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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ การศึกษาเพื่อ (1) ศึกษาภูมิปัญญาการทาผ้ าหมักโคลน
บ้ านหนองสู ง ตาบลหนองสู งเหนื อ อาเภอหนองสู ง จังหวัดมุกดาหาร และ (2) ศึกษาแนวทาง
การส่งเสริมภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
โดยวิธีการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลประกอบด้วย (1) ผู้นาชุมชน จานวน 1 คน (2) ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 1 คน (3) ครู จานวน
2 คน (4) สมาชิกกลุ่มทอผ้าหมักโคลน จานวน 10 คน และ (5) ประชาชน จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 19 คน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content Analysis)
ประเด็นภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน บ้านหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนืออาเภอหนองสูง
จั งหวัดมุกดาหาร พบว่า “ผ้ าหมักโคลน” เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุ ษชนเผ่ า ภูไ ทยที่ เ กิ ด ขึ้ น
เฉพาะถิ่น ลวดลายจึงบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าภูไทย รวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อของผ้าแต่ละ

1

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ; Faculty of Law and Politics, Roi Et Rajabhat
University, Thailand; e - mail : seat007 @ outlook.com
2
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ; Faculty of Law and Politics, Roi Et Rajabhat
University, Thailand.
3
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สูต รรั ฐศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชารั ฐ ศาสตร์ คณะนิ ติ รัฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
ร้ อ ย เ อ็ ด ; Student of Political Science Program, Faculty of Law and Politics, Roi Et Rajabhat
University, Thailand.

172

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-เมษายน
JOURNAL OF LOCAL GOVERNANCE AND INNOVATION : Vol. 4 No. 1 (2020) : JANUARY-APRIL

ประเภทในอาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่คู่ชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณกาล และยังคงสืบทอด
เทคนิคการทาผ้าหมักโคลนมาจนถึงปัจจุบั น จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือเส้นใยธรรมชาติของ
บ้านหนองสู ง ที่ไม่ได้เป็ น ที่รู้ จั กเฉพาะภายในประเทศ แต่ยังคงได้รับ การยอมรั บจากผู้ บ ริ โ ภค
ในต่างประเทศอีกด้วย ส่วนประเด็นแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน พบว่า จะมุ่งเน้น
ในการให้โอกาสกับประชาชนที่มี ความสนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน เข้ามา
รับฟังและมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีทาผ้าหมักโคลน อีกทั้ง การสอนเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้วัสดุธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด
คาสาคัญ (Keywords) : ภูมิปัญญา, ผ้าหมักโคลน

Abstract
This research has educational objectives to (1) study the wisdom of pamuk clone
making process at nongsung village, nongsungnuea sub - district, nongsung district,
mukdahan province, and (2) study the guidelines for promoting the wisdom of making
pamukclone in nongsung village, nongsungnuea sub - district, nongsung district, mukdahan
province by this method of research analyze through qualitative research by means of
indepth interview The sample consisted of (1) 1 community leader (2) 1 village
philosopher (3) 2 teachers (4) 10 members of pa muk clone group and (5) 5 people in
total a total of 19 people and analyze by content analysis.
Wisdom in making pamukclone in nongsung village, nongsungnuea sub district, nongsung district, mukdahan province, found that "pamukclone" is the wisdom
of the ancestors of the phuthai people that occur in the area. The patterns therefore
indicate the way of life of the phuthai tribe. Including the culture, beliefs of each
type of fabric in nongsung district, mukdahan province, That has been with the
villagers since ancient times and still inheriting the technique of making fermented
pamukclone to the present day Therefore becoming a unique, hand - woven fabric of
natural fibers of nongsung village, That is not known Just within the country but still
being accepted by consumers in foreign countries as well as. for the guidelines the
promotion of the wisdom of the pamukclone was found to focus on providing
opportunities for people who are interested to learn about the wisdom of making
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pamukclone to listen and learn about methods of making pa muk clone as well as
teaching various techniques for using natural materials to be most useful and worthwhil.
