนบานครัว เราก็จะใชสีทําเองจากเปลือกไม 

พวก “แกแล” ที่ใหสีเหลืองแก แลวก็ “ลูกแสด” จะใหสีแสด มีลักษณะคลายๆ ลูกเงาะ ที่โรงพยาบาล
จุฬาฯ จะมีเยอะเลย พอแกขางในก็จะเอาเม็ดมาเปนสีแสดมาถูเองกับอางดินเพื่อใหสีออกมา ไมไดใช
สารเคมีอื่น ถาเปนสีที่นอกเหนือจากนั้นที่แมของปาใจใชยอมก็จะเปนสีเยอรมันของบริษัทแถวสีลม 
ปจจุบันอยูแถวทางเขาโรงแรมแมน้ํา 

เรื่องของดาง แตกอนใชไมแสม แลวใชขี้เถามาทําเปนกรด แลวเอาอันนั้นมาทํา แตเดี๋ยวนี้มัน
เปนวิทยาศาสตรหมดแลว เริ่มเปลี่ยนต้ังแตจิมเขามาทําใหสะดวกขึ้น ไมตองมานั่งขูดนั่งพันกาแล และ
ไดสีที่หลากหลายกวาดวย 

จิมตองเขามาตรวจงานทุกเชา ตองเดินขามฝงมา นอกจากเรื่องใหคําปรึกษาดานการผลิต การ
ใหอาชีพ แลวจิมยังชวยเหลือคนในชุมชนแทบทุกเรื่อง หาตลาดใหเลย เราแคทําสงเขาอยางเดียว 
วัตถุดิบก็เอามาจากจิมทุกอยาง เราเองไมตองลงทุน เวลาไปเอามาทางจิมก็จะจดเอาไววาเอามา พอเรา
ทําทุกสิ่งทุกอยางเสร็จก็เอาไปสง เขาก็จะตัดจากยอดที่ขายไดโดยที่เราไมตองยุง 

กอนที่จิม ทอมปสัน จะเขามา ลักษณะของลายผา เนื้อผา จะเปนลักษณะทอมือ กระทบมือ 
เปนลายธรรมดา ผายกก็ยังมี ทํามัดหมี่ก็ได ทําหางกระรอก ผาขาวมา ผาโสรง ลายก็จะสืบทอดจากรุน
ปูยา สวนลายที่ประยุกตขึ้นมาหนอยก็จะใชหัวคิดทําขึ้นมากันเอง เปนภูมิปญญาของครอบครัวและ
ชุมชน  

ปาใจ : ต้ังแตจิม เขามา ลักษณะและลายของผาก็จะเปนสินคาแบบที่ตลาดตองการมากขึ้น โดย
จิมเปนผูกําหนด เมื่อเขาไดตัวอยางผา ตัวอยางลายก็จะมาใหเราทํา เอาตัวอยางมาใหดู ชวงที่ 
จิมอยูผาที่ทอสวนใหญจะเปนผาพื้นกับผาตา ผาตาจะเปนที่นิยมมาก เวลาที่จิมมาตรวจงานก็จะเขาดูทุก
บานและพูดกับทุกคน ดูทุกรายละเอียด บางทีเดินตลอดทั้งวันเลย อยางหนังเรื่องเบ็นเฮอร ผาไหมที่ใช
ก็จะเปนผาไหมของบานครัวทั้งหมดเลย ผาไหมของจิม ทําจากบานครัวแทๆ 

จิม สามารถพูดไทยไดนิดหนอย แตเขาจะมีลามมา ตอนนั้นมีคุณสุรินทร คุณนาท(ปจจุบัน
เสียชีวิตไปแลว) แตทุกวันนี้เราก็ยังผูกพันกันอยู ถาเรามีกิจกรรมที่เขาชวยเหลือไดเขาก็จะชวยตลอด 
เวลาจิมเขาไปตามบาน จิมจะพูดคุยกับทั้งเจาของกิจการ คนทอ ลูกจาง โดยดูรายละเอียดแมกระทั่งการ
ยอม บางทีก็ไปจับไหมดูวามีน้ําขาวติดอยูหรือไม ละเอียดมาก เวลาดูผาลองถามเด็กๆ(ลูกปาใจ) ได 
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อยางกับดูเพชรดูพลอย สองแลวสองอีก ในชุมชนเต็มไปดวยพื้นที่ตากผาตลอดริมฝงคลอง แตปจจุบัน
ไมคอยมีที่ตากก็เลยตองตากตรงโนนนิดตรงนี้หนอย พอบานเชาปลูกขึ้นมาก็ไมมีที่ตากผา ก็สรางแต
หองเชาใหเต็มพื้นที่ของตนเอง แตกอนที่ทายคลองตรงที่เปนทางเดินจะเดนสวยเลย จากบานลงมาก็จะ
เปนทาน้ํา ชาวบานก็จะลางไหมกันในคลองตากตามริมคลอง สีไหมสวย นาเดิน จะมีซุงมีแพ มีเรือ 
อยางทางแปดริ้วเขาจะเอาของไปขึ้นที่สี่แยกมหานาค เชามาก็จะมีเรือพวงเรือตอลากมา มีผลหมากราก
ไม เราก็ไปนั่งรอตามบันไดสวยมากเลย 

 
ประวัติสวนตัวจิมพอสังเขป : 

ปาใจและคุณศิริศักดิ์ : จิมไมมีครอบครัว ตัวคนเดียว แลวก็มีเด็กๆ ลูกนองที่เขามาอยูดวย 
ปาใจ : ในอดีตคนในชุมชนสวนใหญจะเปนคนมุสลิม มีความเกี่ยวดองเปนพี่นองกัน พอตอน

หลังก็มีคนกลุมอื่นเขามา ก็ไมไดมีความขัดแยงกันชัดเจน อาจจะมีบางแตเปนสวนนอย เชน คนอีสาน
กินเหลาเมายาเสียงดัง แตตอนหลังก็เคลียรก็คุยกันได ปจจุบันในชุมชนมีคนมากหลากหลายก็ตอง
ระมัดระวังกันมากขึ้น ก็ตองแยงกันกินแยงกันใช แยงกันทํามาหากิน มันก็เปลี่ยนไปตามยุค ยุคหลังก็มี
เร่ืองยาเสพติดเขามา แตไมวาจะเปนปาใจซึ่งเปนผูใหญของชุมชนเปนคนออกไปเตือนหรือคนอื่น
ออกไปเตือน เขาก็ลวนแลวแตเช่ือฟงกันทั้งสิ้น สังคมที่นี่ดีอยางคือมีการเคารพผูใหญ เช่ือในระบบ
อาวุโส ไมมีการทะเลาะกัน 

 
ในอดีตเมื่อยุคทําผาไหมรุงเรือง ในเรื่องการทํามาหากินก็จะเปนลักษณะตางคนตางอยู บาน

ใครบานมัน แตก็มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมตางๆ สบายมากไมมีอะไรตองหวง ชาวชุมชนจะพรอมอก
พรอมใจกันมา งานใหญๆ ที่ตองทํารวมกันบอยๆ ก็คือกิจกรรมทางศาสนา ทุกวันนี้ก็มีกิจกรรมเอาเด็ก
มาเขาคาย ใหความรวมมือกันเหมือนเดิม ความสนใจในดานตางๆ ของคนในชุมชนตอภายนอกก็จะ
เปนเรื่องทั่วไปเหมือนคนในสังคมภายนอกปกติ คอนขางทันสมัย อยางในบานครัวจะมีกิจกรรมทุกวัน
ศุกรชวงเวลา 10.00 น. ก็จะจัดกิจกรรมใหเด็กตลอดที่มัสยิด ประเภทเทศนา อบรม  พูดคุยถึงเหตุการณ
ในบาน แลวทุกวันก็จะมีการสอนศาสนา สอนภาษาสําหรับเด็กมุสลิมภายในชุมชนโดยแบงตามระดับ
อายุ แลวก็จะมีวันเสารที่มีเรียนศาสนา เวลาประมาณ 10.00-12.00 น. ทั้งผูใหญและเด็กก็จะเรียน
รวมกัน แลวก็จะมีการอบรมกิจกรรมเพื่อชุมชนประเภทดับเพลิง พวกนี้เปนตน แลวก็จะมีกิจกรรม
รวมกันกับชุมชนใกลเคียง เชน ชุมชนบานครัวตะวันตก, ชุมชนบานครัวใต และชุมชนเพชรบุรีซอย 7 
ก็จะทํางานรวมกัน เวลามีขาวสารอะไรก็จะถึงกันหมด 
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ทัศนคติชาวชุมชนบานครัวตอชุมชนของตนเอง 
ปาใจและคุณศิริศักดิ์ : คนในนี้ลวนแตรัก ผูกพันกับชุมชนเหมือนเดิม แตกอนอีสานไมคอยมี 

ก็จะมีคนจีนและมุสลิมทําผาดวยกัน คนจีนทําผาดาย เราก็จะทําผาไหม คนจีนที่ทําผาไหมก็มี ก็ทํา
รวมกันได อยูกันมานานเหมือนเปนคนบานเดียวกัน 

คนอีสานที่เขามาอยูภายหลังก็ลวนแตรักและใหความรวมมือกับชุมชนอยางดี ตอนนี้คนอีสาน
ไมใชวาจะขายแตสมตํา ปลารา ใหแตคนอีสานดวยกันกินนะ คนบานครัวก็จะกินขาวเหนียวไกยาง คือ
เราก็จะบอกเขานะวามาอยูตรงนี้ถาจะใหหากินอยูดวยกันได ไกก็จะตองเปนไกอิสลาม แลววิธีลางเราก็
จะสอนเขา แลวเขาจะเชื่อและทําตามเรา กุง หอย ปู ปลา ความสะอาด เคาก็จะตามคนมุสลิม ก็อยูกันได 
บางทีก็แซวกันวาบานครัวที่อยูนี่กลายเปนบานครัวอีสานกันหมดแลว กินหมดเลยสมตํา วันไหนไมได
กินก็เหมือนขาดอะไรไป แตถาเปนกิจกรรมทางศาสนา เชน มีแจกผลไม ทําบุญ ไมใชมีแตมุสลิมที่มา
รวมงานนะ แตคนอีสานนี่จูงลูกจูงหลานมาเลย ทางเราก็จะสั่งถุงพลาสติกไวใสของแจกไวเลย 300 ใบ
ประมาณนี้ 
ความโดดเดนของชุมชนบานครัวเหนือ 

ปาใจ : ปาคิดวาเปนเรื่องความสามัคคี รวมมือรวมใจ อยางไรก็ได เปนสิ่งที่ดีที่เรานําเขามาก็
จะชวย สวนเรื่องของผาไหมบานครัวก็เปนเรื่องที่เขาทํากันมานาน แตมาดังก็ตอนจิม ซึ่งในอดีตก็
ไมไดโดดเดน จะเปนลักษณะทําเอง ขายเองแตก็อยูไดและเปนอาชีพหลัก คือทําเอง ทอเอง ใชเอง แต
พอหนาขาวหนานาก็จะไปแถว จ.สุพรรณบุรี สิงหบุรี หนองจอก แปดร้ิว เราก็จะเอาผาไปขาย จะบู
มมากชวงที่นายจิมยังอยู บางทีก็ไปขายถึงเขมร ไปเอาไหมที่เขมรมา บางคนก็วาทําไมคนแถวนี้(บาน
ครัว) ถึงพูดเขมรได ลักษณะการจําหนายในอดีตจะเปนลักษณะแบบผลิตได-ขายไป เพื่อใหผูบริโภคใช
เอง ไมใชนําไปขายตอ ไมไดมีการสงเสริมการขายแตอยางใด สินคาที่จําหนายก็จะเปนประเภทผาถุง 
ผาขาวมา เวลาเราซื้อวัตถุดิบเราก็ไมไดรับการลด แลก แจก แถม แตอยางใด เร่ืองราคาของผาไหมที่
ผลิตไดก็ไมไดมีความแตกตางกันในแตละฤดูกาล เพราะไมไดผลิตยากหรืองายแตกตางกันแตอยางใด 
สนคนบานครัวเองก็จะไมนิยมใชผาไหมเพราะไมชอบ ดูแลยาก ใสเสื้อผาท่ีหาซื้อไดทั่วไปสบายกวา 
บางตัวสลัดทีสองทีไมตองรีดก็ใสออกไปไหนๆ ไดแลว 
ความแตกตางของไหม 
 ปาใจและคุณศิริศักดิ์ : อยูที่ลาย, ราคา, เนื้อไหม ไหมเสนเดียว ไหมสองเสน ไหมสี่เสน ราคาก็
จะตางกัน ไหม 4 เสนไมใชไหมที่ดีที่สุดเพราะวามันหนาไป ทั้งหมดขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา
มากกวาวาจะชอบอยางไร อยางไหมเสนเดียวก็เอาไปทําเสื้อได 4 เสนก็จะเอาไปทําพวกกระโปรง
เพราะมันหนา ในปจจุบันนี้จะมีแบบ 3 เสนดวย ของบานลุงอูดจะมีขาย แตของจิมไมมี ไหมของจิมจะ
มีแคเสนเดียว สองเสน สี่เสน ซึ่งในอดีตกอนที่จิมจะเขามาที่บานครัว สินคาที่ไดรับความนิยมสูงที่สุด
ก็คือผาพื้น ที่ชาวบานเขาเรียกวาผามวง, ผาขาวมา, ผาโสรง สวนเมื่อจิมเขามา ผาที่นิยมคือผาผืนที่
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นําไปตัดเสื้อผา เปนมวนๆ หลาๆ 40 หลา ผาพื้นสมัยกอนโบราณเรียกวาผามวงหรือผาโจงกระเบน แต
กอนไหมกิโลกรัมละ 125 บาท สวนเดี๋ยวนี้ราคากิโลกรัมละเปนพันก็มี ราคาแตกตางกันมาก ปจจุบัน
ผาเสนของเขาหลาละ  600-650 บาท แตของเราขาย 250 บาทเอง แตอยางน้ีเราก็ไปวาเขาไมได เพราะ
ตนทุนคาใชจาย คาแรงตางๆ ตางกัน อยางเรานี่แทบไมตองเสียอะไรเลย ถาเขามาซื้อในชุมชนจะถูก
มาก 
 
 ในอดีตจิม ทอมปสัน เคยเปดโชวรูมของตัวเองแถวถนนสุรวงศ และจะมีอีกรานที่สมเด็จพระ
นางเจาพระราชินีฯ เคยเสด็จ(ดังจะเห็นภาพที่รานลุงอูด) รานนั้นจะอยูแถวสุรวงศเหมือนกันแตไป
ทางดานถนนเจริญกรุง 
 ปาใจ  : ปจจุบันผาไหมจากรานลุงอูดก็จะมีคนมารับไปขายคราวละมากๆ มีทั้งคนกลาง มีทั้ง
เจาประจํา อยางที่ดห็นขายที่หางดิโอลด สยาม ก็จะรับไปจากบานครัวแลวเอาของอื่นปน ผาไหมที่บอก
วา 3 เสน(ไหมที่ดี) ก็กลับเปนไหมยืน ไมใชไหมพุง ไหมยืนใชมาตรฐานไหมจีน ความจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม
คอยมีไหมแทหรอก เดี๋ยวนี้มีคนไมมากเทาไรที่จะรูเรื่องผาไหมจริงๆ 
 
