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in Udon Thani Province
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บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ตาบลนาข่า อาเภอเมื อง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้ วิธี
การศึกษา คือ การเก็บข้ อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้ อง ซึ่งใช้ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้ อมูลมา
จาแนกหมวดหมู่ ตีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ สร้ างข้ อสรุ ป และนาเสนอผล
การศึกษาโดยวิธีการพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่าพลวัตของตลาดผ้ าบ้ านนาข่า จาแนกได้ เป็ น 3 ระยะ
ได้ แก่ ระยะแรกเป็ นระยะของการก่อตัว (พ.ศ.2518 – 2536) โดยมีจดุ เริ่ มต้ นจาก
การมีร้านจาหน่ายผ้ าทอเพียงไม่กี่หลังคาเรื อน ซึง่ ผ้ าทอจากบ้ านนาข่าได้ รับการ
ตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี ต่อมาระยะที่สองเป็ นระยะของการพัฒนาและ
เติบโต (พ.ศ.2537 - 2553) ในช่วงนี ้ถือได้ ว่าความเป็ นตลาดผ้ าได้ เกิดขึ ้นอย่าง
ชัดเจน ทังสถานที
้
่ในการจาหน่าย จานวนร้ านค้ าและลูกค้ าที่เพิ่มมากขึน้ และ
สุดท้ ายระยะของความรุ่งเรื อง (พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั ) จากการบริ หารจัดการกลุ่ม
ที่ ดี น ามาสู่การบริ หารจัดการตลาดที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ มี การคัดเลื อกสิ นค้ า
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คุณภาพและหลากหลายเข้ ามาจาหน่าย ตลอดจนการสร้ างหลังคาถนนคนเดิน
ทาให้ จ านวนลูกค้ าเพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่ อง พัฒนาการของแต่ละช่วงเวลา
ดังกล่าว ได้ สะท้ อนให้ เห็ นถึงการเปลี่ ยนแปลงและปรั บตัวของตลาดผ้ าบ้ าน
นาข่าได้ เป็ นอย่างดี จนสามารถยกระดับเป็ นแหล่งจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและประเทศได้ อย่างยัง่ ยืน
คาสาคัญ: พลวัต ตลาดผ้ าบ้ านนาข่า อุดรธานี
Abstract
This article examined development and revision of Ban Na Kha
Woven Textile Market at Na Kha Sub-district of Mueang District in Udon
Thani Province. To collect the data, field survey was practiced, and indepth interview administered by semi-structured interview was utilized with
a chairman of Ban Na Kha Woven Textile Market, a village headman of Ban
Na Kha Sub-district, woven textile distributors at Ban Na Kha Woven Textile
Market, and customers at Ban Na Kha Woven Textile Market. All the
collected data that were categorized, concluded, and interpreted to find
dynamic relevance were shown through descriptive explanation.
Results revealed that dynamic of Ban Na Kha Woven Textile
Market was divided into three duration: 1) duration of building up the market
from 1975 to 1993, 2) duration of development and progress from 1994 to
2010, and 3) duration of a well-developed market from 2011 to present. The
development of each duration reflected dynamic of Ban Na Kha Woven
Textile Market explicitly and appropriately through social change. All of
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these were like a driving force that developed woven textile distribution from
ordinary woven textile cottage shops to a well-known woven textile market.