Keywords : Wisdom, Pa Muk Clone

บทนา (Introduction)
ชนเผ่าภูไทย หรือ ผู้ไท (Phutai) ถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวภูไทเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทย
และแค้นสิบสองปันนา (ดินแดนส่วนเหนือของลาวและเวียดนาม ซึง่ ติดต่อกับส่วนใต้ของประเทศจีน)
ราชอาณาจักไทยได้สูญเสียดินแดนแคว้ นสิบสองจุไทยให้ฝรั่งเศส เมื่อร.ศ. 107 (พ.ศ. 2431) ภูไทย
มีถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดนครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร และบางส่วนกระจายอยู่ในเขต
จังหวัดหนองคาย อานาจเจริญ อุบลราชธานี อุดรธานี ร้อยเอ็ด และยโสธร เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รักษา
วัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างดี (Sanglai, 2017: online)
เมืองหนองสูง เดิมมีอาณาบริเวณครอบคลุมพื้นที่อาเภอหนองสูง อาเภอคาชะอี อาเภอดง
หลวง จังหวัดมุกดาหาร และอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนล้าเข้าไปถึงบ้านขุมขี้
ยาง อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ทาการของเมืองหนองสูงตั้งอยู่ที่บ้านหนองสูง อาเภอหนอง
สูง จังหวัดมุกดาหาร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามเส้นทางมุกดาหาร - กุฉินารายณ์ ระยะทาง
ประมาณ 50 กิโลเมตร ชนชาติดั้งเดิมผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ตั้งเมืองหนองสูง เมื่อประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 15 - 18 สันนิฐานว่าน่าจะเป็นพวกข่า ซึ่งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการปกครองจาก
อาณาจั ก รขอม (เขมร) ต่ อ มาในพุ ท ธศตวรรษที่ 19 - 22 บริ เ วณเมื อ งหนองสู ง นี้ ต กอยู่ ภ ายใต้
การปกครองของอาณาจักรล้านช้าง (ลาว) ชนชาติข่าได้อพยพไปอยู่ที่อื่นโดยไม่ทราบว่าได้อพยพไป
อยู่ที่ใดและด้วยเหตุอันใดก่อนที่ชนเผ่าผู้ไทยดาบรรพชนชาวเมืองหนองสูงจะอพยพเข้ามาอยู่แทน
ซึ่งชนเผ่าผู้ไทยดานี้ ตามพงศาวดารเมืองแถนระบุว่าเกิดที่นาน้อยอ้อยหนู เมืองแถน (แถง) ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเดียนเบียนฟู อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
ชาวผู้ไทยดาอพยพจากเมืองดังกล่าวเพื่อหนีภัยความแห้ งแล้งกันดาร มาตั้งเมืองใหม่ ณ เมืองวัง
เมืองคาอ้อ ปัจจุบันอยู่ในแขวงสะวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้ าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี) ได้มีท้าวสี หนาม (สิงห์)
เจ้าเมืองคาอ้อ เป็นผู้นาได้นาพาผู้คนชาวผู้ไทยจากเมืองคาอ้อ จานวน 806 คน และชาวผู้ไทยจาก
เมืองวัง จานวน 952 คน รวม 1,658 คน อพยพหนีภัยความแห้งแล้งกันดารข้ามแม่น้าโขงมาขึ้นฝั่ง
ประเทศไทย ณ ท่ า สี ด า (มุ ก ดาหาร) เจ้ า เมื อ งมุ ก ดาหารอนุ ญ าตให้ ไ ปตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู่ ที่ ด งบั ง อี่
แขวงเมื อ งมุ ก ดาหาร อั น เป็ น พื้ น ที่ ตั้ ง ของอ าเภอหนองสู ง ในปั จ จุ บั น ครั้ น ความทราบถึ ง
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พระบาทสมเด็จ พระนั่ งเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว พระองค์จึ งมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้ าฯ ให้ ตั้งบ้าน
หนองสูงเป็น “เมืองหนองสูง” แต่งตั้งให้ท้าวสีหนาม (สิงห์) พระไกรสรราช (สิงห์) เจ้าเมืองหนองสูง
โดยมีสารตราตั้งมาเมื่อวันศุกร์ แรม 11 ค่า เดือน 8 ปีมะโรง จ.ศ.1206 (หอสมุดแห่งชาติ จศ. 1206)
ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2387 เป็นเมืองจัตวา ทาราชการขึ้นต่อเมืองมุกดาหาร (Provincial
Police Station, 2019 : online)
ในบริบททางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหนองสูง นั้น “ผ้าหมักโคลน” ถือเป็นภูมิปัญญาของ
ชนเผ่ภูไทย อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มาตั้งแต่โบราณกาล และยังคงสืบทอดเทคนิคการทา
ผ้ าหมักโคลนมาจนถึงปั จ จุ บั น ซึ่งเป็ น เอกลั กษณ์ผ้ า ทอมื อเส้ น ใยธรรมชาติ โ ดยเฉพาะของบ้ า น
หนองสูง เป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย ชาวบ้านหนองสูงถือเป็นต้นกาเนิด
ของแหล่ ง การผลิ ตผ้ าหมักโคลนซึ่งมีการผลิตอยู่ ห ลายชุมชนและหนึ่งในนั้นเป็นผู้ ผ ลิตจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหมหมักโคลน โดยให้กลมกลืนกับรูปแบบ