ภาครัฐกับการเขามาสนับสนุนเรื่องผาไหม 

 ปาใจ : ในอดีตทางเจาหนาที่จากเขตก็มีมาเชิญชวนใหไปออกบูธสินคา OTOP ตางๆ ที่จัดจัด
ขึ้นในวันนี้ถึงวันนี้ ที่โนนที่นี่ โดยเขามีบูธใหเรา เราก็เคยไปออกแตก็ไมไดรับความนิยม เพราะวาสู
ของโครงการดังๆ ตางๆ ไมได โดยเฉพาะโครงการศูนยศิลปาชีพของสมเด็จพระราชินี ซึ่งผาไหมของ
โครงการฯ จะมีความสวยงามและความโดดเดนเปนอยางมาก พอเราไปออกบูธคนเขาก็ไมซื้อ เราก็เลย
ไดแตนั่งหงาว แตเคาก็ไมไดปลดเราออกจาก OTOP นะ เพียงแตเราไมไปเองเพราะไมมีของไปลง 

กองทุนหมูบาน 
 ปาใจ : กองทุนหมูบานของรัฐบาลมิไดเขามามีสวนชวยในเรื่องของการทําผาไหมแตอยางใด 
สวนใหญจะเปนเงินไวใหสําหรับแมคากูยืมมากกวา โดยไมแยก มุสลิม, พุทธ, อีสาน และคนจีน ใคร
มายืมเราหมื่นหนึ่ง เราก็จะขอ 200 บาท(10 เดือน ไมไดเก็บในคราวเดียว) เราก็จะเอาไปซื้อกระดาษ 
ปากกา ดินสอ ถาเปนชุมชนอื่นเขาก็จะเก็บดอก แตสําหรับเรานี่เก็บไมได คนที่กูยืมไดก็ขอแคเพียงเปน
คนในชุมชน มีสําเนาทะเบียนบานอยูในนี้ 
 

การประชาสัมพันธ การชวยเหลือเรื่องเกี่ยวกับผาไหมจากทางรัฐไมมี แตเราจะไดจากทางเด็ก
นักศึกษาที่มาฝกงาน เขามาทําวิทยานิพนธเปนปากเสียงให และรูสึกวาบางคนทราบจาก Internet  แลว
ก็ตรงเขามาจุดนี้ บางทีคนตางชาติที่เขาไปเที่ยวบานจิม จะไดรับการชี้แนะจากฝงโนนวาฝงบานครัวจะ
มีผาไหมและมีอะไรขาย แลวเคาก็จะขามมาดูมาซื้อที่นี่ซึ่งราคาถูกกวาของจิมมาก แตลักษณะของการ
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จัดจําหนายหรือการทํากิจการจะไมใชเปนแบบการรวมกลุม ธรรมชาติของคนทําผาไหมที่นี่ในปจจุบัน
จะเปนแบบตัวใครตัวมัน ดูเหมือนไมคอยถูกกัน แตถามีเหตุไมชอบมาพากลอะไรก็พรอมที่จะรวมมือ
ชวยเหลือกัน ซึ่งเราก็ภูมิใจและดีใจเพราะมันก็เปนชุมชนั้คอนขางจะแปลก จะเปนคนจีน อีสาน พุทธ 
คริสต จะอยูรวมกันไดโดยใชช่ือเดียวคือ “ชุมชนบานครัว”  

 
ปาใจ : ผาไหมบานครัวปจจุบันเทาที่เห็นจะเปนลายประยุกตแลว มิใชลายดั้งเดิม เพราะวาลูก

ลุงอูดจะทําตรงนี้อยู เขาจะออก survey ดูตลาด ซื้อตัวอยางมาดูมาประยุกตทําไดไมยาก ลายทันสมัย
ทัดเทียมผาไหมขางนอกได เพียงแตไมโดงดัง คนที่ทอผาไหมบานครัวปจจุบันจะเปนคนเกาแก ทอ
ต้ังแตสมัยจิม เพราะในสมัยนี้ไดราคาดีมาก หลาละตั้ง 20 บาท ทอวันหนึ่งแค 5 หลาเคาก็สามารถอยูได 
สามารถกลับไปหุงหาขาวปลาอาหารได  จะกลับมาทอเลิกมืดค่ําก็ได ก็เหมือนเปนอาชีพในครัวเรือน 
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16 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณเจาของกิจการ  
ชื่อ : นางวรรณี มนูทัศน  อายุ : 50  ป 
เจาของกิจการ วรรณี-นิพนธ ไหมไทยบานครัว 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 837 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการทําผาไหม 
 ทํามาตั้งแตรุนพอรุนแมกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กอนจิม ทอมปสัน เขามา เจาของ
กจิการในตอนนั้นคือ พอ-แมของสามี(คุณนิพนธ) สมัยกอนจะทอเปนผาขาวมากับผาโสรง แลวก็ไป
ขายกันเอง แลวหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็มาหยุดเพราะตางคนตางอพยพไป แมก็อพยพไปอยู
หนองจอก สวนพอก็ติดอยูทางเหนือเพราะเอาผาไปขาย พอสงครามโลกหยุดก็กลับมาทํากันตอ แลว
จิม ทอมปสันก็เขามา 
 พอจิมเขามาเห็นวาผาสวยก็มาสั่ง จากที่เปนผาโสรงก็ไมเปนผาโสรงแลว กลายเปนผาพับ เปน
สี จิมเขาจะมาออกแบบสีและลายให สมัยกอนก็จะทอเปนผาพื้นและผาสไบที่มีเชิง แลวก็สงจิม ทอมป
สัน  

ตอนที่จิมเขามานั้นคุณวรรณีเกิดแลว ก็จะเห็นจิมทุกวันเพราะวาบานอยูตรงขามกัน(ตรงที่เปน
บานจิม ทอมปสัน ในปจจุบัน) ตอนที่จิมอยูนั้นตนยังไมไดมาเปนสะใภบานนี้ พอมาเปนสะใภบานนี้ก็
มาทําตอ แมและพี่ๆ ก็ทํากันอยู เขาก็มาสั่งผาที่บาน จิมก็พาโรเบิรต เคนเนดี้, แจคกาลีน ซูกาโน มาที่
บานนี้ แตกอนที่บานนี้ก็จะมีลายเซ็นของโรเบิรต เคนเนดี้ อยูดวย ตอนหลังพี่ๆ เขาเลิกทํากันแลว แตก็
ยังเหลือตนและสามีที่ทําอยู 
 
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทําผาไหมในอดีตและปจจุบัน 
 วิธีการทอจะเหมอืน แตสมัยแมจะยากกวานี้ หัวกี่จะไมเหมือนกัน ของแมตอนที่คุณวรรณี
แตงงานมา แมจะทําสงใหกมล สุโกศล เขาก็จะใชไหมที่เปนไหมไทยดวย แลวก็หวีน้ําขาว วิธีการทํา
คือเอาน้ําขาวหวี พอหวีน้ําขาวฉ่ําแลวก็จะเอามือรูด แลวก็จะใชแปรงแปรง ก็จะมีเตาอยูขางลางเพื่อให
ไหมแหง แลวถึงจะนําไปทอ  

แตในปจจุบันนี้ไมตองทําอยางนั้นแลว ไหมก็กรอไดเลย ผาไหม 3-4 เสนที่ใชทําผามาน
สมัยกอนตองเอาเขา “อัก” กอน แลวมาควบตั้งเรียงแบบ 6 หลอด มาเขาอัก แลวก็เอามานั่งกรอมือ ก็
ตองเอามานั่งโยง นั่งกรอดวยมือ แตเดี๋ยวนี้มีเครื่องกรอ  เราก็เอา 3 เสนกรอเขาหลอดเดียวกัน และอีก
ขางหนึ่ง 3 เสนก็ใชได สมัยกอนเวลาลงแปง(น้ําขาว) เราตองใชน้ําขาว เอาน้ําขาวมาลงไหม  แตสมัยนี้
เขาใชเปนกาวแปงมาละเลง และอีกอยางคือ สมัยกอนเวลาจะใสหรือเวลาใชเราก็ตองมานั่งลงแปงเปยก
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ออนๆ แตสมัยนี้เราก็จะใชสเปรยสําเร็จรูปประเภท easy on แลวก็เอาไปแชชองฟรีซแลวจึงนํามารีด แต
สมัยกอนไมตอง 
 
การสืบทอดการทําผาไหมเกี่ยวกับแบบและลาย 
 คุณนิพนธเขาไดมาจากพอแม เพราะพอแมเขาทํามากอน เขาคงมีสายเลือดทางนี้ สมัยรุนพอ
แม จิมเขาเขามา ก็จะบอกวาทําแบบนี้ๆ โดยที่เราไมตองออกแบบเอง แตเดี๋ยวนี้เราตองออกแบบเองวา
ตองทําอยางไรเพื่อออกตลาด ถาเปนผาธรรมดาที่อื่นก็มีทั้งนั้น นอกจากเราจะทําแบบแปลกๆ ออกมา 
 กิจการของที่บาน ถาคุณวรรณีไมทําก็จะไมมีคนทํา อยากใหลูกมาสืบทอดตอ แตก็ไมรูวาเขา
จะทําหรือเปลา 
 
ความแตกตางเรื่องสีและลายในอดีตและปจจุบัน 
 อยางผาตาก็คือเหมือนเมื่อกอน แตวาเราแตงใหมใหทันสมัยขึ้น ขึ้นอยูกับวาเขานิยมแบบไหน 
ซึ่งแตกอนแมไมไดทําแบบนั้น 
 
ผาไหมบานครัวแท 

คนทําผาไหมบานครัวแตกอน ไมตํ่ากวา 7-8 เจาที่ทําสงจมิ ทอมปสันจะเปนอิสลาม ผาไหม
บานครัวแทตองเปนอิสลามเชื้อสายเขมร คุณตาของสามีก็มาจากเขมร เช้ือสายจาม 
 
ความผูกพันระหวางจิม ทอมปสัน กับชาวบานครัว 

ทุกคนในบานครัวที่ทําผาไหมกับจิม ทอมปสัน ตองมีหุนจิม ทอมปสัน จนถึงปจจุบันก็ยังมีอยู 
ถึงแมวาในปจจุบันบริษัทฯ เขาไมไดรับผาไหมจากบานครัวแลว จิมเขาจะมีความผูกพันกับบานครัว 
เพราะวาถาเอยถึงบานครัวก็ตองเอยถึงจิม ทอมปสัน ถาเอยถึงจิม ทอมปสัน ก็ตองเอยถึงบานครัว 
เหมือนน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา แตคนรุนใหมเขาไมมีความผูกพันกบับานครัว เขาก็จะทําของเขาเอง ถาจมิ
ยังอยูเขาก็จะไมทิ้งบานครัว 

คนที่ทําบริษัทจิมฯ ตอ เขาทําในรูปแบบริษัท เพราะจิมไมมีครอบครัว สมัยกอนที่จิมเขามา 
เขาจะเขามาดวยตัวเอง สั่งลาย สั่งสี เขามีลามมาดวยช่ือคุณนาท จะสนิทกับที่บานดี  คุณนาท คือคุณชัย
เจริญ เพิ่งเสียชีวิตไปตอนปลายป พ.ศ.2537 นี่เอง จิมเขาพดูภาษาไทยไมไดเลย แตจะมีคุณนาทเปนลาม
ตลอด 
สาเหตุท่ีทําใหการทอผาในชุมชนลดลง 
 แตกอนก็ไมไดทอกันทั้งชุมชนนะคะ จะมี 7-8 ตระกูลเทานั้นที่ทําใหจิม ทอมปสัน เชาๆ
ประมาณ 9-10 โมง จิมจะมาแลว จะมีคนเอาเรือพายขามไปรับจิมมา จิมก็จะเดินดูต้ังแตบานครัวเหนือ
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มา คือต้ังแตบานของตระกูลมานะเกษม ก็จะดูกันมาเรื่อยๆ เลยจนมาถึงบานนี้ พอดูเสร็จจิมก็จะสั่ง 
สมัยกอนบริษัทของจิมไมไดทําเองก็จะรับของที่นี่ไป โดยจะมีช่ือของแตละบานติดอยูวาผาไหมผืน
ไหนเปนของบานใคร ของบานแมก็จะขายดีเพราะวาแมเปนคนละเอียด แมทําสวย เขาก็จะใสเลนหนัง
เรื่องเบ็นเฮอร  

หลังจากที่จิมหายไปแลว ทางบริษัทฯ เขาก็ทําเองเลย คนที่นี่เขาก็เลิกทําผาไหมกัน เพราะวา
เขาไมเอาผาไหมบานครัวอีกเลย เขาทิ้ง คนที่ยังมีกิจการอยูเขาก็ไมรูจักการตลาดกัน อยูไมไดก็เลยเลิก
กันไป  

บานที่รุนพอแมทําผาไหมเขาก็สงลูกเรียนไดสูงๆ เมื่อจิมไมรับ เขาก็เลยเลิก แตที่บานนี้ลูกๆ 
ทํากันมาตลอด เราก็เปดตลาดคาขายกันเองตามราน สมัยจิมยังอยู จิมเขาขอกับพอและแมวาอยาเปด
รานแขงกับเขานะ พอกับแมก็สัญญา จิมบอกวาใน 7-8 ตระกูลที่ทําผาไหมในบานครัว เขากลัวตระกูล
นี้มาก เพราะตระกูลนี้มีลูกถึง 10 คน และลูกชาย 8 คนเกงๆ ทั้งนั้น คนสมัยกอนเขาก็รักษาคําพูด ทั้งๆ 
ที่มีแตคนบอกใหเปดเองเลยเพราะวาเรามีอุปกรณครบ แตพอกับแมบอกวาถาหากนายหางมา เราก็ไมรู
วาจะทําหนาอยางไร เพราะวาเราไดใหสัญญาไวกับเขาแลว ถึงแมวาเปนเพียงสัญญาลมปาก 
 
ทําผาไหมครบวงจรไหม 
 ยอมนี่ใหขางบาน(รานลุงอูดในปจจุบัน) เขาทํา เพราะวาแตกอนเขายอมไหม ลุงอูดเขาเพิ่งเขา
มาทําทีหลัง แตกอนที่บานจะสาวไหมและยอมไหมที่บาน รุนพอรุนแมทําหมดทุกอยางเลย ยอมเอง สี
นี่แมจะทําเองหมดเลย และผาที่บานนี้จะได OTOP และของดีเขตราชเทวีเพียงบานเดียว 
 