Keywords: Dynamic, Ban Na Kha Woven Textile Market, Udon Thani
บทนา
จังหวัดอุดรธานี เป็ นจังหวัดที่มีประวัติความเป็ นมาอย่างยาวนาน จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีพบว่า บริเวณพื ้นที่จงั หวัดอุดรธานีใน
ปั จจุบนั เคยเป็ นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตังแต่
้ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากการ
ค้ นพบโครงกระดูกและโบราณวัตถุที่บ้านเชียง อาเภอหนองหาน และร่องรอยการ
ขีดเขียนภาพลายเส้ นบนผนังถ ้าที่บริ เวณเทือกเขาภูพาน วัดพระพุทธบาทบัวบก
อาเภอบ้ านผือ สิ่งต่างๆ เหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่าบริเวณพื ้นที่ในเขตจังหวัดอุดรธานี
เคยเป็ นชุมชนของมนุษย์ที่มีอารยธรรม และความเจริ ญรุ่งเรื องมาแล้ วราว 4,000
- 7,000 ปี (พรรณิกา ฉายากุล, 2556: 119) ในปัจจุบนั จังหวัดอุดรธานี กลายเป็ น
จุดยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ รวมทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจ มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และมีแนวโน้ ม
ความเจริ ญเติ บโตขึ น้ อย่ างต่ อเนื่ อง (ส านักงานจัง หวัดอุ ดรธานี , 2559: 6)
นอกจากนี ้ จังหวัดอุดรธานี ก็ มี ผ้ าทอที่ มี ลวดลายผ้ าอันเป็ นเอกลักษณ์ ของ
จังหวัดเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน กล่าวคือ จังหวัดสุรินทร์ มีผ้าโฮล
จังหวัดบุรีรัมย์มี ผ้ามัดหมี่ ตีนแดง จังหวัดนครราชสี มามีผ้าหางกระรอก และ
จังหวัดชัยภูมิผ้าไหมลายหมี่คนั่ ขอนารี ฯลฯ (เกศินี บัวดิศ, 2560: 66 – 73) และ
เมื่อกล่าวถึงจังหวัดอุดรธานีก็คงเป็ นผ้ าหมี่ขิด ซึง่ ในยุคเริ่มต้ นชาวบ้ านในจังหวัด
อุดรธานี โดยเฉพาะที่ตาบลนาข่า มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้ าหมี่ขิดจาหน่าย
เป็ นกลุ่มเล็กๆ ในระดับครัวเรื อนเท่านัน้ แต่ในภายหลังที่ตลาดขยายตัวมากขึน้
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ประกอบกับการได้ รับการส่งเสริ มจากภาครัฐทาให้ ตลาดค้ าผ้ าหมี่ขิดของตาบล
นาข่าได้ กลายเป็ นเอกลักษณ์ ของทางจังหวัด โดยมีการผลิตและจาหน่ายมาก
ที่ สุดที่ บริ เวณบ้ านนาข่ า ซึ่งเป็ นที่ นิ ยมของนักท่ องเที่ ยวทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
ถึงแม้ ว่าตลาดผ้ าบ้ านนาข่าจะเป็ นที่นิยมของลูกค้ า และเป็ นตลาดผ้ าที่
มีชื่อเสียง แต่จากการค้ นคว้ าวรรณกรรม รวมทังการสั
้
มภาษณ์ผ้ นู าชุมชนและ
ประธานตลาดผ้ าบ้ านนาข่า พบว่าที่ผ่านมามีนักวิชาการได้ ศึกษาในเชิงพืน้ ที่
ของตลาดผ้ าบ้ านนาข่าอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ทังหมดกลั
้
บเป็ นงานศึกษาในด้ าน
เศรษฐกิจและการค้ า แต่การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ในเชิ งกายภาพ ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ส าคัญต่อการเติ บโตและสะท้ อนให้ เห็ นถึ ง
เอกลักษณ์ของการเป็ นตลาดผ้ าทอพื ้นบ้ านนันยั
้ งไม่ปรากฏชัด ดังนัน้ งานศึกษา
นี ้จึงเป็ นการศึกษาเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ทางวิชาการในพื ้นที่ที่ขาดหายไป
จากความสาคัญในปรากฏการณ์ดงั กล่าวมา ทาให้ เกิดคาถามว่า พลวัต
ของตลาดผ้ าบ้ านนาข่าเป็ นอย่างไร เพื่อเผยให้ ถึงพัฒนาการของตลาดผ้ าบ้ าน
นาข่าตัง้ แต่จุดเริ่ มต้ นในการเป็ นร้ านจ าหน่ายผ้ าทอในครั วเรื อน พัฒนาการ
เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั ที่กลายเป็ นตลาดผ้ าทอในระดับประเทศ ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ จาก
การศึกษาจะเป็ นประโยชน์ในด้ านวิชาการที่ทาให้ ทราบถึงพัฒนาการของตลาด
ผ้ าบ้ านนาข่า และเป็ นแนวทางในการสร้ างองค์ความรู้ของพื ้นที่ที่เต็มไปด้ วยการ
ปะทะกันระหว่างการพยายามรักษาเอกลักษณ์ของการเป็ นตลาดผ้ าทอพื ้นบ้ าน
กับการค้ าในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง
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ความเป็ นมาและความสาคัญของตลาดผ้ าบ้ านนาข่ า
บ้ านนาข่า ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่หมู่ 1 ตาบลนาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
อยู่ในเขตคาบเกี่ ยวระหว่างองค์การบริ หารส่วนตาบลนาข่าและเทศบาลตาบล
นาข่า มีประชากรจานวน 1,619 คน ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลนาข่า จานวน 173 คน ส่วนที่เหลืออีก 1,446 จะอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลตาบลนาข่า บ้ านนาข่าเป็ นหมู่บ้านที่ตงอยู
ั ้ ่ทางทิศเหนือของจังหวัด
อุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร มีเส้ นทางการคมนาคมที่
สะดวกสบาย ตามเส้ นทางถนนมิตรภาพอุดรธานี – หนองคาย ส่วนลักษณะทาง
ภูมิประเทศของบ้ านนาข่า เป็ นหมูบ่ ้ านที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่สงู แต่มีที่ราบลุ่มแม่น ้าล้ อมรอบ
จึงเหมาะต่อการทาการเกษตร ชาวบ้ านร้ อยละ 80 ทาการเกษตรตามฤดูกาล
อาชีพหลักคือการทานาและเลีย้ งสัตว์ แต่หลังเสร็ จสิน้ จากการทานาชาวบ้ าน
นิยมทาการปลูกหม่อนเลี ้ยงไหม (ศุภเศรษฐ์ ศิริ, 2557: 1 - 3)

ภาพที ่ 1 ภาพย่านตลาดผ้าบ้านนาข่า ทีม่ า: ปรับปรุงจาก Google Maps
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ในอดีตวิถีชีวิตของชาวบ้ านในบ้ านนาข่า ไม่ได้ แตกต่างจากสังคมชนบท
ในภาคอีสานมากนัก กล่าวคือ เป็ นสังคมเกษตรกรรม แต่สิ่งที่มีความแตกต่าง
คือ นอกเหนือจากการทาการเกษตรตามฤดูกาลแล้ ว ชาวบ้ านนาข่า นิยมปลูก
หม่อนเลี ้ยงไหม เพื่อนามาตัดเย็บเป็ นเสื ้อผ้ าให้ กับสมาชิกในครัวเรื อนไว้ สวมใส่
ต่ อมาเมื่ อสามารถผลิ ตผ้ าทอได้ ม ากขึ น้ จึ ง น าส่ วนหนึ่ ง ไปจ าหน่ า ยตาม
หน่วยงานราชการต่างๆ ในตัวจังหวัด ซึ่งได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี
ผลพวงของเหตุปั จจัยดังกล่าว ท าให้ ตลาดผ้ าบ้ านนาข่าเจริ ญเติ บโตอย่ าง
ต่อเนื่อง จากเดิมเป็ นร้ านจาหน่ายผ้ าทอในครัวเรื อน ต่อมาได้ กลายเป็ นตลาด
ผ้ าทอของชุมชน และพัฒนาการแบบไม่หยุดยัง้ จนมีชื่ อเสี ยงในระดับจังหวัด
ตามลาดับ ซึ่งส่วนหนึ่งที่สะท้ อนให้ เห็นผ่านคาขวัญปั จจุบนั (พ.ศ.2560) ของ
จังหวัดอุดรธานี ที่ ว่า “กรมหลวงประจักษ์ สร้ างเมื อง ลื อเลื่ องแหล่งธรรมะ
อารยธรรมห้ าพันปี ธานีผ้าหมี่ ขิด ธรรมชาติเนรมิ ตทะเลบัวแดง” (สานักงาน
จังหวัดอุดรธานี, 2559: 7) ทังนี
้ ้คาว่า “ธานีผ้าหมี่ขิด” หมายถึง เมืองที่ทอผ้ าขิด
และผ้ ามัดหมี่ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ ของจังหวัดอุดรธานี มีการผลิตและจาหน่าย
มากที่สดุ ที่บริ เวณบ้ านนาข่า ตาบลนาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (สถาบัน
ราชภัฏอุดรธานี, 2546: 2)
คาถามในการศึกษา
ตลาดผ้ าบ้ านนาข่ ามี ความเป็ นมาและมี การเปลี่ ยนแปลงในด้ า น
กายภาพอย่างไร