การผลิตดั้งเดิมของชาวภูไท เมืองหนองสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “แก่นเข - เพกา”(Singhata,
2012 : online)
จากข้อมูลที่กล่าวมา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน บ้านหนองสูง
ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะทาให้ทราบถึงภูมิปัญญาการทาผ้าหมัก
โคลนรวมทั้งแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน อันจะทาให้สามารถพัฒนาผ้าหมัก
โคลนให้ยั่งยืนอยู่คู่กับบ้านหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร สืบไป

วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)
การศึกษาครั้งนี้ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้คือ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาการท าผ้ า หมั ก โคลน บ้ า นหนองสู ง ต าบลหนองสู ง เหนื อ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่ งเสริม ภูมิปั ญญาการทาผ้ าหมักโคลน บ้านหนองสูง ตาบล
หนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

วิธีดาเนินการวิจัย (Research Methods)
ขอบเขตด้านเนื้อหา
มุ่งศึกษาภูมิปัญญาผ้าหมักโคลนบ้านหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
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ขอบเขตด้านพื้นที่
มุ่งศึกษา ณ พื้นที่บ้านหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ขอบเขตด้านประชากร
มุ่งศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย บทความ
และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จานวนทั้งสิ้น 19 คน ประกอบด้วย (1) ผู้นาชุมชน จานวน 1 คน (2) ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 1 คน
(3) ครู จานวน 2 คน (4) สมาชิกกลุ่มทอผ้าหมักโคลน จานวน 10 คน และ (5) ประชาชน จานวน 5 คน
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การศึกษาวิจัยนี้ มุ่งศึกษาและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
จานวน 19 คน ประกอบด้วย (1) ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 1 คน (2) ครู จานวน 2 คน (3) สมาชิก
กลุ่มทอผ้าหมักโคลน จานวน 10 คน (4) ผู้นาชุมชน จานวน 1 คน และ (5) ประชาชน จานวน 5
คน
สถานที่ดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ ดาเนินการวิจัย ณ พื้นที่บ้านหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้ มีวิธีการศึกษาคือ 1. การวิจัยเอกสาร และ 2. การใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมี
กรอบวิเคราะห์ตามประเด็น การศึกษา ซึ่งทาการสังเคราะห์จากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้ประเด็นที่สาคัญดังนี้คือ 1) ประเด็นภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน และ 2) ประเด็น
แนวทางในการส่ งเสริ มการทาผ้ าหมักโคลน บ้านหนองสู ง ตาบลหนองสู งเหนือ อาเภอหนองสู ง
จังหวัดมุกดาหาร
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยนี้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์ โดยประมวลความคิดจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้มาในแต่ละ
คน แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ตอบคาถามในการวิจัยต่อไป อันจะทาให้ได้ข้อเท็จจริงในการศึกษามาก
ที่สุด
.

176

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-เมษายน
JOURNAL OF LOCAL GOVERNANCE AND INNOVATION : Vol. 4 No. 1 (2020) : JANUARY-APRIL

ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้ ดาเนินการศึกษา 12 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผลการวิจัย (Research Results)
การศึกษาวิจัยนี้ สามารถอธิบายผลการศึกษาตามความมุ่งหมายของการวิจัย 2 ประเด็น
ดังนี้คือ
1. ประเด็ น ภู มิ ปั ญ ญาการท าผ้ า หมั ก โคลน บ้ า นหนองสู ง ต าบลหนองสู ง เหนื อ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
1.1) ค วามเป็ น มาบ้ า น หน องสู ง ต าบลหน องสู ง เหนื อ อ าเภ อหน องสู ง
จังหวัดมุกดาหาร
จากการวิจัยพบว่า “ความเป็นมาบ้านหนองสูง อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร”
มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 บรรพบุรุษชาวภูไทยได้อพยพมาจากเมืองคาอ้อ และเมืองคาเขียว
เมืองวัง ซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้าโขง โดยมีท้าวสีหนาม (สิงห์) เจ้าเมืองคาอ้อเป็นผู้นาในการอพยพชาวภูไทย