ลูกจางทอผาในปจจุบัน 
 ตอนนี้มีคนทอ 12 คน อยูตรงนี้และทางดานโนน เมื่อป พ.ศ.2544 เกิดไฟไหมขึ้น ก็เลยปดแลว
มาอาศัยแม (ที่ทอผาไหมในปจจุบัน) บานนี้จะทําผาไหมรายใหญสุดของบานครัว ถาเอยถึงบานนี้
ใครๆ ก็ตองรูจักเพราะวาทํามานาน 
 เวลาออกแบบลาย คร้ังแรกคุณวรรณีก็ตองยืนดู เพราะบางทีเขาทอผิดเราก็ตองบอกเขาวา
ไมไดทอแบบนี้นะ เพราะผาบางอยางจะทอไมเหมือนกัน เราก็ตองยืนดูกอน แตหลังจากนั้นเขาก็จะทอ
เองไดจนเสร็จเปนผืน 
 งานของคุณวรรณีในแตละวันก็จะยุง เพราะวาตองกรอไหมเอง งานที่ทําก็ตองใชความละเอียด 
อยางไหมที่ทอผานี่เราก็ตองมานั่งเรียงใหเขา แลวเวลาเด็กเขาทอเขาก็จะตองทอตามเบอรที่เราเรียงไว
แลวจะออกมาสวย เพราะผาที่เราทอจะทอเปนสองเสน (ที่อื่นๆ ทอเสนเดียว) ถาผาเสนเดียวเราก็เรียงๆ 
ใหเขา แลวบางช้ินเรายังตองทอสลับลาย สลับสีอีก 
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การติดตอส่ือสารกับแหลงวัตถุดิบ 
 เราจะสั่งไหมมาจากทางเพชรบูรณ, อุดรธานี และจีน โดยคุณวรรณีและคุณนิพนธเปนผูสั่ง สั่ง
จากบริษัทไหมที่แมเคยซื้อสมัยกอน ก็จะเปนเจาประจํากัน 
 
คุณภาพ ความโดดเดนของผาไหมที่นี่ 
 ที่โดดเดนที่สุดคือลาย สี และคุณภาพ ผาทีบ่านเนื้อจะดี ลายควบจะสวย จริงๆ ดูแลวผาก็จะ
เหมือนๆ กัน แตคุณภาพจะตางกัน ตองใชไปแลวจะรูเอง และผาที่บานลายก็จะไมเหมือนที่อื่น ถาใส
แลวก็จะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียว ไมมีซ้ํากับที่อื่น 
 ที่เดนคือผาฟูกที่เราทอ จะทอดวยมือและสามารถใชไดทั้งสองดาน ขนาดของจิม ทอมปสัน
ทอ เขายังใชเครื่องเลย แลวก็ใชไดดานเดียว ก็จะมีคนทําเลียนแบบแตก็ทําไดไมเหมือน ลองจับดูก็จะรู
เลย แลวก็จะมีผาฟูกสลับสีดวย ราคาก็หลาละ 400 บาท 
 แลวก็จะมีผาเกล็ดเตา ผาเกล็ดเตานี้จะทอดวยมือ ทอดวยกี่เดียวกัน แตทั้งผืนจะทอไม
เหมือนกัน มันก็จะออกมาแบบนี้(ช้ีใหดู) ซึ่งก็เปนความคิดของเราเอง 

บางทีเขาดูโทรทัศนแลวเขาก็จดเบอรโทรศัพทที่ขึ้นไว มีคุณปาคนหนึ่งที่หนองคายเขาโทรฯ 
มาสั่งผาที่บาน เราก็สงไปให พอเขามากรุงเทพฯ เขาก็มาเที่ยวที่บานและมาซื้อ บางทีก็มีลูกคาชาว
มาเลเซีย, อิตาลี เขาเคยไปดูของชินวัตรแลวเอาตัวอยางของชินวัตรมา พอมาดูที่บานเขาก็สั่งของเรา ไม
เอาของชินวัตร เขาบอกวาคณุภาพของผาไหมบานครัวดีมาก ถาคนอยูในวงการผาเขาจะรูจัก แตคน
นอกเขาจะไมรูเลยวาในใจเมืองอยางที่นี่จะมีทอ 
 ที่บานนี้นอกจากจะทําผาไหมลายทั่วไปแลว ก็จะมีผาสําหรบัใชทําเฟอรนิเจอรดวย ผามาน ผา
ไทย ผาคลุมเตียง หมอนอิง ของคุณชูวิทยเขาก็มาใหเราออกแบบให เราก็เอาไปใหเขาดู เขาก็จะเลือก  
และเวลาลูกคามาที่บาน มาสั่งผา เราก็จะทําแบบและสีให เพราะวาผาของที่บานเราจะมีแบบและสีที่
สวย ไมฉูดฉาด ไมแปรน 

ที่นี่จะทําการทอทุกวัน หยุดเฉพาะวันอาทิตยเพราะวาเหนื่อย อยางไหมตนก็ตองกรอเอง แบบ
เราก็ออกเอง แบบที่บานจะไมเหมือนที่ไหน แลวก็สงออกไปเสนอลูกคา แตสวนมากเราก็จะมีเจา
สําหรับสงประจํา อยางรานที่อยูในโรงแรมโอเรียนเต็ล, ริเวอร ซิต้ี, แชงกรี-ลา, โรงแรมสยามฯ แลวก็มี
ลูกคาที่ทําเนียบรัฐบาล, สรรพากร จะมาซือ้และสั่งที่บาน พอลูกคาซื้อไปแลวมีใครมาเห็นวาสวย ก็จะ
บอกตอๆ กัน แลวเขาก็ตามมาซื้อ 
 
การติดตอประสานงานเพื่อเผยแพรและจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

จริงๆ ทุกวันนี้เขาก็มาขอใหไปออกงานที่เมืองทองฯ แตไมไดไปเพราะวามีออรเดอรเขามา
เยอะ ไมสะดวก และบูธที่เขาใหก็แคบนิดเดียว แคเมตรเดียว เราไมตองเสียเงิน โดยสํานักงานเขตราช
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เทวีเปนผูติดตอมา สวนมากเมื่อกอนทางเขตฯ จะไมรู แตคนเกาแกเขาจะรู ตอนหลังที่เขตเขามาเห็นที่
บานเรา เขาก็เห็นวาเราทําไมเหมือนเขาหรือเหมือนที่ไหน ผาก็จะไมเหมือนกัน เราจะทําหลากหลาย  

อยางเดวิด กรุป ของคุณชูวิทย กมลวิศิษฏ ก็เปนผาจากที่บาน อันนัน้เขาไปดูตัวอยางที่ จิม 
ทอมปสัน มากอน พอเขามาดทูี่บานก็เห็นวาไมแตกตางกันเลย แตราคาจะตางกันมาก เราก็บอกวาบาน
เราทํามาเกาแก แลวก็ทําสงจิม ทอมปสัน พอตอนหลังที่จิมเขาหายไป ทางบริษัทเขาก็ทําเอง 
 
การชวยเหลือจากทางเขต 
 ถาถามวาชวยไหม ก็คือไมชวยเลย เพราะที่บานเราทําของเราเอง แตกอนก็จะมีเจาหนาที่ของ
ทางเขตฯ ช่ือคุณเงาเดือน ติดตอมาแตตอนนี้เขาไมไดทําตรงนี้ ก็จะมีคุณสมร แรกๆ เลยเขาก็ไมรูจักที่
บาน เขาจะรูจกัแตบานขางๆ (บานลุงอูด) ลงุอูดแกเปนรองประธานชุมชนดวย เขาก็พยายามจะปดบาน
เรา แลวทีนี้เราฟงวิทยุ มีการประกวด OTOP แฟน(คุณนิพนธ) ก็เลยสงประกวดแลวก็ได OTOP มา เขา
ก็เลยถามวาอยูไหน เราก็บอกอยูบานครัวนะ บานเราเกาแก คุณไปถามคนบานครัวไดเลย  

 แลวเขาก็ถามวาทําไมเขารูจักแตตรงนี้(บานลุงอูด) พอเขามาดูของแลวเขาก็ซื้อไป แลวก็ถาม
วาทําไมสีถึงตก ประธานชุมชนเขาเปนคนมาเลาใหเราฟง ทีแรกเราฟงเราก็นึกสมน้ําหนาวาทําไมไมมา
หาของบานครัวแทละ พอเขาไดใชของบานเรา เห็นความสวยแตกตางของผาบานเรา ก็จะบอกวาไม
เหมือนของบานครัวที่เขาเคยเห็น เพราะของเรานี่แหละคือบานครัวแท เราก็บอกวาแลวแตวาคุณจะเชื่อ
ใคร บานเรา หลักฐานเราก็มี ใบหุนของบริษัทจิมฯ เราก็ม ี ใบประกาศนียบัตรของดีเขตราชเทวีก็มี 
สมุดเขาก็ทําใหเรา ทําไมคุณไมรูจักบานเรา พอมาเห็นเขาก็เลยรูเลย ตอนหลังเราก็เลยตองทําปาย
ทางเขาไวหลายทางเพื่อใหลูกคารู ทั้งซอยกิ่งเพชร ทั้งฝงสุสาน  
พอเขามาถึงเขาก็จะโทรเขามา แลวเราก็ออกไปรับ 
 
การตลาดของคุณวรรณีในปจจุบัน 
 ตองออกไปติดตอเอง ที่บานจะสงผาเอง สงเฉพาะรานประจําที่เคยมา ยังไมอยากขยายตลาด
เพิ่ม เพราะของท่ีทําตองใชความละเอียดออน คือเราทําไดแคแรงเทาที่มีอยูทุกวันนี้ ถาเราออกไปขาง
นอกก็ดูแลไดไมทั่วถึงแลว คุณภาพก็อาจจะไมไดมาตรฐานเทาที่ควร และคิดวากิจการนี้ยังสามารถทํา
ตอไดเรื่อยๆ เราก็มีความหวังอยากใหลูกทําตอ 
 
ราคาในปจจุบัน 
 ราคาผาบานครัวจะแพงกวาผาตางจังหวัด เพราะตางจังหวัดคาแรงเขาจะถูกกวา การใชสี การ
ใชไหมก็จะไมเหมือนกัน ถาเทียบกับชินวัตร ของเขาแพงกวามากเพราะเขามีช่ือ และเขาก็โฆษณา
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มากกวา ระดับชินวัตรเขาตองเทียบกับจิม ทอมปสัน แตจริงๆ แลวก็เทียบไมไดหรอก ถาเปนคนใน
วงการผาเขาจะรูวาผาบานครัวเทียบไดสบาย แตก็ตองดูดวยวาบานครัวแทหรือปลอม  

ที่บานนี้แตกอนไมเคยออกงานเลย พอไปออกงานก็มีคนมาบอกวาแตกอนที่เคยซื้อของบาน
ครัวไมใชแบบนี้ เขาก็ใชช่ือของบานครัวเอาไปขาย แตของที่เราขายนี่บานครัวแทเลยนะ ออกงานแรก
คือ กรมประชาสัมพันธครบ 72 ป ทางเขตฯ เขาจะเชิญที่บานไป และมาเปนลูกคาที่นี่ แลวก็มี
กระทรวงการคลังเขามาในงาน เขาก็ตามมาซื้อจนถึงทุกวันนี้ เขาจะบอกวาที่นี่บานครัวแทเลย เพราะวา
ที่เขาเคยสั่งจากเจาอื่นแลวไมไดอยางที่เขาสั่ง เราก็บอกวาถาสั่งจากเรานี่ตองไดของบานครัวแท
แนนอน แตตองเปนบานนี้ดวยนะ แลวคุณสั่งกี่หนก็จะไดเหมือนเดิมทุกครั้ง  ที่คุณเคยสั่งแลวบางครั้ง
ไมไดเหมือนเดิม อันนั้นเราก็ไมทราบ เพราะวาไมใชของบานเรา แตถาสั่งกับบานเราคุณก็จะได
เหมือนเดิม เพราะวาเราทําเอง ดูเอง 
 
การติดตอส่ือสารกับลูกคาในปจจุบัน 
 ก็จะมีทั้งโทรมาสั่งแลวก็มาเอง มีหนวยงานราชการ, บุคคล เขามาติดตอ อยางเดือนที่แลว ผบ.
ชร. ทานฯวิโรจน จันทรังษี มาเยี่ยมชุมชน ทานก็เห็นที่บานทอ ทานก็ใหลูกนองมาสั่งไป ใชสําหรับใส
ไปเมืองนอก 
 อยางคุณสุเทพ วงศกําแหง, คณุผุสดี(สก.เขตราชเทวี) ก็ใชผาของที่บาน พอเอาไปตัดเสื้อที่ราน
พิจิตรา(บางลําพู) ทางรานยังตองตามมาซื้อผาที่บาน ลูกคาเห็นเขาก็บอกวาอยากไดแบบนี้เลย เขาก็ถาม
วาซื้อผาที่ไหน แลวก็ตามมาซื้อถึงที่นี่ แลวก็มีพี่ที่เขตฯ ช่ือคุณพจนีย บุนนาค เขาเอาผาไปตัดเสื้อที่ราน
ดลยา แถวอนุสาวรีย ลูกคาเห็นก็ตามมาซื้ออีกเหมือนกัน เพราะเนื้อผาดี รักษางาย ตัดงาย เขาจะแนะนํา
ลูกคา ลูกคาจาสมุทรสาครยังมาซื้อถึงที่นี่ ถาของเราดีเราก็ไมตองพูดมาก คนใชเขาก็จะบอกตอๆ 
กันเอง 
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16 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณเจาของกิจการ  
ชื่อ : นายมนัสนันท เบญจรงคจินดา  อายุ :  52  ป 
เจาของกิจการ อูดไหมไทยบานครัว 
ตําแหนง : รองประธานกรรมการชุมชน, ประธานกลุมทอผา 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประสบการณการทําผาไหม 
 เกิดที่บานครัวนี้ บิดามารดามีอาชีพขายถานในคลอง สมัยกอนหลังกลับจากเรียนหนังสือจะ
ไปฝกยอมไหม ไดกิโลกรัมละ 7 บาท ผมอายุ 13 ป ถาวันไหนไดจํานวน 6-7 กิโลกรัม ก็จะมีรายไดถึง 
40 บาท ซึ่งดีมาก เพราะคาเงินนั้นถาเทียบกับสมัยนี้เปนเงินกอนใหญมาก ปจจุบันมีราคากิโลกรัมละ 
130 บาทโดยตองใชอุปกรณของเราเอง 
 
การทําผาไหมของชุมชนในอดีต 

สมัยกอนทํากันทุกครัวเรือน ต้ังแตตะวันออกไปถึงสะพานเจริญผล ซึ่งถาไมทอผาก็จะทําการ
กรอ/ยอมไหม ผาที่ทอมี 4 ตะกอ, 7 ตะกอ ขายตางจังหวัด จนวันหนึ่งจิมทอมสันผานมาเที่ยว พบผา
ไหมก็เกิดความหลงใหลซื้อไป ตอมาก็ทําการชักชวนผูใหญวาใหทําผาไหมสงเคา โดยใหวัตถุดิบ เชน 
เสนไหม สีที่จะใชยอม ทอไดเทาไรก็สงใหพรอมกับไดรับเงินสด ยังผลใหประชาชนในแถบนี้มีรายได
ดีรํ่ารวยกันเปนแถวๆ 
 