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วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่ อศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ ยนแปลงของตลาดผ้ าบ้ านนาข่ า
ตาบลนาข่า อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในด้ านกายภาพจากยุคเริ่ มต้ นจนถึง
ปัจจุบนั
วรรณกรรมที่เกี่ยวกับพลวัตของตลาดชุมชน
ในมุมมองของสมหมาย ลาดวน และคณะ (2560: 9) ได้ ให้ ความหมาย
ของพลวัตไว้ ว่าหมายถึง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งมีการเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา ซึง่ พลวัตจะทาให้ เกิดการพัฒนาหรื อไม่ก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั แรงผลักดันหรื อ
แรงขับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง” ซึ่งจากความหมายข้ างต้ นอาจกล่าวได้ ว่า พลวัตของ
ตลาดชุมชน น่าจะหมายถึง พัฒนาการหรื อการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชน ที่มี
การเคลื่อนไหวตังแต่
้ การเริ่ มก่อตัง้ จนถึงปั จจุบนั มีจดุ เปลี่ยนสาคัญอะไรบ้ าง ที่
ส่งผลต่อพัฒนาการในแต่ละช่วงเวลา
ส่วนงานศึกษาของเกี่ยวกับพลวัตของตลาดชุมชนนัน้ ได้ มีนกั วิชาการ
ศึกษาไว้ ค่อนข้ างที่ จะหลากหลาย ทัง้ การศึกษาในเชิ งสังคม เศรษฐกิ จและ
การค้ า ที่ น่าสนใจได้ แก่ งานของสุรศักดิ์ บุญรอด และเก็ ตถวา บุญปราการ
(2557: 92 - 105) ได้ ชี ้ประเด็นให้ เห็นว่าตลาดนัดในชุมชนได้ มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของตลาดนัดนันมี
้ ความสัมพันธ์ โดยตรงกับ
การเปลี่ ยนแปลงของชุมชน (จากชนบทสู่ชุมชนเมื อง) รวมทัง้ พฤติกรรมของ
ผู้บริ โภค ซึ่งสอดคล้ องกับงานของสิ ริ ชัย ดี เลิ ศ และคณะ (2557: 542) ที่ ได้
ชีใ้ ห้ เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ เปลี่ ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ดารงอยู่ของตลาดชุมชนดังเดิ
้ ม ทังนี
้ ้ในมุมของสิริชยั และคณะ ยังให้ ความเห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนนัน้ ส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป
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นอกจากนันยั
้ งมีงานของกอบชัย รักพันธุ์ และระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
(2557: 197 - 214) ซึ่งเป็ นงานที่ มุ่งค้ นหาและอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่ าง
องค์ประกอบเชิงกายภาพและสังคม รวมทังด้
้ านการบริ หารจัดการในการดารง
อยูข่ องย่านตลาดในพลวัตความเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเป็ นองค์ความรู้และข้ อมูลในการอนุรักษ์ ปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาย่านกาด
หลวงของเมืองเชียงใหม่ตอ่ ไป
ส่วนงานของ วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ และศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ (2553: 1120) กับงานของ อริสรา เสยานนท์ (2552: 163 -172) ได้ ดาเนินการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับการอนุรักษ์ และฟื ้นฟู ทัง้ สองชิน้ ได้
ชี ใ้ ห้ เห็ นว่ า การเปลี่ ย นแปลงทัง้ ทางด้ านกายภาพ ด้ านเศรษฐกิ จ สัง คม
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้ อมของคนในชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการที่
มุ่งเน้ นการค้ ามากเกินไป เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เป็ นวัฒนธรรมดังเดิ