จานวน 1,658 คน ข้ามแม่น้าโขงมาขึ้นฝั่งไทยที่เมืองมุกดาหาร เจ้าเมืองมุกดาหารได้อนุญาตให้มาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองสูงในเขตดงบังอี่ และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าๆ ให้ตั้งบ้านหนองสูงเป็น
“เมืองหนองสูง” แต่งตั้งให้ท้าวสีหนาม (สิงห์) เป็นเจ้าเมืองหนองสูง พระราชทานนามว่า “พระไกรสร
ราช” โดยมีสารตราตั้งเมืองและเจ้าเมืองมาเมื่อวันศุกร์ แรม 11 ค่า เดือน 8 ปีมะโรง จ.ศ.1206 ตรง
กับวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2387 ปัจจุบันนี้ เมืองหนองสูง เจริญรุ่งเรืองจนได้ยกฐานะมาเป็นอาเภอ
หนองสูง ซึ่งต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอาเภอหนองสูง ไปตั้ง ณ ตาบลนาแก อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
เมืองหนองสูงเดิมมีฐานะเป็นตาบลหนองสูง ขึ้นต่ออาเภอมุกดาหาร ต่อมาแยกมาขึ้นกับกิ่งอาเภอ คา
ชะอี ตาบลหนองสูง ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอาเภอหนองสูง มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอาเภอหนอง
สูง จังหวัดมุกดาหารจนถึงปัจจุบัน ชาวภูไทยเมืองหนองสูงกระจายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ
มีความเป็นอยู่อย่างสันติสุข คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่ม
ชนเผ่ า ที่ ส นใจใฝ่ เ รี ย นรู้ เ พื่ อ มุ่ ง สู่ อ าชี พ รั บ ราชการ และยั ง คงรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ด้ า นภาษาภู ไ ทย
ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมไว้เป็นอย่างดี
1.2) ความเป็นมาของผ้าหมักโคลน
จากการวิจัยพบว่า “ด้านความเป็นมาของผ้าหมักโคลน” เป็นภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษชนเผ่าภูไทยที่เกิดขึ้นเฉพาะถิ่น ลวดลายจึงบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าภูไทย รวมถึงวัฒนธรรม
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ความเชื่อของผ้าแต่ละประเภทในอาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่คู่ชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณ
กาล และยังคงสืบทอดเทคนิคการทาผ้าหมักโคลนมาจนถึงปัจจุบัน จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือ
เส้นใยธรรมชาติของบ้านหนองสูง ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในประเทศแต่ยังคงได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคในต่างประเทศอีกด้วย คนในสมัยก่อนไปหาปลาในหนองน้าแล้วใช้แหเพื่อจับปลา แต่แหที่
ทาขึ้นมาใหม่มีสีขาวทาให้ปลาว่ายหนีไปหมด ชาวบ้านจึงนาแหไปแช่ในโคลนเพื่อให้แหมีสีดาคล้า
จึงได้ลองนาเทคนิคดังกล่าวไปใช้กับการทาผ้าทอโดยนาผ้าไปหมักในโคลนเช่นเดียวกับแห และนาไป
ย้อมต่อด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งพบว่า ผ้าที่ผ่านการหมักด้วยโคลนจะได้สีสันที่แปลกไปจากผ้าที่ไม่ได้หมัก
โคลน ซึ่งเมื่อนาไปย้อมสีธรรมชาติก็จะได้ผ้าที่มีสีสดมากขึ้น เพราะโคลนช่วยจับสีทาให้สีเข้มขึ้นและสี
ติดทนนาน สาหรับโคลนที่ใช้ในการหมักนี้จะนิยมใช้โคลนที่หนองน้า ณ บ้านหนองสูง ตาบลหนองสูง
เหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
1.3) ขั้นตอนวิธีการทาผ้าหมักโคลน
จากการวิ จั ย พบว่ า “ด้ า นขั้ น ตอนวิ ธี ก ารท าผ้ า หมั ก โคลน” มี ห ลายขั้ น ตอน
ซึ่งจะต้องใช้ความอดทนในการทา มีวิธีการดังนี้คือ 1) เริ่มจากนาโคลนขึ้นมากรองด้วยตะแกรง
เพื่ อ คั ด กรองเอาพวกเม็ ด กรวดเม็ ดดิ น ออกให้ เ หลื อ แต่เ นื้ อ โคลนล้ ว น ๆ 2) น าโคลนไปผสมน้า
และเกลือตามความเหมาะสมคนให้เข้ากัน 3) นาเส้นใยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลงไปแช่ในโคลนที่เตรียมไว้
โดยใช้เวลาในการหมักประมาณ 3 - 6 ชั่วโมง ซึ่งสีของเส้นใยจะอ่อนหรือเข้มขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ในการหมัก 4) เมื่อหมักได้เวลาที่ต้องการก็นาขึ้นมาบิด 5) นาเส้นใยผ้าฝ้าย หรือผ้าไหมไปตากแดดให้
แห้ง 6) พอเส้นใยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแห้ง แล้วก็นาไปล้างน้าให้สะอาด 6) นาเส้นใยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม
กลับไปตากแดดให้แห้งอีกครั้ง และ 7) จากนั้นจึงนาไปทาการย้อมสีตามที่ต้องการ
1.4) ปัญหาการทาผ้าหมักโคลน
จากการวิจัยพบว่า “ด้านปัญหาของการทาผ้าหมักโคลน” ปัญหาหลักที่พบเจออยู่