วิธีการทําผาไหมในอดีต 
 สีที่ใชยอมผาในอดีตจะใชจากธรรมชาติ เชน ขี้เถาใชฟอกสี โดยใชแกละ, เปลือกไม และลูก
แสก (วิธีใชนั้น สําหรับแกละจะฝานเปนซีกเล็กๆ มาตม นําผาขาวมากรองเฉพาะน้ําไปใชยอม สวนลูก
แสกจะมีลักษณะเหมือนกับลูกเงาะ มีขน ใชทั้งลูกตมแชน้ําจะออกเปนสีหมากสุก) 
 เมื่อกอนการทอจะใชกี่กระทบ (เปนการใชไมยาวๆ แบบภาคอีสาน ดายก็ใชมือสอด กิน
เวลานาน) เพื่อเพิ่มปริมาณใหทําไดมากขึ้นจึงเปลี่ยนเปนกี่กระตุก แตกอนลวดลายที่ใชมีไมมาก ตอมา
มีการนําลวดลายจากนอกเขามาประยุกต ใหมีตัวเลือกที่มากยิ่งขึ้น 
 สมัยกอนการลงแปงจะใชน้ําขาว มีการเปลี่ยนเปนหุงขาวดวยหมอหุงขาวไฟฟา จึงจําเปนตอง
ใช แปงหมี่, น้ํามันกาด, น้ํามนัถั่ว 3 อยาง ทําใหเสนไหมแข็ง เวลาสาว (ตากใหแหง นํามากระทบให
แตกออกจากกันจึงใชได) 
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การติดตอส่ือสารระหวางชาวบานครัวกับจิม ทอมปสัน 
  ชวงกอนที่จิมจะหายไป ทุกวันเวลา 9.00 น. ตอนเชา เคาขามฟากโดยทางเรือ เพราะอาศัยอยู
ฝงโนน ที่มีลักษณะอยางกับวัด มาดูผาไหม จายสี ใหตรงตามออรเดอรที่ไดรับมา ประมาณ 20-30 ป 
 หลังจากที่จิมหายตัวไปแถบมาเลเซีย (ไมมีผูพบเห็นถึงปจจุบัน) ทางบริษัทฯ ไดมีการต้ัง
โรงงานขึ้น ยกเลิกการรับสินคาที่ออกจากบานครัว ทําใหขาดตลาด เพราะในชวงนั้นไมมีการทําตลาด
ผาไหม ทําใหตลาดมีขอบเขตที่แคบ ผูผลิตในบานครัวจึงตองเลิกกิจการไปทีละเจาจนหมด 
 
ผูผลิตผาไหมรายใหญในอดีต 
 ผูผลิตในสมัยกอนมีเพียงอุตสาหกรรมไหมไทย ตอมามีเซ็นทรัลไปเปดที่สุรวงศแตก็เจงไป 
จนเหลืออุตสาหกรรมไหมไทยที่เดียว 
 
ความแตกตางของการทําผาไหมในอดีตและปจจุบนั 

เสนไหมที่นํามาใชผลิตภัณฑสมัยกอนจะมีการกรอเสนไหมยาวสั้นไมเทากัน เปนการกรอ
ดวยมือ เมื่อมีการเปลี่ยนเปนการใชเครื่อง/สวิง (ที่ใสเสนไหมเปนไมกลมๆ) ทําใหมีการกรอที่เปน
มาตรฐานแนนอน สามารถนําไปใชในการทอไดทันที ไมจําเปนตองมากรอเสนไหมใหมกอนลงมือทอ
ผาไหม 

การยอมสีไหมดิบตองผานการฟอกสีกอน ที่จะนํามาใสในสีที่จะยอม (โดยการตมอีกประมาณ
หนึ่งช่ัวโมงครึ่ง พอน้ําใสสีเสมอ นํามาลาง ใสเขาเครื่องบิดใหแหงหมาดๆ จึงนําไปตาก (ในรม หลังคา
สังกะสี เวลาที่ใช ตากวันนี้พรุงนี้บายๆ ก็แหง โดยเฉพาะสีเขียวมรกตหามโดนแดดเนื่องจากจะทําให
หัวราซีด) มากรอจากหลอดใหญใหเปนหลอดเล็ก เพื่อใชในการทอเปนผาไหม 

การยอมสีตองใช 5 คน (มีลูกชาย 1 คน ดูแลการฟอก/ลางสี)การทอตองใชประมาณ 8 คน โดย
มีคนคุม (หัวหนาชางสีดาย) การทํางาน 1 คน การกําหนดสี ลวดลาย สามารถทําได จากการนําช้ินผามา
ใหดู ทําใหมีสีที่แตกตางออกไป เพื่อรูปแบบที่หลากหลาย เชน ตัดเปนเสื้อชุด เปนตน 
 
การติดตอส่ือสารกับแหลงวัตถุดิบ 
 เสนไหมดิบที่ไดสงมาจากเมืองจีน ผานทางยี่ปว ไปถึงซาปว (โทร. สั่งใหนํามาสง) ไหมจาก
ภาคอีสานสีเหลือง เรียกวาไหมไทย ทําเปนไหมพุงและไหมยืน (ย่ีปวที่สุรินทรเปนแมคาช่ือนองหญิง 
ซาปวช่ือสมพงศเคยเปนพนักงานศรีไทยรุงที่เปนย่ีปวอีกคน) ราคาสินคาที่จะเปนตนทุนนั้นผานยี่ปว(มี
เครดิต จะมีราคาที่ไมแพง และมีระยะเวลาในการจายเงิน 2-3 เดือน) แตถาเปนธุรกิจที่เพิ่งเริ่มกิจการไม
มีเครดิต จําเปนตองซื้อสินคาผานทางซาปวซึ่งมีราคาตนทุนสินคาที่สูงกวา เพราะซาปวตองสั่งสินคา
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จากยี่ปวอีกทอด สําหรับแหลงวัตถุดิบที่ใชมี ซีซิ้ว(ตรอกยาสุนทร) โควม่ิงฮวด(ขางโรงพักบางรัก) พาย
เรือนทอง(สําเพ็ง) ศรีไทยรุง(ริมถนนมเหสักข) 
 สีในอดีตจะสั่งจากบริษัทลิ่มเต็กหลี (สิงคโปร) ตอมาบริษัทดีทแฮลมไดทําการซื้อลิขสิทธิ์ไป
ผลิต หลังจากนั้นพี่สมศักดิ์ (เคยทํางานเปนพนักงานขายที่บริษัทลิ่มเต็กหลี)ไดซื้อลิขสิทธิ์ไปอีกทอด 
มาผลิตสีต้ังรานของตนเอง เปนผูขายสีให เมื่อตองการจะติดตอคุณมงคล (ลูกของคุณสมศักดิ์) ใหนํา
ของมาสงใหที่ปมฯ ยอดเงินเปนหมื่นบาทใชได ประมาณเดือนครึ่ง 
 
ปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทําผาไหม 
 ปญหาที่เกิดในการทํางาน คนงานบางสวนเปนคนอีสาน(สุรินทร, บุรีรัมย, โคราช, รอยเอ็ด) มี
อาชีพทํานา เพื่อถึงหนา/ฤดูการทํานาก็ตองลาไปทํานา ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน (ไมสามารถสง
สินคาไดตาม Order ที่กําหนด) ในสมัยกอนการดื่มสุรา กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน จึงมีกฎหามดื่ม
สุราในที่ทํางาน ถามีคนมาใหมตองมีการฝกประมาณ 1 สัปดาหก็จะทํางานได 
 
การเผยแพรและการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
 ปจจุบันขายใหนารายภัณฑ ที่ราชประสงค, จังหวัดตรัง (ซึ่งสั่งที 1-2ป เปนจํานวนรอยๆ หลา) 
มีขายมากในชวงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกป เพื่อเปนของขวัญใหผูหลักผูใหญ แตในชวงตน
ปจะเงียบ 
 
การติดตอส่ือสารระหวางเจาของกิจการและภาครัฐ 
 ป 2545 รัฐบาลเขามาสนับสนุนใหเปนสินคา OTOP (1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ) โดยพาไปเขารับ
การอบรมและชวยตอยอดให รวมทั้งสีและอุปกรณชวยเหลืออื่นๆ ไดจากการเคหะ สวนทางเขตก็มา
ดําเนินการชวยในดานสถานที่ขายผลิตภัณฑ โดยไมตองเสียคาที่ รับแตรายไดจากการขายเขากระเปา
อยางเดียว เชนการใชใชบูธฟรี (เมืองทองธานี, ศูนยประชุมสิริกิต์ิ, โรงแรมระดับ 5 ดาว ผานทางฝาย
พัฒนาชุมชน ช้ัน 6 (ไมทราบชื่อ)  นายอําเภอ, ผอ. สุดวงตา ก็เคยมาถายทําภาพยนตรเรื่องของดีของเขต
ราชเทวี ไปเผยแพรใหเปนที่รูจัก โดยใสเบอรโทรฯไว  
 
สื่อมวลชนกับการมีสวนชวยประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว 
 ขาวสารที่ทําการเผยแพรมีทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่มีการทํารายการแลวนําไปกระจาย
ขาวผานสื่อมวลชน เชน โทรทัศน, หนังสือพิมพ,  นิตยสาร (ขวัญเรือน) และอินเตอรเน็ต 

เมื่อมีผูสนใจพบเห็นก็มีการโทรฯ มาติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม เชน สถานที่ (อยูที่ไหน) 
ราคาสินคา(แพงมากนอยเทาไร)  สวนมากจะสอบถามเพื่อมาดูสินคาที่นี้และทําการซื้อไปเมื่อพบสินคา
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ที่ถูกใจ ซึ่งสถานที่ใชเปนจุดสังเกตไดงายก็คือ หางมาบุญครอง ไมวาจะเปนตางจังหวัด (สุพรรณบุรี, 
นครปฐม) ก็รูจัก วาอยูซอยเกษมสันต 3 ตรงขามสนามศุภชลาศัยถัดจากมาบุญครอง ใหเขาซอย
ประมาณ 800 เมตร ขามสะพานมาทางซายมอื อยูบานหลังที่เกา ก็จะหากันพบ แตเนื่องจากเปนสินคาที่
มีราคาจึงตองขายในสถานที่เปนยานของผูมีอันจะกิน ไมใชตามงานวัด 
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25 พฤศจิกายน 2548  
สัมภาษณเจาของกิจการในอดีต 
ชื่อ : นาวาอากาศเอก(พิเศษ) วิษณุ มานะเกษม อายุ : 77 ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 22/129 หมูบานเปรมประชา แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
กิจการทอผาไหมในอดีต 
 เปนบานแรกที่จิม ทอมปสัน มาพบเขาและชอบผาไหมที่ทออยูและขอซื้อไปทั้งหมดที่มีอยู 
สมัยนั้นยังทอดวยมือ ตองใชเวลานาน บางวันทอไดแคหนึ่งหลาตอวัน 
 ตอมาจิม ทอมปสัน ไดมาตกลงใหทอผาไหมขายให จิม ทอมปสันทั้งหมด โดยจิมจะเปนผู
กําหนดลายและสีให รวมทั้งตั้งราคาใหดวย ถาสงออกตางประเทศจะมีราคาสูงขึ้น สงมอบสินคาแลวมี
อยูคร้ังหนึ่งไดเงินสามหมื่นบาท ดีใจมาก (สมัยกอนผาเช็ดหนาผืนเล็กๆ ราคา 20 บาท) 
 กิจการทอผาในสมัยนั้น มารดา(นางหนับ มานะเกษม ปจจุบันเสียชีวิตแลว) ซึ่งเปนคนบาน
ครัวโดยกําเนิด เช้ือสายเขมร-จาม เปนคนแรกที่เปดประตูบานครัวคาขายผาไหมกับจิม ทอมปสัน และ
ชักชวนญาติใหคาขายกับจิมจนร่ํารวยไปตามๆ กัน ซึ่งคุณวิษณุและลูกคนอื่นๆ ก็สืบทอดกิจการตอมา 
แตในปจจุบันเลิกกิจการเพราะหลังจากจิมหายไปแลวก็ไมมีตลาดจําหนาย และไดยายออกไปอยูขาง
นอก 
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วันท่ี 6 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณเจาของกิจการในอดีต 
ชื่อ : นางยามิระ  จิตหยาดสุวรรณ อายุ : 90 ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 199 ซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 
 
ประวัติโดยสังเขป 

เกิดที่ชุมชนบานครัว เคยเปนเจาของกิจการในอดีต เคยรวมในการผลิตผาไหมทุกขั้นตอน 
กิจการทอผาไหมเปนกิจการของครอบครัวสืบทอดมาจากพอแม โดยมีอุปกรณเปนของตัวเองและวาง
เต็มทุกพื้นที่ของบานที่อยูในรั้ว(ที่อยูในปจจุบัน) และบานอีกหลังที่อยูขางนอกรั้ว  มีกี่เปนรอยๆ ตัว 
และมีลูกจางเปนรอยๆ คนเพราะวากี่ตัวหนึ่งก็ตองใชคนทอ 1 คน และยังมีลูกจางที่ทําหนาที่อื่นอีก 
โดยคุณมีระไดลงมือทําเองตั้งแตการกรอไหมดวยมือ ซึ่งในอดีตยังไมไดใชเครื่อง  และขั้นตอนอื่นๆ 
โดยไดรับการถายทอดจากคุณแมซึ่งมีฝมือในการทอมือมาก คุณแมจะทอกี่ยาว ทอไป คุยไป กระทบ
ไปไดสบาย ผาก็ขายดี ผาที่ขายดีก็มี ผาขาวมา, ผาสามตะกอ, ผามวง(ผาพื้น), ผาแปดศอก 

สมัยนั้นคนในชุมชนละแวกบานคุณมีระจะมีทั้งที่ทอผาและไมทอผา ที่ทอกันเยอะคือจะตอง
เดินขึ้นไปแถบบานครัวเหนือ 
 
การทอผาและการคิดลายผา 
 สวนใหญก็คิดกันเอง โดยประยุกตจากท่ีรุนพอแมสอนมา ไมไดเปนลายพื้นเมืองของชาวจาม
แตอยางใด สวนใหญก็จะเปนผาธรรมดาๆ อยางผาขาวมา ผาสามตะกอ ผาปู(ผาที่เปนนกยูง เปนเชิง ซึ่ง
จะคิดกันเอง) กวาจะไดผืนหนึ่งก็ใชระยะเวลาประมาณ  5-8 วัน 
 
ความสัมพันธกับของคนในชุมชนในอดีต 
 คนในชุมชนจะรูจักกันหมด สนิทสนมกันเพราะเปนเครือญาติกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน 
ลูกจางที่ทอผาไหมในบานครัวจะเปนทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนซึ่งสวนใหญเปนคนอีสาน ซึ่ง
บางคนก็มาไดแฟนซึ่งเปนมุสลิมที่นี่ก็เยอะ 
 