้ ม เอกลักษณ์
และสภาพแวดล้ อมดังเดิ
้ มของการเป็ นตลาดชุมชนจะขาดหายไป ซึ่งงานศึกษา
ทังสองได้
้
ยา้ ว่าควรที่จะต้ องมีการอนุรักษ์ และฟื ้นฟูรากเหง้ าให้ คงมีอยู่ ก่อนที่
กาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงจะทาให้ สญ
ู สิ ้นความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
พลวัตของตลาดผ้ าบ้ านนาข่า หมายถึง พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ที่ ไม่หยุดนิ่ งในด้ านกายภาพของตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ตัง้ แต่ยุคเริ่ มต้ นจนถึ ง
ปัจจุบนั
ด้ านกายภาพ หมายถึง สถานที่ในการจาหน่ายสินค้ า ผู้ประกอบการ
ผู้ซื ้อสินค้ า รู ปแบบในการบริ หารจัดการตลาดผ้ าบ้ านนาข่า และการได้ รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
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ขอบเขตการศึกษา
ด้ านพื น้ ที่ คื อ ตลาดผ้ าบ้ านนาข่า หมู่ 1 ต าบลนาข่า อ าเภอเมื อง
จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากเป็ นตลาดผ้ าในชุมชนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และเป็ น
สถานที่ที่มีความสาคัญของจังหวัดอุดรธานี
ด้ านเนือ้ หา คือ เพื่อศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ผ้ าบ้ านนาข่า ตังแต่
้ จดุ เริ่มต้ นจนถึงปั จจุบนั
ด้ านผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ ประธานตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ผู้ใหญ่บ้านบ้ าน
นาข่า ผู้ค้ าในตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ผู้ที่ มี อายุ 50 ปี ขึน้ ไปที่ มี ภูมิ ล าเนาอยู่ใน
หมูบ่ ้ านนาข่า และผู้ซื ้อสินค้ าในตลาดผ้ าบ้ านนาข่า
วิธีการศึกษา
เก็บข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และเก็บข้ อมูลภาคสนาม
โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ ข้อมูลที่สาคัญ ได้ แก่ ประธานตลาดผ้ า
บ้ านนาข่า ผู้ใหญ่บ้านบ้ านนาข่า ผู้ค้าในตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ ้น
ไปที่มีภมู ิลาเนาอยูใ่ นหมูบ่ ้ านนาข่า และผู้ซื ้อสินค้ าในตลาดผ้ าบ้ านนาข่า
ทัง้ นี ก้ ารสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาได้ ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ แบบ
กึ่ ง โครงสร้ าง (semi - structured Interviews) ซึ่ ง เป็ นการสั ม ภาษณ์ ที่ อ ยู่ ใ น
ระหว่างแบบไม่มี โครงสร้ าง (unstructured Interviews) และแบบมี โครงสร้ าง
(structured Interviews) กล่าวคือ เป็ นแนวคาถามที่ได้ มี การเตรี ยมไว้ ก่ อนแต่
ไม่ได้ เข้ มงวดกับคาถาม สามารถมีคาถามใหม่ขึ ้นมาได้ ระหว่างการสนทนา ซึง่ จะ
ท าให้ ได้ ข้ อมู ลที่ น่ าสนใจ ครอบคลุ ม และครบถ้ วน โดยใช้ โทรศัพท์ มื อ ถื อ
บันทึกเสียงระหว่างการสนทนา เพื่อให้ การสัมภาษณ์เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นธรรมชาติ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่ได้ ข้อมูลครบถ้ วนแล้ ว ผู้ศกึ ษา
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560

97

98
นาข้ อมูลที่ได้ มาพิจารณาความเป็ นไปได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
ตามลักษณะของข้ อมูลและสิ่งที่ค้นพบตามประเด็นที่ศึกษา หลังจากนันน
้ ามา
วิเคราะห์ ตีความและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เพื่อสร้ างข้ อสรุ ปเชิงอุปนัย จาก