เป็นประจาของชาวบ้านคือ สีผ้าที่ย้อมออกมาแล้วสีมันจะด่างเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการย้อมไม่ดีและ
สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย ส่งผลให้การตากผ้าไม่เป็นไปตามกระบวนการ เช่น แดดแรงเกินไป ฝนตก
เป็นต้น ทั้งนี้ ชาวบ้านยังถือความเชื่อเกี่ยวกับการห้ามย้อมผ้าในวันพระ เพราะว่าถ้าย้อมแล้วจะทา
ให้สีของผ้าไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง ส่วนประเด็นสาเหตุของการห้ามย้อมวันพระนั้นยังไม่มีข้อมูล
ที่แน่ชัด
1.5) ประโยชน์ของผ้าหมักโคลน
จากการวิ จั ย พบว่ า “ด้ า นประโยชน์ ข องการท าผ้ า หมั ก โคลน” ก็ คื อ ท าให้
ประชาชนบ้านหนองสูง ทาผ้าหมักโคลนมีรายได้ และเป็นอาชีพเสริมจากการทาเกษตร หรือทาไว้เพื่อ
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ใช้ประโยชน์ตนเอง เช่น ทาเสื้อผ้า ทาผ้าซิ่น ทาผ้าพันคอ เป็นต้น และสามารถนาผ้าหมักโคลนไปขาย
ในสถานที่ต่างๆ ได้ เช่น อาเภอ จังหวัด ตามห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
จึงส่งผลให้ผ้าหมักโคลนบ้านหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น
2. ประเด็นแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน ตาบลหนองสูงเหนือ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
2.1) จุดมุ่งหมายในการส่งเสริมภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน
จากการวิ จั ย พบว่ า “ด้ า นจุ ด มุ่ ง หมายการส่ ง เสริ ม การท าผ้ า หมั ก โคลน” คื อ
ต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลนของชุมชนบ้านหนองสูง เอาไว้ให้อยู่คู่กับชุมชน
ไปนาน ๆ เพราะว่า การทาผ้าหมักโคลนมีความเป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้คนในสมั ยนั้นได้
ทาผ้าหมักโคลนมาโดยตลอดจนกลายเป็นภูมิปัญญาของชุมชน ผ้าหมักโคลนจึงถือว่าเป็นจุดเด่น
ของชุมชนบ้ านหนองสูง ในบางครั้ งจะมีห น่ วยงานของรัฐ เข้ามาให้การสนับสนุนประชาชนบ้าน
หนองสูงที่ทาอาชีพทาผ้าหมักโคลน เพื่อต้องการให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากอาชีพเกษตรกร
2.2) วิธีการส่งเสริมภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน
จากการวิจัยพบว่า “ด้านวิธีการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน” คือ จะมุ่งเน้นไป
ที่การเปิดโอกาสให้กับคนที่มีความสนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน ให้เข้ามา
รับฟังและมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีทาผ้าหมักโคลน และการสอนเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้วัสดุให้คุ้มค่า
การทาให้เป็นธรรมชาติ ตลอดทั้งการทาให้ภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
2.3) การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ผ้าหมักโคลน
จากการวิจัยพบว่า “ด้านการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ผ้าหมักโคลน” คือ
จะนิยมใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ด้วยเพจเฟสบุค การจัดทาสร้าง
เว็บไซต์ในการโฆษณา และการโฆษณาโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการผ่านการนาสินค้าไปจัด
แสดงตามงานต่างๆ เช่น งานประจาหวัด งานประจาอาเภอ หรืองานในระดับประเทศ
2.4) ปัญหาปัญหาในการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน
จากการวิจัยพบว่า “ด้านปัญหาในการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน” คือ ผู้คน
ไม่ให้ความสนใจ ไม่นิยมผ้าหมักโคลน เพราะว่า ผ้าหมักโคลนไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ขาดการออกแบบที่
ทันสมัยไม่ประชาสัมพันธ์จัดการแสดงจัดโชว์ผลงานสินค้า จึงส่งผลให้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
เอาไว้
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2.5) หน่วยงานที่ให้การส่งเสริมภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน
จากการวิจั ยพบว่า “ด้านหน่ว ยงานที่ให้ การส่งเสริมภูมิปัญญาการทาผ้ าหมัก
โคลน” เช่น 1. หน่วยงานพัฒนาชุมชน 2. สานักงานสาธารณสุข 3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. กระทรวงอุ ต สาหกรรม จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร หน่ ว ยงานที่ ก ล่ า วมานี้ จ ะให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ
ภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองสูง ซึ่งจะนิยมนาผ้าหมักโคลนนาไปเผยแพร่ไปที่ต่าง ๆ เพื่อที่จะให้คน
รู้จักมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
การวิจัยนี้ มีข้อค้นพบและเป็นประเด็นที่สาคัญควรนามาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี้คือ
1. ประเด็ น ภู มิ ปั ญ ญาการท าผ้ า หมั ก โคลน บ้ า นหนองสู ง ต าบลหนองสู ง เหนื อ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
“ภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน” กล่าวคือ เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชนเผ่าภูไทยที่เกิดขึ้น
เฉพาะถิ่น ลวดลายจึงบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าภูไทย รวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อของผ้าแต่ละ
ประเภทในอาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่คูชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณกาลและยังคงสืบทอด
เทคนิ คการทาผ้ าหมักโคลนมาจนถึ งปั จ จุ บัน จึ งกลายเป็นเอกลั กษณ์ผ้ าทอมื อเส้ น ใยธรรมชาติ
ของบ้ านหนองสู ง ซึ่งไม่ได้เป็ น ที่รู้ จั กแค่ ภ ายในประเทศ แต่ยังคงได้รับการยอมรับจากผู้ บริโ ภค
ในต่างประเทศอีกด้วย คนในสมัยก่อนไปหาปลาในหนองน้าแล้วใช้แหเพื่อจับปลา แต่แหที่ทาขึ้นมา
ใหม่มีสีขาวทาให้ปลาว่ายหนีไปหมด ชาวบ้านจึงนาแหไปแช่ในโคลนเพื่อให้แหมีสีดาคล้า จึงได้ลอง
นาเทคนิคดังกล่าวไปใช้กับ การทาผ้าทอโดยนาผ้าไปหมักในโคลนเช่นเดียวกับแหและนาไปย้อมต่อ
ด้วยสีธรรมชาติ ซึ่งพบว่า ผ้าที่ผ่านการหมักด้วยโคลนจะได้สีสันที่แปลกไปจากผ้าที่ไม่ได้หมักโคลน
ซึ่งเมื่อนาไปย้อมสีธรรมชาติก็จะได้ผ้าที่มีสีสดมากขึ้น เพราะโคลนช่วยจับสีทาให้สีเข้มขึ้นและสีติด
ทนนาน สาหรับโคลนที่ใช้ในการหมักนี้จะนิยมใช้โคลน ณ หนองน้าบ้านหนองสูง ซึ่งสอดคล้องกับองค์
ความรู้เกี่ยวกับผ้า กล่าวคือ ผ้ามีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราช จากการสารวจพบผ้าลินินในถ้าที่
จอร์เจีย (Republic of Georgia) เมื่อกว่า 34,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช สาหรับในประเทศไทย พบว่า
ผ้ า คื อ อะไร? จากหลั ก ฐานทางโบราณคดี แ สดงว่ า เคยมี ก ารใช้ ผ้ า และทอผ้ า ได้ ตั้ ง แต่ ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์หรือเมื่อราว 2,000 - 4,000 ปีมาแล้ว โดยได้พบเศษผ้าติดอยู่กับคราบสนิมของกาไล
ทองสาริด และอุปกรณ์ปั่นด้าย ดินเผาแบบง่ายๆ รวมทั้งลูกกลิ้งแกะลายสาหรับใช้ทาลวดลายบนผ้า
เป็นจานวนมาก อยู่ที่บริเวณแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นับเป็น
หลักฐานเก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการใช้ผ้าและการทอผ้าของไทยในอดีต
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“ขั้นตอนวิธีการการทาผ้ าหมักโคลน” กล่าวคือ มีหลายขั้นตอนต้องใช้ความอดทน
ในการจัดทา ดังนี้คือ 1) เริ่มจากนาโคลนขึ้นมากรองด้วยตะแกรงเพื่อคัดกรองเอาพวกเม็ดกรวด
เม็ดดินออกให้เหลือแต่เนื้อโคลนล้วน ๆ 2) นาโคลนไปผสมน้าและเกลือตามความเหมาะสม คนให้เข้า
กัน 3) นาเส้นใยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม ลงไปแช่ในโคลนที่เตรียมไว้ โดยใช้เวลาในการหมักประมาณ
3 - 6 ชั่วโมง ซึ่งสีของเส้นใยจะอ่อนหรือเข้มขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการหมัก 4) เมื่อหมักผ้าได้เวลา
ที่ต้องการก็นาขึ้นมาบิด 5) นาเส้นใยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมไปตากแดดให้แห้ง 6) พอเส้นใยผ้าฝ้ายหรือผ้า
ไหม แห้งแล้วก็นาไปล้างน้าให้สะอาด 6) นาเส้นใยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม กลับไปตากแดดให้แห้งอีกครั้ง
และ 7) จากนั้นจึงนาไปทาการย้อมสีตามที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chimplee (2012)
ได้ศึกษาวิจั ย เรื่ อ ง “รู ป แบบการจั ด การความรู้ ภู มิปั ญญาท้ อ งถิ่ นด้ านหั ตถกรรม เครื่องจัก สาน
กรณี ศึ ก ษา วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จั ง หวั ด นครราชสี ม า”ซึ่ ง ผลการศึ ก ษามี ขั้ น ตอนการจั ด การความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน คือ 1) ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่อง
จักสานเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอด
สืบต่อกันมา 2) กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน 3) การ
แลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิก
มีความรู้และทักษะในการผลิตมากยิ่งขึ้น
“ปัญหาการทาผ้าหมักโคลน” กล่าวคือ การทาผ้าหมักโคลนนั้นกว่าจะทาออกมาได้
แต่ละผืนนั้น ล้วนแต่จะต้องพบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมาย ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอปัญหา
ของการทาผ้าหมักโคลนปัญหาหลักที่พบเจออยู่เป็นประจาของชาวบ้านคือ สีผ้าที่ย้อมออกมาแล้วสี
ผ้าจะด่าง เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการย้อมไม่ดีและสภาพอากาศ ไม่เอื้ออานวยส่งผลทาให้ตากผ้าไม่ได้
เช่น แดดแรงเกินไป ฝนตก เป็นต้น ทั้งนี้ ชาวบ้านยังถือความเชื่อเกี่ยวกับการห้ามย้อมผ้าในวันพระ
เพราะว่าถ้าย้อมแล้วจะทาให้สีของผ้าไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้ ประเด็นสาเหตุของการห้าม
ย้อมวันพระยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด
“ผ้าหมักโคลน” กล่าวคือ เป็นภูมิปัญญาของชนเผ่าภูไทในอาเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งอยู่คู่กับชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณกาลและยังคงสืบทอดเทคนิคการทาผ้าหมักโคลน
มาจนถึงปัจจุบัน จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือเส้นใยธรรมชาติของบ้านหนองสูง ซึ่งไม่ได้เป็นที่
รู้จักแค่ภายในประเทศ แต่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในต่างประเทศด้วย ประโยชน์ของการทา
ผ้าหมักโคลนก็คือ ทาให้ประชาชนบ้านหนองสูงที่ทอทาผ้าหมักโคลนมีรายได้ และเป็นอาชีพเสริม
จากการทาเกษตร หรื อทาไว้เพื่อใช้ป ระโยชน์กับ ตนเอง เช่น ทาเสื้ อผ้ าใส่ ทาผ้ าซิ่น ทาผ้ าพันคอ
เป็นต้น และสามารถนาผ้าหมักโคลนไปขายในที่ต่าง ๆ ได้เช่น อาเภอ จังหวัด ตามห้าง โรงแรม หรือ
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ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร การนาผ้าหมักโคลนนาไปขายในที่ต่างๆ จะส่งผลให้ผ้าหมักโคลนบ้าน
หนองสู ง ต าบลหนองสู ง เหนื อ อ าเภอหนองสู ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น ที่ รู้ จั ก มากยิ่ ง ขึ้ น
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ องค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วกั บ ผ้ า กล่ า วคื อ ผ้ า นั้ น ถู ก น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นหลายด้ า น
แต่ที่พบมากที่สุดคือ การนามาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ประเภทผ้าต่าง ๆ สิ่งทอที่มีส่วน
แบ่งทางการตลาดไม่แพ้เสื้อผ้าก็คือ เคหะสิ่งทอ (Home Textile) หมายถึง ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผ้า
ที่ ใ ช้ ป ระดั บ ตกแต่ ง ภายในบ้ า น โรงแรม อาคารสถานที่ ทั่ ว ไป เช่ น ผ้ า ม่ า น ผ้ า ปู เ ตี ย ง ผ้ า ขนหนู
เป็นต้น และในด้านอื่นอีกหลากหลาย เช่น การตกแต่งสถานที่ ถุงชา และที่กรองกาแฟ
2. แนวทางการส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาการท าผ้ า หมั ก โคลน ต าบลหนองสู ง เหนื อ
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
“การส่งเสริ ม ภูมิปั ญญาการทาผ้ าหมักโคลน” กล่าวคือ ความต้องการที่จะอนุ รั ก ษ์
ภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลนของชุมชนบ้านหนองสูงเอาไว้ ให้อยู่คู่กับหมู่บ้านไปนาน ๆ เพราะว่า
การทาผ้าหมักโคลน มีความเป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน คนในสมัยนั้นได้ทาผ้าหมักโคลนมา
ตลอดจนกลายเป็นภูมิปัญญาของชุมชน ผ้าหมักโคลนถือว่าเป็นจุดเด่นของชุมชนบ้านหนองสูง ซึ่งจะ
มีหน่วยงานของรัฐได้เข้ามาให้การสนับสนุนประชาชนบ้านหนองสูงที่ทาอาชีพทอผ้าผ้าหมักโคลน
เพื่อต้องการให้ประชาชนที่ทอผ้ามีรายได้เสริมจากอาชีพเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Chudhavipata (2012) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผ้าทอกับชีวิตคนไทย” ผลการศึกษาพบว่า ผ้าทอกับชีวิต
คนไทย ผ้ า ทอมี ค วามส าคั ญ โดยสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต และสั ง คมไทยแต่ ล ะภู มิ ภ าค รวมถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ ข นบธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ เ กิ ด จนตาย ดั ง นั้ น จะต้ อ งมี ก ารอนุ รั ก ษ์ ผ้ า ทอเอาไว้
เพราะว่า ผ้าทอเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