การสื่อสารระหวางคนในชุมชนในอดีต 
 จะใชทั้งภาษาเขมร(สําหรับคนเกาแกในชุมชน) ,ภาษาไทย และภาษาอีสานสําหรับคนอีสาน
ดวยกันเอง 
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ปญหาเรื่องการทอผาไหมและปญหาระหวางลูกจาง 
 สําหรับที่บานของคุณยามีระไมมีเลย เพราะอยูกันอยางเอื้อเฟอเผื่อแผไมมีการแบงแยกวาเปน
นายจาง-ลูกจาง บางทีเวลาลูกจางไปซื้ออะไรมาทานเขาก็จะเอามาฝากดวย 
 
การติดตอส่ือสารกับผูทํากิจการผาไหมรายอื่น 
 ไมไดติดตอเลย เพราะวาจางคนมาทําท่ีบานครบทุกกระบวนการผลิต ตางคนตางทํา บานใคร
บานมัน พี่นองและเครือญาติก็มาชวยกันทําที่บาน 
 
กิจการผาไหมในยุคกอนจิม ทอมปสัน มาและความสัมพันธกับผูบริโภคในอดีต 
 ที่ทําสงลูกคาหลักก็คือรานของจอมพลสฤษดิ์ ที่ถนนพัฒนพงษ ซึ่งจอมพลสฤษดิ์จะนําไปขาย
ใหบริษัทที่ทาํเฟอรนิเจอรที่ทําโซฟาประทับใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เขาก็จะใหไปสงที่ถนน
หลานหลวง แลวก็ยังสั่งผาไหมไปทําพวกผามานและทําเฟอรนิเจอรอื่นๆ อีก กอนที่จะทํากิจการกับ
จอมพลสฤษดิ์ทานก็จะสงคนมาดู เพราะแตกอนชุมชนบานครัวมีช่ือเสียงดานผาไหมมาก แลวก็คุณ
แดง(นองสาวของจอมพลสฤษดิ์)ก็จะมาดวย  

แลวก็ที่สนิทกันอีกคนคือนองสาวของจอมพลถนอม เวลาคุณมีระไปสงของที่พาหุรัด หาก
นองสาวของจอมพลถนอมพบเขาเอารถชวยขนของไปสงถึงรานที่จะไปสงเลย  

สวนที่รายอื่นเขาไปขายแถบชานเมืองกัน ของคุณยามีระไมตองเลยเพราะวาทําสงลูกคาประจํา
อยูแลว 
 
กิจการผาไหมในยุคท่ีจิม ทอมปสัน เขามาแลว 
 ก็ยังทําสงจอมพลสฤษดิ์ และคุณแดงอยู และทําสงจิม ทอมปสัน, รานแอนนิตา และรานพร
เพ็ญดวย สําหรับที่ทําใหจิม ทอมปสันก็จะมีรายไดที่แนนอนและเปนกอบเปนกํา เพราะวามีการเคลียร
บัญชีและไดรับเงินทุกสิ้นเดือน 
 
จุดเดนของผาไหมบานครัว 
 คุณภาพของผาไหมบานครัวนี่ดีที่สุดเลย เพราะทําสงจิม ทอมปสัน สีสวยกวาที่อื่น สีไมตก 
แลวยังทําสงรานที่มีช่ือเสียงอื่นๆ อีก เชน รานของจอมพลสฤษดิ์, รานพรเพ็ญ, รานแอนนิตา ฯลฯ 
 
เหตุผลท่ีเลิกกิจการผาไหม 
 เลิกเพราะประสบกับภาวะขาดทุน ไหมแพง ที่ทําไปสงเขาก็ใหราคาถูก ไดเพียงราคาหลาละ 
50 บาท ซึ่งเราก็ไมไหว ขาดทุนเดือนละเปนหมื่นๆ ทีแรกวาจะอดทนไปกอน แตแลวก็ไปตอไมไหว 
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ระยะเวลาที่เลิกก็คือชวงที่จิม ทอมปสัน หายตัวไปแลวหลายป เพราะตอนที่จิม ทอมปสันอยูเขาก็จะให
ความรวมมือเราดี แตพอจิมหายไปผาก็ขายไมออกทําใหเราขาดทุน 
 
อุปกรณทอผาหลังจากที่เลิกกิจการแลว 
 ก็ยังเก็บอยูถึงปจจุบันที่บานอีกหลังหนึ่งขางนอกรั้วบานหลังที่อยูในปจจุบัน ซึ่งในปจจุบัน
บานหลังนั้นไมมีคนอยู ปลวกก็ไมขึ้นเพราะวาอันที่เปนไมทํามาจากไมสัก เพียงแตอาจจะใชการไมได
แลวเพราะวาไมไดเก็บอยางมีระเบียบและไมไดไปยุงกับอุปกรณเหลานั้นอีกเลย แตก็ไมไดขายไปหรือ
ยกใหใคร 
 
ความแตกตางของคนชุมชนบานครัวในอดีตและปจจุบัน 
 ในอดีตกิจการผาไหมรุงเรืองก็จะมีเงินเยอะ สวนในปจจุบันก็จะไมมีเงินกันเหมือนแตกอน 
คนนอกก็เขามาอยูกันมากขึ้นจนกลายเปนชุมชนแออัดเพราะมีบานเชาเกิดขึ้นมากมาย ชุมชนบานครัว
เปนชุมชนใจกลางเมือง อยูใกลสถานที่ในเมืองมากมายอยางเชนหางสรรพสินคามาบุญครอง, โลตัส
(พระรามหนึ่ง) จึงทําใหมีคนเขามาอยูเพิ่มขึ้นมาก และกอใหเกิดปญหาตามมาอยางเชนปญหาการทิ้ง
ขยะไมเปนที่เปนทาง การไมรักษาความสะอาด จะพูดจะเตือนอะไรก็ไมเช่ือ ที่คนเจ็บไขไดปวยกัน
สวนหนึ่งก็มาจากเรื่องขยะที่ทําใหมีแมลงหวี่ แมลงวัน ก็อยากใหเขาคํานึงถึงสวนรวมบาง 
 
ภาษาในการติดตอส่ือสารของคนชุมชนบานครัวในปจจุบัน 
 ปจจุบันแทบจะไมเหลือคนที่พูดภาษาเขมรไดแลว ลูกๆ ของคุณยามีระก็พูดไมเปน และยัง
บอกวาอยาพูดเลยภาษาเขมร ที่ยังมีคนพอพูดไดก็คงจะเปนคุณปาสมใจและลูกสาว(ครูตอย)  คนดั้งเดิม
ที่พูดภาษาเขมรไดก็เพราะเปนชาวจามที่มาจากเขมร หรือมีบรรพบุรุษมาจากเขมร เคยมีคนอยากเปด
คอรสสอนภาษาเขมรที่มัสยิดเพื่ออนุรักษไวไมใหสูญหายไปจากชุมชน แตก็ไมมีใครเอา 
 
ความสัมพันธกับเจาของกิจการในปจจุบัน 
 ที่สนิทและไปมาหาสูกันดีก็คือคุณอูด คุณอูดจะแวะมานั่งเลน นั่งคุย มานั่งเกาอี้ไฟฟาที่บาน
อยูบอยๆ สวนเจาอื่นก็แทบไมเหลือแลวเพราะประสบกับภาวะทุนจม ขาดทุน สงไปขายตางประเทศก็
ไมไดเงิน แตถาเปนในสมัยที่จิม ทอมปสันอยูพอสิ้นเดือนเขาก็จะเรียกไปรับเงินตลอด 
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ความคิดเห็นตอผาไหมบานครัวในปจจุบัน 
 อยากใหมีคนทําผาไหมบานครัวตอ เพราะเดี๋ยวนี้ขนาดลูกคุณยามีระยังตองไปซื้อผาไหมใส ที่
มีช่ือเสียงคือบานของคุณอูด เพราะวาภาพมีคุณภาพดี มีความสวยงาม และจําหนายในราคาที่ไมแพง 
 
ความคิดเห็นตอส่ือมวลชนและภาครัฐในการใหมามีสวนรวมในการสนับสนุนและประชาสัมพันธผา
ไหมบานครัว 
 ไมไดตองการใหเขามาดูอะไร เพราะวาปจจุบันการทําผาไหมในชุมชนบานครัวแทบไมเหลือ
แลว 
 
ชีวิตปจจุบันของคุณยามีระ 
 ก็อยูบานนั่งๆ นอนๆ เปดโทรทัศนไวฟงเสียง เคยผานการผาตัดใสเครื่องกระตุนหัวใจ แต
สุขภาพโดยรวมหลังผายังแข็งแรง หูยังดี ความจํายังดี ไมเลอะเลือน สวนคาใชจายก็จะไดจากลูกๆ ทุก
เดือน ก็ไดแตเก็บไวเพราไมไดเอาไปใชทําอะไร 
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25 พฤศจิกายน 2548 
สัมภาษณผูรวมกระบวนการทอผาในปจจุบัน 
ชื่อ : นายมานะ ภิรมยรัก  อายุ : 50 ป 
ตําแหนง : หัวหนาควบคุมคนงานฟอกและยอมไหม 
ท่ีอยู : 847 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติสวนตัว 
 บานอยูตางจังหวัด เมื่ออายุ 16 ป ชวงโรงเรียนปดเทอม เขามาบานครัวเพื่อชวยคุณมนัสนันท 
เบญจรงคจินดา (ลุงอูด) ซึ่งมีกิจการทอผาไหม โดยทําหนาที่ฟอกและยอมไหม หลังจากนั้นก็ทํางาน
ที่นี่มาตลอดจนปจจุบัน 
 
การทอผาไหมในอดีตและปจจุบัน 
 สมัยกอนการฟอกไหมดิบจะใชปบเปนหมอตมน้ําและฟอกดวยขี้เถาและไมแสม แตเดี๋ยวนี้ใช
ฟอกดวยสบูและโซดาไฟโดยตมในหมอขนาดใหญ สวนสียอมผาเปลี่ยนจากสีธรรมชาติเปนสี
สังเคราะห 
 
การสื่อสารกับเจาของกิจการและลูกนอง 
 ปจจุบันเปนหัวหนาดูแลเรื่องการฟอกแลยอมผาไหม มีลูกพี่ลูกนอง 5-7 คน ลุงอูดมอบความ
รับผิดชอบเรื่องการฟอกและยอมไหมใหตนเองดูแลลูกนองใหทําตามคําสั่งของลุงอูด แตบางครั้งก็
ตัดสินใจเองจากประสบการณ ปญหากับลูกนองไมมี เพราะนอกเวลางานก็ปรึกษาหารือกันไดทั้งเรื่อง
งานและเรื่องสวนตัว บางคนทอก็จะแจงเรื่องการฟอกไหมไมสะอาด หรือสีที่ยอมไมสม่ําเสมอ เมื่อมี
ปญหาก็จะแจงลุงอูด 
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สัมภาษณ 2 ธันวาคม 2548 
ผูรวมกระบวนการผลิตในปจจุบัน 
ชื่อ :  นางสาวสุกันยา  กรวัฒนะยืนยง อายุ : 53 ป 
ศาสนา : พุทธ 
อาชีพ : ทอผารานลุงอูดไหมไทย 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 847/1 ตรอกวัดพระยายัง  ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 
 
ประวัติสวนตัว 
 ทอผามาตั้งแตอายุ 20 กวา จนมาถึงตอนนี้ก็จวนจะ 30 ปแลว ปจจุบันอายุ 53 ก็ทอมาประมาณ 
28 ป 
 แตเดิมไมใชคนบานครัว แตไดยายเขามาอยูบานครัวตอนอายุ 13 ป มาทําที่บานครัวตอนอายุ 
26 ป เคยไปฝกทอผาเครื่องแลวก็ไมทํา ก็เลยกลับมาทอผาบานครัว สมัยนั้นคนทําจะเปนอิสลาม มาทาํ
กับเขาเพราะเผอิญเขาขาดคนงาน สมัยนั้นคนงานจะหายากก็เลยมาทอผากับอิสลาม พออิสลามเริ่ม
ทยอยยายไป ก็ออกไปเลี้ยงหลาน หยุดไป 13 ป แลวก็กลับมาทอที่บานลุงอูดนี้ ที่กลับมาทอก็เพราะวา
หลานโตแลว ไมมีอะไรทํากลัวฟุงซาน แลวพอดีเจอแฟนลุงอูดก็ชวนมาทอเลยไดมาทอ 
 
Q : ใครเปนคนสอนวิธีทอผาให 
A : ดั้งเดิมทอผาเครื่องมากอน ทีนี้ผาเครื่องรอยฟนหวีกับรอยตะกอก็จะคลายกัน ผาเครื่องนี่หมายถึง 
ผาเครื่องจักร ผาขาวมา ผาตัดเสื้อ สมัยเด็กๆ เคยไดไปฝกที่โรงงานทอผา ทีนี้พอดีเปนโรคกระเพาะก็
เลยหยุดอยูที่บาน แลวเพื่อนเคาเอากี่ไปตั้งที่บานก็เลยฝกเพราะวาการตอ การรอยอะไรจะเหมือนกัน 
 
Q : พัฒนาการของกี่ในอดีต 
A : ที่เห็นมาตั้งแตเด็ก แถวบาน(ปทุมวัน) เคาก็มีกี่ที่ใชอยูแบบนี้ เคาพัฒนาแลวต้ังแตชวงนั้น กี่กระตุก
นี่ก็เห็นมาตั้งแตเด็กแลว แลวก็มาเห็นผาเครื่อง ไปฝกที่ผาเครื่อง พอเราเปนผาเครื่องมาทอกี่กระตุกก็จะ
งาย 
 
Q : ความคิดเห็นตอผาไหมบานครัว 
A : สวย ชอบ ขนาดทอเองนะ เมื่อกอนทอเองกับคนแขกอิสลาม ผืนไหนสวยก็จะซื้อของเขามา 
Q : ความคิดเห็นตอผาไหมบานครัว 
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A : ลายนี่เราคิดเอง ถาเราทอผาเปนแลวหัวสมองมันจะไปเอง ปกติคนทอเคาไมคอยชอบคิดลายเอง แต
ตนเองเปนคนชอบผาไหม แลวก็เปนคนชอบทําอะไรแปลกๆ บางทีออกแบบลายโดยดูจากผาตัดเสื้อ
ธรรมดาทั่วไปแลวก็มาดัดแปลงกับผาไหม สวนใหญมาทอที่นี่เจาของเขาจะใหออกแบบลายเองได 
 
Q : คิดวาจะทอผาถึงเมื่อไหร 
A : ความจริงคืออาชีพนะ คือถนัดดานนี้ ก็อาจจะทอไปเรื่อยๆ จนกวาจะทําไมไหว 
 