ข้ อมูลทังหมด
้
และนาเสนอผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนา
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องพลวัตตลาดผ้ าบ้ านนาข่า จังหวัดอุดรธานี มุ่งเน้ นศึกษา
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ผลการศึกษาสามารถ
จาแนกได้ เป็ น 3 ระยะ คือ 1) ระยะของการก่อตัว (พ.ศ.2518 – 2536) 2) ระยะ
ของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537 – 2553) และ 3) ระยะของความรุ่ งเรื อง
(พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั ) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ระยะของการก่ อตัว (พ.ศ.2518 – 2536) พัฒนาการที่เรี ยกได้ ว่า
เป็ นพื ้นที่จาหน่ายผ้ าทอในระดับครัวเรื อน ซึ่งในช่วงแรกนันชาวบ้
้
านนาข่ามีการ
ทอผ้ าเพื่อจาหน่ายเพียงไม่กี่หลังคาเรื อนเท่านัน้
ทังนี
้ ้ภูมิหลังก่อนที่จะพัฒนาการมาสู่การก่อตังเป็
้ นตลาดในช่วงแรกนัน้
ภายใต้ บริ บทพื น้ ฐานในวิถีชี วิตของชาวบ้ านนาข่า ตลอดจนหมู่บ้านที่ อยู่ใน
ละแวกใกล้ เคียงกันนัน้ ส่วนใหญ่ในแต่ละครัวเรื อนจะมีอุปกรณ์สาหรับทอผ้ า
และมีทกั ษะในการทอผ้ าค่อนข้ างดี โดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งเกิดจากการนิยมทอผ้ า
ในช่วงที่ว่างเว้ นจากการทานาและการทาสวน โดยเฉพาะในตอนเย็น – ค่า ของ
แต่ละวัน คือประมาณตังแต่
้ เวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม จนกลายเป็ นวิถีชีวิตของ
ชาวบ้ านที่ต้องทากันเป็ นประจา แต่อย่างไรก็ตามการทอผ้ าในช่วงแรกนันจะเป็
้
น
การทอเพื่อใช้ ประโยชน์ในครัวเรื อนและบางส่วนอาจทอผ้ าเพื่อถวายให้ กบั วัดใน
งานบุญประเพณีตา่ งๆ ที่ทางวัดได้ จดั ขึ ้น
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ส่วนการทอผ้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการจาหน่ายนัน้ ครัวเรื อนแรกๆ คือ
ครัวเรื อนของคุณแม่จันทร์ ดี บุตรธนู และครัวเรื อนของคุณแม่ตู๋ อุปโคตร เป็ น
สองครัวเรื อนที่มีการทอผ้ าเพื่อจาหน่ายให้ กบั บุคคลทัว่ ไปที่มีความสนใจ ในช่วง
แรกเป็ นการทอผ้ าเมตรและจาหน่ายเป็ นผืน ยังไม่ได้ แปรรู ป ทังนี
้ ้จุดเริ่ มต้ นของ
การจาหน่ายผ้ าทอนัน้ เกิดจากเมื่อทอผ้ าได้ ในจานวนที่มากขึ ้น ก็ไม่ร้ ูวา่ จะนาไป
จาหน่ายที่ไหน เนื่องจากขณะนันยั
้ งไม่มีตลาด จึงได้ หาบผ้ าที่ทอได้ เดินทางเข้ า
ไปจาหน่ายตามหน่วยงานราชการในตัวจังหวัด อาทิ ที่วา่ การอาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สถานีตารวจ ค่ายทหาร เป็ นต้ น ซึ่งก็ได้ รับ
การอุดหนุนจากกลุ่มลูกค้ าเป็ นอย่างดี และเมื่อลูกค้ าซื ้อสินค้ าไปแล้ ว ได้ นาไป
ตัดเป็ นชุดผ้ าไทยที่งดงาม เมื่อสวมใส่ออกงานเลี ้ยงหรื องานตามเทศกาลต่างๆ
ทาให้ ผ้ ทู ี่พบเห็นเกิดความชื่นชอบและสอบถามจากผู้ที่สวมใส่เกี่ยวกับที่มา หลัง
ทราบว่าเป็ นผ้ าที่ มาจากชาวบ้ านนาข่า จึงทาให้ ลูกค้ าเดินทางจากตัวจังหวัด
ออกมาซือ้ ผ้ าทอที่บ้านนาข่าตังแต่
้ ช่วงนัน้ เป็ นต้ นมา (อาคม สีหาบุตร, 2560:
สัมภาษณ์)
ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในสมัยนายพิศาล มูลศาสตรสาทร
และคุณหญิ งมะลิ มูลศาสตรสาทร ภริ ยา ได้ มี แนวคิดให้ การสนับสนุนและ
ส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านมีรายได้ อย่างมั่นคง จึงได้ ส่งเสริ มการปลูกหม่อนเลีย้ งไหม
เพื่ อนามาทอผ้ าอย่างจริ งจัง ซึ่งไม่เฉพาะในหมู่บ้ านนาข่าเท่านัน้ ยังให้ การ