“วิธีการส่งเสริมภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน” กล่าวคือ จะมุ่งเน้นไปที่การให้โอกาส
กับคนที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน ได้ให้เข้ามารับฟังและมา
เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทาผ้าหมักโคลน และการสอนเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้วัสดุให้คุ้มค่า การทาให้
เป็นธรรมชาติ ตลอดทั้งการทาให้ภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Thodta (2017) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้ นบ้านในการทอผ้าไหม
อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า เทคนิคการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหม
วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือทาการลองผิดลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นี้เป็นพลวัตร
จนเกิดการสั่งสมและพัฒนาความรู้การทอผ้าไหมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละวิธีขนึ้ อยู่กับองค์ความรู้และ
กลุ่มเป้าหมายที่จะรับการถ่ายทอดและได้รู้กระบวนการผลิผ้าไหมคือ การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม
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การทาเส้นใย การมัดหมี่ การย้อมหมี่ และการทอผ้าไหมและสามารถนามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่
“การโฆษณาหรื อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ้ า หมั ก โคลน” กล่ า วคื อ จะนิ ย มใช้ สื่ อ ออนไลน์
ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การประชาสัมพันธ์ด้วยเพจเฟสบุค การจัดทาสร้างเว็บไซต์ในการโฆษณา
และการโฆษณาโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการผ่านการนาสินค้าไปจัดแสดงตามงานต่างๆ เช่น
งานประจ าหวั ด งานประจ าอ าเภอ หรื อ งานในระดั บ ประเทศ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Kaewduangden and Klangpraphan (2013) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา
ผ้ า หมั ก โคลน “แก่ น เข เพกา” ผลการศึ ก ษาของ Kaewduangden and Klangpraphan ซึ่ ง ผล
การศึกษาโครงการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาผ้าหมักโคลน “แก่นเข เพกา” พบว่า ผลงานโฆษณาสื่อสาร
ไปในทิศทางเดียวกัน มีแนวความคิดที่ ดี และการโฆษณาจะทาให้ผู้คนได้รู้จักผ้าหมักโคลนอาเภอ
หนองสูงมากยิ่งขึ้น
“ปัญหาในการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าหมักโคลน” กล่าวคือ ในสมัยนี้ผู้คนไม่ค่อยให้ความ
สนใจไม่นิยมผ้ าหมักโคลน เพราะว่า ผ้าหมักโคลนไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ขาดการออกแบบที่ทันสมัย
และในการจัดการแสดงจัดโชว์ผลงานสินค้า ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้
“หน่วยงานที่ให้การส่งเสริมภูมิปัญญาการทาผ้าหมักโคลน” กล่าวคือ เช่น 1) หน่วยงาน
พัฒนาชุมชน 2) สานักงานสาธารณสุข 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) กระทรวงอุตสาหกรรม
จังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานที่กล่าวมานี้จะให้ความสาคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาของชาวบ้านหนองสูง ซึง่
จะนิยมนาผ้าหมักโคลนนาไปเผยแพร่ไปที่ต่าง ๆ เพื่อที่จะให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ กระบวนการ วิ ธี ก ารของภู มิ ปั ญ ญาการท าผ้ า หมั ก โคลน
บ้านหนองสูง ตาบลหนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
1.2 ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการทาผ้าหมักโคลน เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุ ม ชนในรู ป แบบการอนุ รั ก ษ์ ของบ้ า นหนองสู ง ต าบลหนองสู ง เหนื อ อ าเภอหนองสู ง
จังหวัดมุกดาหาร
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้วัสดุธรรมชาติชนิดอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความแปลก
ใหม่ เช่น นาดินชนิดต่าง ๆ มาทาการหมัก เพื่อให้เกิดผ้าหมักโคลนในรูปแบบใหม่
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2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการทาผ้าหมักโคลน บ้านหนองสูง ตาบล
หนองสูงเหนือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
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