Q : มีใจรัก มีความสุขกับการทอผา 
A : มีความสุข สนุกดี มันเพลิน ดีกวาเราไมมีอะไรทํา 
Q : ความสัมพันธระหวางเจาของกิจการกับลูกจาง 
A : ลุงอูดแกเปนคนพูดงาย ลูกลุงอูดดวย อยูกันเหมือนครอบครัว เพราะวามีอะไรก็จะบอกกัน ลุงอูด
แกปลอยคนงานตามสบาย เร่ืองงานไมคอยกาวกาย แกจะไมกาวกายเลย นอกจากเราเห็นวาอันไหน
บกพรองเราก็จะบอกแก แกเปนคนไมยุงเลย นอกจากจะบอกแกวาอันนี้ไมดีนะ อันนี้มันมีปญหา แกก็
จะมาดู อะไรหยวนไดก็ไมเปนไร แกบอกชางมันเถอะ 
 
Q : ความสัมพันธระหวางลูกจางดวยกัน 
A : ก็คุยเลนกัน คนลางไหมเขาจะชอบเลน ชอบมาแหย เพราะวาจะเห็นเราเปนคนขี้เลน 
 
Q : มีการคุยกันเรื่องการประสานงานระหวางแผนกไหม 
A :  มีกันเปนบางครั้งบางคราว อยางบางทีเขายอมไหมลายก็จะบอกเขาวาไหมมันลายนะ อยางไหมยืน
นี้คนทอก็จะแตกบอย ไหมก็จะแตก คนทอก็จะทอยาก ย่ิงหนาฝนนี้ทอยากเลย ก็จะบอกวาชวยใสแปง
ใหแข็งนิดหนอย 
 
Q : ความแตกตางของลูกจางที่นับถือศาสนาตางกัน 
A : มันก็มีความแตกตางแลวแตคน มันก็ตองมี คนที่เขาถือตัวก็มี 
 
Q : ที่รานนี้มีลูกจางอิสลามบางไหม 
A : อิสลามจริงๆ จะไมมี แตก็จะมีคุณมานะที่ยอมไหม แตเดิมเขาเปนพุทธแลวมาไดแฟนอิสลามถึงมา
เปลี่ยน เวลาละหมาดตอนวันศุกรก็ไมเห็นเขาคอยไปมัสยิด 
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Q :  ภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารทั้งกับนายจางและระหวางลูกจางดวยกัน 
A :  ก็ใชภาษาไทย(กลาง) แตถาเปนลูกจางอีสานดวยกันเองเขาก็จะพูดอีสานกัน อยางลูกจางคนจีนใน
รานอีกคนเขาก็จะพูดอีสานได เขาก็จะพูดอีสานกับลูกจางอีสาน 
 
Q : มีการกําหนดไหมวาผืนหนึ่งตองเสร็จภายในกี่วัน 
A : ไมมีกําหนด ก็แลวแตเรา เพราะวามันเปนงานเหมา แกไมบังคับเลย ถาเรงเขาก็จะบอก แตเขาก็ไม
บังคับเราเพราะเขารูวาเราเปนคนรูหนาที่ รูวาทํางานรับผิดชอบ เร่ืองนี้แกไมตองมาจําจี้จ้ําไช ทํากับแก
ก็สบายใจ แลวคนงานสวนใหญก็เงินคลอง เมื่อกอนนี้การออกเงินเดือนจะตั้งเหมือนโรงงานทั่วไปคือ
เดือนหนึ่งออก 2 หน คือ สิ้นเดือนกับกลางเดือน ตอนหลังก็มาเปลี่ยนเปนหมดหัวหนึ่งเทาไหรก็คิด 
ของแกเรื่องเงินนี่พอหมดปบแลวลูกแกไมไดมา แกก็จะโทรไปหาทั้งแฟนทั้งลูก บอกวาคนงานเคาทํา
ผาหมดแลว เร่ืองเงินเคาตองได บางทีเราก็เกรงใจตองบอกวาไมเปนไร แกมาเมื่อไหรคอยคิด คือเรื่อง
เงินนี่ที่เคยทํางานกับอิสลามเงินจะเอายากมากเลย อิสลามเขาก็มีดีเหมือนกันคือไมผูกมัดไมอะไร แต
เร่ืองเงินจะเอาลําบาก บางทีก็คาง 2-3 เดือน ถึง 9 เดือนก็มี เคาจะใหเบิกไปเรื่อยๆ ได แตเราไมชอบ 
ชอบแบบโละบัญชีไปเลยทีเดียว ของแก(ลุงอูด) เวลาแกวางแกก็จะมานั่งคุย คนทอก็จะทอไป 
 
Q : รายไดจากการทอผาบานครัวในอดีตและปจจุบัน 
A : แตกตางกัน ในอดีตคาครองชีพไมสูง คาแรงสมัยกอนนี้ตกหลาละ 3.50 บาท เดี๋ยวนี้คาแรงหลาละ 
21 บาท แตคาครองชีพสูงผิดกัน แลวพูดถึงเมื่อกอนก็จะทองาย สวนเดี๋ยวนี้ทอยากมันก็จะชาลง คา
ครองชีพปจจุบันรายรับ-รายจายในปจจุบันก็ไมคอยสมดุลกัน ถาคนใชเงินเกงนี่จะไมสมดุลเลย แตเรา
ถือวากวาจะหามาไดก็ลําบาก อันไหนจําเปนตองใชเราคอยใช อันไหนก็ไมจําเปนก็ไมใช 
 
Q : มีบุคคล, หนวยงาน หรือองคกรใดมาสอนเทคโนโลยีสมัยใหมบางไหม 
A : มีคะ แตวาไมคอยเหมาะกับเรา คือเคาจะมีสอนทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมันจะใชกันไมได การเคหะ
แหงชาติเขาจะเปนผูจัดอบรม แลวเขาก็จะสงเจาหนาที่เขามาอบรมที่บานครัวใต(ฝงโนน) ที่มัสยิด แต
วาการสอนของเขา เขาจะเอาตะกอของเครื่องจักรกับตะกอที่เราปฏิบัติอยูมาทํา ทีนี้เราเคยทําผาเครื่อง
มากอนเราก็จะเปนคนคานวา ทฤษฎี-ปฏิบัติมันคานกัน ทําไมได เขาก็ไมเช่ือ เอากี่มาตั้งเสียเนาเลย 
เพราะวาขอแรก เครื่องจักรของเขาจะเปนเหล็กหมดเลยนะ ตะกอเขาก็จะเปนลวด แลวของเขานี้ก็จะ
มาตรฐานเลย ทีนี้ของเราไมมาตรฐาน มันจะมาตรฐานเฉพาะดายตะกอ อยางเวลาคนทอเคาก็จะลอย 
รางกระสวยลอย เราก็ตองดึงขึ้นดึงลงผูกดาย แตถาเขาเอาเครื่องจักรมาลงแลวก็จะไมมีสิทธิ์ดึงขึ้นดึงลง 
ก็จะเปนเหล็กยาว ก็เคยคานเขาแลว แตเขาบอกวาทําได เขาก็เชิญอาจารยจากราชมงคลฯ มา  ปรากฏวา
ก็ใชไมได ต้ังจนกี่เนาจนลุงอูดแกวา 
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 อาจารยจากราชมงคลฯ ถาเขาไมเคยทอผาเครื่องจักรเขาก็จะบอกวาทอได รับรองได แกเอา
ตัวอยางอะไรตอมิอะไรมาใหดูแลวก็บอกวาทอได เคยทอแลว เขาเอาเหรียญสลึงเขาไปทอแลวจะคอย
เอาออกมา เราบอกวาทําไมได กี่กระตุกทําไมไดเขาก็ไมเช่ือ 
 
Q : ความโดดเดน ความเปนเอกลักษณของผาไหมบานครัว 
A : สวย ยอมรับวาคุณภาพดี (อันนี้ไมไดชมเอง) เรื่องสีอะไรของเราจะสดและคงทน สวนใหญลูกคานี่
จะชมวาสวย คุณภาพดี ราคาสูงแตวาสมราคา เพราะวาสีมันคงทน 
 
Q : อยากใหกิจการนี้ดําเนินตอไปเรื่อยๆ ไหม 
A :  อยาก เพราะเปนอาชีพเรา 
Q : ผาไหมของที่นี่นอกจากจะไปวางขายที่นารายณภัณฑแลวยังมีที่อื่นไหม 
A : บางทีก็จะมีทางใต หาดใหญ เขาก็จะซื้อไปขาย เจาของเขามา ทีแรกเขาซ้ือไปใชเองแลวทีหลังก็เอา
ไปขาย แลวเมื่อกอนก็จะมีรานที่อยูตรงเกษตรฯ ซื้อไปขาย แตรานชื่ออะไรไมทราบนะคะ ทุกวันนี้ยัง
ไมมาอีกเลยก็ไมทราบวาทําไมไมมาเหมือนกัน แตเมื่อกอนจะมาบอย แลวก็รานแถวรานเจเลงก็เคยซื้อ
ไปขายอยู 2 หน แตแกติวาผาไหมเราแพง เขาก็คงจะไปเจอเจาที่ถูกกวา 
 
Q : เคยคิดวาจะลดตนทุนการผลิต วัสดุตางๆ อะไรใหถูกลงไหมเพื่อเอาใจตลาด 
A : ลดตนทุนไมไดหรอกคะ เพราะวาราคาไหมขึ้นทุกปๆ ถาไมขึ้นมันก็อาจจะลดได แลวก็อยากรักษา
คุณภาพกับเอกลักษณผาไหมเราไว 
 
Q : อยากใหสื่อมวลชนเขามามีสวนชวยประชาสัมพันธไหม 
A : อยากคะ อยาก อันนี้เคยมีทีวีทุกชองเลยมาถายเมื่อ 2 ปที่แลว จะออกแทบทุกรายการเลย แลวก็
อยากใหมีอีก 
Q : หลังออกอากาศไปมีลูกคาเพิ่มขึ้นไหม 
A : ชวงแรกๆ ที่เขามาถายทําแลวก็ออกทีวีนั้นกระเตื้องขึ้น ผาไหมเราเรียกวาขายดีมาก แตวาทีนี้เขาก็ติ
วามันแพง เพราะวามีสินคาตางจังหวัดเขามาแขงขัน ซึ่งของเขาก็จะถูกกวาที่นี่ ชวงนี้ก็เลยซาลง 
 
Q : อยากใหภาครัฐ นักวิชาการ หรือหนวยงานตางๆ เขามามีสวนชวยอะไรบาง 
A : คิดวาเราอยูของเราดีกวา มันไมเรื่องมาก เพราะวาถาภาครัฐเขามา มีความรูสึกวาอะไรตออะไรจะ
เปลี่ยนแปลงไป เราอนุรักษของเราไวดีกวา 
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22 พฤศจิกายน 2548 
สัมภาษณผูรวมกระบวนการผลิตในอดีต 
ชื่อ : นายชาลี  เลี่ยมละออ  อายุ :  52  ป 
ตําแหนง : ตําแหนง อสส., กรรมการชุมชนรวมกับเปนสมาชิกศูนยพญาอินทรียชวยเหลือทั่วไป
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 803 ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
ประวัติการมีสวนรวมในกระบวนการผลิตในอดีต 
 ตนเกิดที่บานครัวแถบนี้ กิจการทอผาไหมเปนกิจการหลัก ในระยะแรกเปนธุรกิจของคนบาน
ครัว (เห็นไหมตาก, ผาไหม) เห็นนาชายทําการยอมและบานญาติ (มีกี่ การยอม และทอ ครบวงจร) 
ญาติ ๆ มารวม 20 กี่ คนทอ 20-30 คน ซึ่งคนงานสวนใหญเปนคนจีนและตางจังหวัด โดยคนพื้นบาน
ทําการทอนอย (สวนใหญจะทําการตรวจผา,ตัดขี้ดาย) 
 
กระบวนการผลิตผาไหมในอดีต 
 กระบวนการผลิต พ.ศ. 2500 ไปเอาจากเขมร, พระตะบอง พมา,อีสาน จีนก็สงมามาก เปน
แหลงวัตถุดิบ(บริษัทที่จําหนาย) ที่จะสงมายอมสี ไหมเขามายอม   

นําไหมดิบมาแยก ฉีกเปนใจเล็กๆ โดยตีใสในที่ยอมรูปตัว U (ใชหวายทํา) มีเชือกหลักขางบน 
มาตมกับสบูใหออนนุม, แยก และเปนสีขาว ในปบน้ํามัน 20 ลิตร(สี่เหลี่ยม) ไหมจะมี 2 ลกัษณะ คือ 
ไหมพุง และไหมยืน (มัดเปนใจ, เกลียวขนม,มีสีเหลือง) 

สีตองการใชยอมเสนไหมมีทั้งจากสีธรรมชาติและสีสังเคราะห ซึ่งจําเปนตองใชประสบการณ
ในการยอม(เนื่องจากไมมีที่ช่ังตวง) แลวแตตองการ ประมาณ 2 ช.ม. หลังจากนั้นนํามาลาง/ตีไหมที่
บานครัวใต โดยใชแสงแดด/ความรอนชวยใหแหง จากนั้นใสในไมกระตุกใหเสนไหมแยกสงตอให
ชาวบาน/คนกรอง โดยใสหลอดทอน้ําประมาณ 1 คืบ(หลอดไหม มีรูกระสวยคลายเรือ) ไปที่กระสวย
ขนาด 2-3 นิ้ว (หลอดกาแฟ)  การยอมไหมใหผูชายเปนแรงงานสําคัญ 4 คน เตายอม 5-6 เตา เปน
ลูกจาง มีทั้งการฟอก, ลาง, แยก/กระตุกไหม โดยมีหัวหนา/คนคุมทําการดูแล 

การผลิต(กรอไหม)จะทําการที่บาน/ญาติ ทุกบานจะมี 1 ตัวตอบาน (สูงกวานั้น 3-4 ตัวตอ
บาน) แรงงานสวนใหญจะเปนญาติ ๆ มาชวยกัน และจางแรงงานคนนอกเพิ่ม ตอนนั้นมีรวม 20 กี่ คน
ทอ 20-30 คน ซึ่งคนงานสวนใหญเปนคนจีนและตางจังหวัด  

การทอผาไหมจะเปนผูหญิง อีกชุด (เครือญาติสอนกันเอง) มีคนจีน/อีสาน บางบาน 20 กี่(ซึ่ง 1 
กี่ตอ 1 คน) โดยมีการกําหนดลาย สี ความหนา จากเจาของสินคา, ออรเดอร ที่ไดรับตามราน(มีไหมยืน,

  154 

DPU



 

 

ไหมพุง,กี่เสน) ลักษณะของผาแบงตามความหนาคือ 1 เสน-บาง, 2 เสน-หนา และ 3 เสนจะหนามาก
ขึ้นจึงนิยมนําไปตัดชุดสูทผูชาย (โดยทําตาม Order ที่ไดรับ) 

ผลตอบแทนที่ไดรับ ผาไหมคิดเปนตอหลา การยอม/การกรองเสนไหมคิดเปนตอกิโลกรัม 
(อดีต 5 บาทตอกิโลกรัม) ราคาผาไหมอยูที่ประมาณ 200, 225, 230 บาท 
การติดตอสื่อสารในกระบวนการผลิตในอดีต 

คนดั้งเดิมในชุมชนอพยพมาจากเขมร จึงมีการใชภาษาเขมรมาตั้งแตอดีต ตอนนี้มีเหลือใน
กลุมผูสูงอายุที่พูดและฟงเขาใจ สวนลูกจางเปนคนจีน, คนอีสาน ก็จะสื่อสารดวยภาษาไทย(ภาคกลาง) 
และภาษาอีสาน ซึ่งลูกจางคนจีนบางคนการสามารถฟงและพูดภาษาอีสานไดอีกดวย 
 
การติดตอส่ือสารระหวางจิม ทอมปสัน กับชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 จิม ทอมปสัน เปนผูบุกเบิกการทําผาไหมเปนอุตสาหกรรมในบานครัว การสั่งงานนั้นจะ
สื่อสารผานลาม การยอมสีจะผานหัวหนา/คนคุมไปคนยอม สวนการทอจะผานคนทอแตละกี่ สวน
ใหญผาที่ทอจะเปนสีพื้น ใชสําหรับนําไปตัดเสื้อ (ชุดผูหญิง, สงตางประเทศ) ในอดีตผาที่ผลิตไดจะสง
ใหทางจิม ทอมปสัน หมด  
 หลังจากจิม ทอมปสัน หายสาบสูญไป บริษัทจิม ทอมปสัน ก็ไดทํากจิการครบวงจรของ มี
ต้ังแต ปลูกหมอน, เลี้ยงหมอน, ยอมไหม ซึ่งก็ทําในสําหรับบริษัทของเขาเพียงอยางเดียว แตก็ไมได
ตัดทิ้งบานครัว คนบานครัวที่เคยทําผาไหมสงจิม ทอมปสัน ในอดีต ก็ยังคงถือหุนตอไปตราบที่ยัง
ไมไดขาย 
 
สาเหตุท่ีทําการการทํากิจการผาไหมในชุมชนลดลง 
 ราคาวัตถุดิบในอดีตไมมีการลด แตการแขงขันในตลาดเริ่มมีมากขึ้น มีการสงเสริมการขาย
อยางแพรหลาย ตนทุนวัตถุดิบราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทบกับราคาผาไหมที่จะขาย โดยของเราไมสามารถสู
ราคากับของที่อื่นได เนื่องจากตนทุนการผลิตสูงและไมสามารถลดตนทุนการผลิตได 
 อีกสาเหตุหนึ่ง คือ รายไดที่ไมคุมกับการทํางาน คนทอปจจุบันมีแตคนรุนเกาและเหลือนอย
แลว ลูกหลานในปจจุบันตางไดรับการศึกษาที่สูง จึงไปประกอบอาชีพอื่นๆ เชน รับราชการ ทํางาน
การรถไฟ, ยาสูบ, ไฟฟา และทหาร ไมสนใจทํากิจการทําผาไหมตอไป 
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การผลิตและการจัดจําหนายผาไหมในปจจุบัน 
 เดี๋ยวนี้นําออกขายเอง,ตามรานที่สั่งมา เชน ชินวัตร บางครั้งก็มีการมาซื้อถึงแหลงผลิต อยาง
ของสมพงศ (บานครัวเหนือ) มี เปน10 กี่ อยูตรงศูนยเคหะฯใกลปมเชลล 30 ม. ก็เปนอีกแหลงผลิต
หนึ่ง สีและลวดลายของผาในอดีตมีนอย สวนใหญเปนผาพื้น แตปจจุบันมีการนําเขาลายประยุกต เพื่อ
เพิ่มยอดขาย เพราะในการลงทุน 1 กี่ตอ 10,000 บาท ทําใหผูผลิต, ผูสงออกตองมีการพัฒนาสินคา 
 
การชวยเหลือจากภาครัฐ 

การชวยเหลือจากหนวยงานราชการ (กทม., เขตฯ) จะมาติดตอใหไปออกงานแสดงสินคา 
OTOP  แตก็ไมคอยไดรับความนิยม เนื่องจากสูผูผลิตรายอื่นที่มีช่ือเสียง หรือสูราคาสินคาที่มาจาก
ตางจังหวัดไมได 

สินคาของชุมชนที่ผลิตจะมีความแตกตางกับที่อื่น การผลิตในชุมชนจะเปนแบบชวยเหลือ
พึ่งพาตนเอง ทั้งในดานสีสัน, ลวดลาย ใหเพียงพอกับความตองการที่มีเขามา โดยเขตแทบไมไดเขามา
มีบทบาทแตอยางใด 
ความตองการใหภาครัฐเขามามีสวนชวยเหลือ 
 สิ่งที่ตองการจากหนวยงานภาครัฐคือ ไมมีทุน,วิทยากร ไมมีการสงเสริมรูปแบบอื่นนอกจาก
ใหนําสินคาไปขายในงานตางๆ จึงตองการใหอนุรักษความรู เพิ่มเติมวิชาการ/เทคนิคใหมๆ เพื่อลด
ขั้นตอนความยุงยาก ในปจจุบันมีสื่อมามากกวาในอดีต แตก็ยังเขามานอยมาก 
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25 พฤศจิกายน 2548 
สัมภาษณผูอาวุโสที่รูเห็นเหตุการณ 
ชื่อ : นางศิริวรรณ มานะเกษม  อายุ : 74 ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 22/129 หมูบานเปรมประชา แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 
กิจการทอผาในอดีต 
 มารดาสามี (นางหนับ มานะเกษม) ทํากิจการทอผาไหม จึงเห็นกระบวนการทอผาทั้งหมด แต
หลังแตงงานแลวไดแยกออกมาทํากิจการทอผาไหมตางหาก เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน สมัยนั้น
กิจการทอผาไหมเฟองฟูมาก จนตองจางคนจีนและคนอีสานเขามาเปนลูกจาง 
 
การติดตอกับจิม ทอมปสัน 
 สมัยนั้นจิมจะมาทุกวันเพื่อสั่งออรเดอรในชวงเชาและตรวจดูผาที่สั่งทอไว รวมทั้งเปนคน
กําหนดลายและสีดวย นอกจากนี้จิมก็ยังใหความชวยเหลือตางๆ เชน สั่งไหมดิบและสียอมมาให พอ
สิ้นเดือนจึงจะคิดบัญชีกัน 
 
สาเหตุท่ีเลิกกิจการ 
 หลังจากที่จิม ทอมปสัน หายไป แตละคนตองมีทุนของตัวเองรวมทั้งตองหาตลาดเอง และมี
ปญหากับผูจัดการคนใหมของบริษัทของจิม ทอมปสัน เงินทุนก็คอยๆ หมดไปจนตองเลิกกิจการ ราคา
ไหมก็แพงขึ้น 
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วันท่ี 6 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูอาวุโสที่รูเห็นเหตุการณ 
ชื่อ : นายฮัจยีเราะฮีม บินยาปน อายุ : 79 ป 
อาชีพเดิม : เคยเปนเจาของกิจการทอผาและเปนผูรวมกระบวนการผลิต 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 799/2  ตรอกวัดพระยายัง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 
ประวัติโดยสังเขป 
 เกิดที่บานครัว อยูที่บานครัวมาตั้งแตเกิด พอเกิดที่นี่ แตปูมีเช้ือสายจามและมาจากเขมร ใน
อดีตคุณพอมีกิจการผลิตและจําหนายผาไหมไทย จะไปขายแถบจังหวัดสุพรรณบุรี, ราชบุรี ผาที่ขายได
ก็จะเปนผาประเภท ผาไหมทอ, ผาไหมสามตะกอ ที่บานจะทอเอง ทําเองที่บานหลังนี้(หลังที่อยู
ปจจุบัน) แลวก็รับชวงตอจากคุณพอ แลวก็เปลี่ยนมาทอไหมไทย ก็ตองไปซื้อไหมมากรอเอง ยอมเอง 
จากจังหวัดแถบภาคอีสาน ที่รูแหลงก็เพราะวาคุณฮัจยีเราะฮีมเคยไปอยูที่ภาคอีสานแถวจังหวัดศรีสะเก
ษมาระยะเวลาหนึ่งดวย รวมถึงมีประสบการณในการทําผาไหมทุกขั้นตอนตั้งแตไปซื้อไหม, นํามาเขา
เกลียว, นํามาควบ 1-2-3-4 เสน รวมถึงทําขั้นตอนอื่นๆ จนจบกระบวนการ และในภายหลังก็ไดมาทํา
ผาพิมพ, ผาปาเตะ โดยใชบล็อกเล็กๆ มาพิมพตอกันจนไดทั้งผืน 
 
การใชผลิตภัณฑผาไหมของชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 ในอดีตก็จะทําเองและใชเองบางแตเปนสวนนอย ไมไดแพรหลายในชุมชน สวนมากที่ใสกัน
ก็จะเปนผาธรรมดาๆ ทั่วไป 
 
วิถีชีวิต, ความเปนอยูของชาวชุมชนบานครัวในอดีต 
 ชีวิตเรียบงายแบบชาวบานธรรมดา ความเปนอยูก็ตามอัตภาพ สมัยกอนใชน้ําคลองเพราะยัง
ไมมีน้ําประปา หรือไมก็หายากมาก ไฟก็ยังไมมี ตองใชตะเกียงลาน(ตะเกียงไขลาน), ตะเกียงโคม, 
ตะเกียงหลอด แตถาเปนเวลามีงานก็จะใชตะเกียงเจาพายุ 
 มัสยิดที่บานครัวก็มีมาตั้งแตตนเกิดแลว จนถึงปจจุบันมัสยิดที่บานครัวเหนือก็มีอายุ 105 ป 
แลวมัสยิดอีกดานที่อยูดานสะพานเจริญผลก็อายุประมาณ 200 ปแลว 
 สมัยกอนบานเรือนในชุมชนบานครัวจะตั้งอยูหางๆ กัน มองลอดไปก็เห็นบานอื่นเพราะเปน
บานใตถุนสูง สะพานในชุมชนก็เปนสะพานไม เวลาหนาน้ําสะพานก็ลอยตามน้ําบาง ตองคอยถือฆอน
ถือตะปูคอยตี แถวนี้น้ําจะทวมบอย เปนธรรมชาติของชุมชนนี้วาพอถึงหนาน้ํา น้ําก็จะทวมชุมชน จะ
ไปตลาดกิ่งเพชรทกี็ตองหาเรือไป แตน้ําก็ลงเร็วไมขังนาน เวลาทวมเยอะพอถึงตอนเย็นก็จะลง มีน้ําขัง
อยางมากก็วันสองวัน แตก็มีในป พ.ศ. 2485 ที่น้ําทวมใหญ ชวงนั้นก็ตองหนีน้ําอยูแตช้ันบน 
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ปญหาของชุมชนในอดีต 
 ก็จะมีขโมยโดยธรรมชาติเหมือนชุมชนอื่นๆ สวนใหญจะเปนพวกลักเล็กขโมยนอย แลวก็จะ
มีชาวยา(คนเสพฝน) มีคนขายอยูในชุมชนโดยจะมีคนนอกชุมชนเอา “ยาดํา” หรือฝนมาสงให แลวใน
อดีตก็จะมีโรงยาท่ีอยูแถบซอยโรงเลี้ยงเด็กอยูตรงแถวประตูน้ําใหไปนอนเสพกัน แตก็ไมใชปญหา
ใหญหรือปญหาของคนสวนมาก สวนปญหาใหญๆ หนักๆ นี่จะไมมี เพราะวาในอดีตจะปกครอง
กันเอง เช่ือฟงกัน และทุกวันนี้ก็ยังปกครองกันเองอยู สมัยกอนเด็กในชุมชนจะเคารพผูใหญมากกวา
ปจจุบัน หากวิ่งเลนอยูพอผานแถวนี้หรือเจอผูใหญก็จะหยุดว่ิงแลวคอยๆ เดิน หรือหลีกให แตถาเปน
ในปจจุบันหากไมใชผูใหญที่รูจักกันเดินสวนมาก็จะไมหยุดหรือหลบให 
 ในอดีตจะยังไมมีประธานชุมชน แตก็เช่ือฟงกันดี และจะมีผูนําทางศาสนาคือ “อิหมาม” ซึ่ง
คนในชุมชนจะใหความเคารพ โดยคนที่เปนอิหมามจะเปนคนที่มีความรูหรือมีการศึกษาสูงหนอย
เพื่อที่จะนําพาชาวบานได สวนผูนําที่ไมเปนทางการก็จะไมมี เพราะสวนใหญจะใหเกียรติซึ่งกันและ
กันเองอยูแลว 
 
การติดตอส่ือสารกันของคนในชุมชนในอดีต 
 ก็จะเปนลกัษณะปากตอปาก หรือไมถามีพิธีทางศาสนาก็จะใชการตีกลองที่มัสยิด 
 
การชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนในปจจุบัน 
 เวลาที่มีปญหา บุคคลที่ชาวบานนึกถึงอันดับตนๆ ก็คือผูนําทางศาสนา แลวก็คนที่สนิทสนม
คุนเคยกันที่เปนชาวบานธรรมดาๆ ดวยกัน โดยชาวบานก็จะชวยเหลือซึ่งกันและกันเอง 
 
ปญหาของชุมชนบานครวัในปจจุบัน 
 ก็จะมีผูที่ประสบปญหาเศรษฐกิจเปนบางบาน สวนใหญบานที่ประสบปญหาก็จะเปนผูที่มี
การศึกษานอย แตก็จะมีผูที่ชวยเหลือแนะนํากันในทางที่ดี เพียงแตขอใหเช่ือฟงกัน สวนมากผูที่ให
ความชวยเหลือคนที่ประสบปญหาจะเปนคนรุนผูใหญๆ ที่อายุประมาณ 60-70 ปขึ้นไปเอื้อเฟอตอกัน 
ถาเปนคนรวยหรือคนที่มีฐานะเขาก็จะไมมายุงหรือใหความชวยเหลือแตอยางใด เจ็บไขไดปวยก็
ชวยเหลือกัน ไปเยี่ยมเยียน พาไปโรงพยาบาล ไปจนถึงชวยออกคารักษาพยาบาลใหดวย(หากจําเปน) 
 
ความศรัทธาในศาสนาระหวางคนยุคอดีตกับปจจุบัน 
 ถาวัยหนุมๆ ก็จะไมเครงอะไร แตถาเปนคนรุนเกาที่อายุมากกวา 40 ปขึ้นไปก็จะเครงมากกวา 
คนอายุนอยๆ จะยังมีความนึกสนุกอยู ก็จะเที่ยวเธคเที่ยวบารไปตามเรื่อง เราก็ไดแตตักเตือนดวย
ความหวังดี แตเขาจะเชื่อหรือไมนั้นเปนอีกเรื่อง 

  159 

DPU



 

 

การติดตอส่ือสารระหวางคนในชุมชนในปจจุบัน 
 รวมกันเวลาทําพิธีทางศาสนา โดยจะมีการประกาศผานเสียงตามสายภายในชุมชน หรือ
ติดตอกันผานปากตอปาก และมีการติดตอกันในฐานะเพื่อนบาน ใหความเอื้อเฟอเผื่อแผตอกันเสมือน
เครือญาติ 
ความคิดเห็นตอการทําผาไหมบานครัวในปจจุบัน 
 บานที่ยังทําไดก็อยากใหทํากันตอไป สวนถาอนาคตจะหายไปตามกาลเวลาก็คงหามไมได 
 
การติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการที่ทําผาไหมในปจจุบัน 
 ปจจุบันก็ติดตอสื่อสารกันแบบคนรูจักกันในชุมชน แตไมไดติดตอกันในฐานะผูใหคําปรึกษา
ในการทําผาไหมแตอยางใด เพราะเขาก็มีความรูดี เนื่องจากในอดีตเคยเปนลูกจางกันมากอน แลวมา
พัฒนามาเปนเจาของกิจการในปจจุบัน 
 
ความเปนอยูของคุณฮัจยีเราะฮีมในปจจุบัน 
 อยูกับลูกๆ มีลูกดูแล ซึ่งลูกๆมีอาชีพ ขาราชการ, เภสัชกร, ทํางานรัฐวิสาหกิจ และทํางาน
บริษัทปูนซิเมนตไทย สวนภรรยาเสียชีวิตไปเมื่อ 5 ปที่แลว ปจจุบันก็ยังจัดวาแข็งแรงอยูตามวัย แตก็ไม
เทาสมัยหนุมๆ อยางสมัยกอนเดินไปมัสยิดใชเวลาเดินไปเพียง 5 นาที แตปจจุบันใชเวลาถึง 15-20 
นาที โดยคอยๆ เกาะตามทางไป ทุกวันศุกรจะไปมัสยิดเพื่อทําพิธีละหมาดดวยความศรัทธา และพบปะ
ผูคนในฐานะผูใหญที่คนในชุมชนใหความเคารพนับถือและรูจักดี ถาเห็นใครทําอะไรไมดีก็จะคอย
ตักเตือน แตเรื่องที่จะเชื่อไมเช่ือก็อีกอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  160 

DPU



 

 

6 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูบริโภคผาไหมบานครัว(ผูซื้อโดยตรง) 
ชื่อ : นางมาลาทิพย  สวินทร อายุ : 40  ป 
อาชีพ : รับจาง (พนักงานบริษัท) 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 552  ถ. เพชรบุรี  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กทม. 
 
Q : รูจักผาไหมบานครัวไดอยางไร 
A : เปนชุมชนที่อยูใกลบาน รูวามีการทําผาไหมและมีรานจําหนายผาไหมอยู เคยไดรับเปนของขวัญ
คร้ังหนึ่งแลวติดใจ  พอมีเวลาวางก็เลยลองเดินมาดู แลวก็เคยอานพบจากนิตยสาร 
 
Q : เคยซื้อผาไหมบานครัวจากราน? เมื่อไหร? 
A : เคยซื้อเองครั้งแรกก็คราวนี้ ที่รานลุงอูด 
 
Q : คุณสมบัติของผาไหมบานครัวที่ทําใหตัดสินใจซื้อ 
A : เคยนําไปตัดชุด รูเลยวาผาไหมบานครัวจะมีขอแตกตางกับที่อื่นคือ คณุภาพดี ลายสวย สีสวย สีไม
ตก คงทน ที่ตัดสินใจซื้อคราวนี้ก็คือ ลายถูกใจ สีสวย ความหนากําลังดีเหมาะที่จะนําไปตัดเสื้อ และ
สูท ฝมือดี ราคาไมแพง 
 
Q : นําผาไหมไปใชประโยชนอยางไร 
A : ที่เคยไดรับเปนของขวัญก็เอาไปตัดชุด สวนคราวนี้ที่มาซื้อก็จะเอาไปเปนของขวัญปใหม 
 
Q : ติดตอซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัว และมีการสื่อสารกับทางเจาของกิจการ, ผูรวมกระบวนการ
ผลิตอยางไร 
A : ซื้อที่รานลุงอูด ก็ติดตอกับลุงอูดโดยตรง  ถามวาแบบนี้สีนี้ราคาเทาไร  เหมาะกับเอาไปตัดเสื้อหรือ
ตัดสูทไหม ลุงอูดแกก็จะแนะนําแบบนี้กี่เสนๆ เหมาะไหมกับวัตถุประสงคเรา สวนผูรวมกระบวนการ
ผลิตก็ไดมีการทักทายกันบาง เวลาเดินเขารานไปเขาก็จะทัก สวัสดีครับ เชิญครับ ถาอยากดู
กระบวนการผลิตก็ไปยืนดูได ถามได 
 
Q : การบริการลูกคาของทางเจาของกิจการเปนอยางไร 
A : บริการเปนกันเอง   เจาของกิจการไมถือตัว ใหคําแนะนําดี  ยืนดูยืนเลือกจนกวาจะพอใจได ยังไม
ซื้อก็ไมเปนไร  สรุปคือประทับใจ 
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Q : ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว รับทราบจากที่ไหน 
A : รับทราบจากคนที่เขานําผาไหมมาใหเปนของขวัญ และตนก็เปนคนชุมชนใกลเคียงอยูแลว เพียงแต
ไมเคยเดินมาดู ตอนหลังก็ลองเดินมาดู พอถึงชวงนี้ใกลเทศกาลปใหมพอดีก็เลยตัดสินใจกลับมาซื้อที่นี่
เพื่อเปนของขวัญ 
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1 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูบริโภคผาไหมบานครัว 
ชื่อ : นางวารีวรรณ  เกษร  อายุ : 37 ป 
อาชีพ : ขาราชการ กทม. ประจําศูนยบริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ 
หนาที่ : ดูแลชุมชน, เย่ียมบาน 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 161/70  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
Q : รูจักผาไหมบานครัวไดอยางไร 
A : เปนชุมชนที่รับผิดชอบในการเยี่ยมบาน และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนแนะนําใหรูจัก เปน
ผลิตภัณฑในชุมชนที่มีช่ือเสียง ถาพูดถึงชุมชนบานครัวเหนือ คนที่รูจักจะตองนึกถึงผาไหมบานครัว 
 
Q : เคยซื้อผาไหมบานครัวจากราน? เมื่อไหร? 
A : เคยซื้อจากรานมาลิน  เมื่อ 3 ปที่แลว 
 
Q : คุณสมบัติของผาไหมบานครัวที่ทําใหตัดสินใจซื้อ 
A : ฝมือประณีต การทอดี สีไมตก 
 
Q : นําผาไหมไปใชประโยชนอยางไร 
A : ตัดเสื้อผา 
 
Q : ติดตอซื้อผลิตภัณฑผาไหมบานครัว และมีการสื่อสารกับทางเจาของกิจการ, ผูรวมกระบวนการ
ผลิตอยางไร 
A : ซื้อที่รานมาลิน เพราะวารูจักกับเจาของกิจการแลวเขาก็จะลดราคาใหเพราะรูจักกับเรา ราคาก็ไม
แพงถาเทียบกับรานอื่น 
 
Q : การบรกิารลูกคาของทางเจาของกิจการเปนอยางไร 
A : บริการดี เอาใจใสลูกคา รับประกันคุณภาพสินคา 
 
Q : ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว รับทราบจากที่ไหน 
A : จากทางรานที่ทอผาไหม และจากคนที่ทอผาไหม บางครั้งเขาก็จะไปออกงาน OTOP ของเขตราช
เทวี หรือไมก็ตามงาน OTOP ทั่วไป 
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16 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณคนกลาง 
ชื่อ : นางมาลีวรรณ รงควิลิต อายุ : 40 ป 
เจาของรานพีแอนดพี การเมนท  
ท่ีอยู : 367/1 ซอยพญานาค ขางโรงแรมเอเซีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
กิจการขายผาไหม 
 รานพีแอนดพี การเมนท ขายผาไหมและผลิตภัณฑจากผาไหมอื่นๆ เชน เสื้อผาสําเร็จรูป เนค
ไท ผาพันคอ ฯลฯ แตผาไหมเปนผาไหมจากบานครัวทั้งสิ้น โดยติดตอกับคุณวรรณี มนูทัศน (เจาของ 
นิพนธ-วรรณี ไหมไทยบานครัว) ตกลงกันรับผาไหมมาจําหนาย สาเหตุที่ขายผาไหมจากบานครัว
เพราะคุณภาพดี สีไมตก ลายและสีสวยแปลกจากผาไหมที่อื่นๆ บางครั้งจะไปเลือกผาไหมเอง แต
บางครั้งก็ใชโทรศัพทสั่งลายและสีตามแบบตัวอยางที่มีอยู กิจการเปนไปดวยดีพอสมควร 
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28 ธันวาคม 2548 
สัมภาษณผูแทนเขตราชเทวี  
ชื่อ : คุณสุจิรา ธัมมะรักขิต อายุ : 32 ป 
ตําแหนง : เจาหนาที่พัฒนาชุมชน 2  สาํนักงานเขตราชเทวี    อยูในตําแหนงนี้มา 1  ป 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน : 58/122 หมู 6 ถนนเอกชัย(69) แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 
 
หนาที่โดยตรงตอชุมชนบานครัว 

- ประสานงาน ใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาแกชุมชน 
- ดําเนินการจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  

 
โครงการฯที่จะพัฒนาชุมชน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูนาํชุมชน เพื่อใหความรู ความเขาใจในการบริหารแกผูนําชุม 
- โครงการดานการรักษาความสะอาดในชุมชน โดนจะมีเจาหนาที่ฝายรักษาฯ เขาไปทําความ

สะอาด   รวมกับคนในชุมชน หมุนเวียนไปในแตละชุมชน เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหคนใน
ชุมชนรักสะอาด ชวยกันดูแลชุมชนของตนใหนาอยู 

- โครงการตานยาเสพติด โดนจะมีการจัดอบรม สัมมนา ใหความรูเกี่ยวกับพิษภัยของ
ยาเสพติด เพื่อปองกันไมใหประชาชนในชุมชนเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชนที่เปนกลุมเสี่ยง เนื่องจากความรูเทาไมถึงการณ 
 
รูจักผาไหมของบานครัวหรือไม ทางใด 

รูจักจากทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ ของสํานักงานเขตราชเทวี  เนื่องจากมีการสนับสนุนผา
ไหมบานครัว เปนผลิตภัณฑ OTOP ของเขต 
 
ท่ีผานมาหนวยงานนี้เคยมีสวนในการสนับสนนุการทอผาไหมและการจัดจําหนายผาไหมของชุมชน
หรือไม อยางไร 

มี คือมีการจัดจําหนายตามงานแสดงสินคา OTOP ของสํานักงานเขตฯ และงานมหกรรม 
OTOP รวมทุกสํานักงานเขต 
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มีโครงการสงเสริมการทอผาไหม สงเสริมการจัดจําหนาย หรือพัฒนาเกี่ยวกับผาไหมของชุมชนบาน
ครัวหรือไม อยางไร 

ไมมีโครงการโดยตรง แตจะเปนในแงการสงเสริม ผลักดัน ใหเปนผลิตภัณฑขึ้นช่ือของเขต
ราชเทวี 

 
เคยมีการติดตอกับเจาของกิจการที่ทอผาไหมบานครัวหรือไม อยางไร 

เคยไปเยี่ยมชมการทอผาไหมและพบเจาของกิจการ 
 
วิธีการท่ีใชติดตอส่ือสารกับเจาของกิจการทอผา 

ทางโทรศัพท หรือติดตอผานทางกรรมการชุมชนบานครัวเหนือ 
 
ทัศนคติตอผลิตภัณฑผาไหมของชุมชนบานครัว ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
 จัดวาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม ในดานศิลปะการทอผาไหมจนเปนที่รูจักของ
ตางชาติ จึงเห็นควรใหมีการสนับสนุน เผยแพร ใหเปนที่รูจักกวางขวางตอไป และจะตองสงเสริม 
สนับสนุนใหมีผูสานตอเพื่อสืบทอดและรักษาคุณคาทางวัฒนธรรมในดานศิลปะการทอผาไหมใหคง
อยูตอไป 
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รูปภาพ 
กลุมเปาหมายในการวิจัย และชุมชนบานครัว 
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คุณสัมฤทธิ์ สิขันธกบุตร 

ประธานชุมชนบานครัวเหนือ 
 
 

 
                                                                  คุณสมใจ เนื่องนิยม 

     กรรมการชุมชน 
 
 

 
คุณวรรณี มนูทัศน 

เจาของกิจการ วรรณี-นิพนธ ไหมไทยบานครัว 
 

  168 

DPU



 

 

 
 คุณมนัสนันท เบญจรงคจินดา 

           เจาของกิจการ อูด บานครัวไหมไทย 
 
 

 
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) วิษณุ มานะเกษม 

เจาของกิจการในอดีต 
 
 

 
คุณยามีระ จิตหยาดสุวรรณ 
เจาของกิจการในอดีต 
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 คุณมานะ ภิรมยรัก 

หัวหนาควบคุมคนงานและยอมไหม รานอูด บานครัวไหมไทย 
 
 

 
คุณสุกันยา กรวัฒนยืนยง 

คนทอผา รานอูด บานครัวไหมไทย 
 
 

 
คุณชาลี เลี่ยมละออ 

อดีตคนฟอกและยอมไหม สมัยจิม ทอมปสัน 
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คุณศิริวรรณ มานะเกษม 

ผูอาวุโส และผูรูเห็นเหตุการณในอดีต 
 
 

 
คุณฮัจยีเราะฮีม บินยาปน 

ผูอาวุโส และผูรูเห็นเหตุการณในอดีต 
 
 

 
 นางวารีวรรณ เกษร 

        ผูบริโภค 
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                                                              คุณสจุิรา ธัมมะรักขิต 

เจาหนาที่เขตราชเทวี 
 
 

 
บานโบราณตั้งแตกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ภายในชุมชนบานครังเหนือในปจจุบัน 

 
 

 
ทางเดินริมคลองแสนแสบและสภาพบานที่ถูกแบงเปนหองเชา 
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บานจิม ทอมปสัน ที่อยูอีกฝงคลองแสนแสบ ปจจุบันกลายเปนพิพิธภัณฑ 

 
 

 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จพระราชดําเนิน ณ รานจิม ทอมปสัน สุรวงศ 

 
 

 
บรรยากาศภายในรานอูด บานครัวไหมไทย 
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โรงเรียนบานครัววิทยา ซึ่งอยูในบริเวณเดียวกับที่ต้ังมัสยิดใหญ 

 
 

 
ฐานบานครัวพญาอินทรีย หนวยกูภัยภายในชุมชนบานครัวเหนือ 
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ตัวอยางเอกสารและสิ่งพิมพจากสื่อมวลชน  
เกี่ยวกับบานครัวและผาไหมบานครัว
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 ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล  นางสาวมานิตา อยูสุข 
ประวัติการศึกษา  ปการศึกษา 2539 
   ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด 
   คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย 
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