สนับสนุนหมูบ่ ้ านในละแวกใกล้ เคียงอีกด้ วย (อาคม สีหาบุตร, 2560: สัมภาษณ์)
ทาให้ บางครั วเรื อนนาผ้ าที่ ทอได้ มาวางจ าหน่ายบริ เวณหน้ าบ้ านของตนเอง
ตลอดจนมีชาวบ้ านจานวนหนึ่งได้ ใช้ พื ้นที่บริ เวณศาลากลางบ้ านเป็ นที่สาหรั บ
วางจาหน่ายผ้ าทอ
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ทังนี
้ ้ ร้ านจาหน่ายผ้ าทอในช่วงแรก จะมีจานวนเพียง 3 – 4 ร้ าน ซึง่ ผู้ค้า
จะเป็ นคนในหมู่บ้านนาข่าและละแวกไว้ เคียงเท่านัน้ สินค้ าส่วนใหญ่เป็ นผ้ าทอ
ที่มาจากฝี มือของตนเองหรื อสมาชิกภายในครัวเรื อน ลักษณะของร้ านค้ าเป็ น
ร้ านแบบเรี ยบง่าย ใช้ พื ้นที่บริ เวณหน้ าบ้ านของตนเอง ซึ่งอาจมีชนวางที
ั้
่ทาจาก
ไม้ ไผ่ โต๊ ะหรื อแคร่ มาตังไว้
้ สาหรับวางสินค้ า โดยในช่วงนี ้ชาวบ้ านจะจาหน่าย
ผ้ าทอเป็ นเมตรหรื อเป็ นผื น ยังไม่ได้ แปรรู ปเป็ นเสื อ้ ผ้ าหรื อผลิ ตภัณฑ์ อื่ นๆ
(ธมนวรรณ พรหมวงษ์ , 2560: สัมภาษณ์) นอกจากนัน้ หลังจากมีจานวนลูกค้ า
เข้ ามาซื ้อสินค้ าในแหล่งจาหน่ายผ้ าทอบ้ านนาข่าเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ ชาวบ้ านทอ
ผ้ าไม่เพียงพอต่อความต้ องการของลูกค้ า ชาวบ้ านที่เป็ นเจ้ าของร้ านจึงได้ ว่าจ้ าง
ชาวบ้ านในพื น้ ที่ และละแวกใกล้ เคีย งทอผ้ าให้ กับตนเอง เพื่ อนามาจ าหน่าย
ให้ กบั ลูกค้ าต่อไป
ต่อมาในปี พ.ศ.2534 – 2535 จังหวัดอุดรธานี ได้ จดั ทาโครงการทอผ้ า
หมี่ขิดยาวที่สดุ ในโลก โดยการร่วมแรงร่วมใจของกลุม่ ชาวบ้ าน จานวน 150 กลุม่
การทอผ้ าหมี่ขิดที่ยาวที่สุดในโลก แบ่งออกเป็ น 150 ช่วง ซึ่งผ้ าผืนดังกล่าวมี
ความยาว 1,199 เมตร ความกว้ าง 60 เซนติเมตร วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ คาขวัญของจังหวัดอุดรธานี “ธานี ผ้าหมี่ ขิด” ให้ ยิ่งใหญ่ และ
แพร่หลาย (กลุ่มหัตถกรรมพื ้นบ้ านนาข่า, 2559) ปั จจุบนั จัดเก็บไว้ ที่พิพิธภัณฑ์
เมืองอุดรธานี ซึ่งโครงการนีท้ าให้ คนทั่วไปรู้ จักตลาดผ้ าบ้ านนาข่ามากยิ่งขึน้
ดังนันกล่
้ าวได้ ว่าในระยะแรกนี ้ บ้ านนาข่าได้ เกิดพัฒนาการเป็ นชุมชนที่มี การ
จาหน่ายผ้ าทอ ซึ่งส่วนใหญ่ ผ้ ูค้าจะเป็ นคนในพื น้ ที่ ส่วนร้ านค้ ามี การจัดและ
ตกแต่งแบบเรี ยบง่าย มีสินค้ าที่เป็ นที่ยอมรับของลูกค้ า
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2. ระยะของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537-2553) พัฒนาการที่
เรี ยกได้ ว่าเป็ นตลาดผ้ าในระดับจังหวัดอย่างแท้ จริ ง สิ่งที่ สะท้ อนส าคัญ คือ
ยอดขายและจานวนลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น
ในระยะที่สองนี ้ มีจดุ เปลี่ยนที่สาคัญอยู่สี่ประเด็น คือ ประเด็นแรก การ
ที่ตลาดผ้ าบ้ านนาข่ากลายเป็ นที่ร้ ู จกั ของคนทัว่ ไปมากยิ่งขึ ้น หลังจากที่ปี พ.ศ.
2537 ได้ มีพิธีเปิ ดสะพานข้ ามแม่นา้ โขง หนองคาย – เวียงจันทน์ หรื อสะพาน
มิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 (วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537) ซึ่งสะพานแห่งนี ้ มี
บทบาทสาคัญในการอานวยความสะดวกด้ านการคมนาคมขนส่ง และกระตุ้นให้
เกิดการขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจการค้ าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง
ไทย – ลาวอย่างรวดเร็ ว (ฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ, 2557) จากการเปิ ดสะพานมิตรภาพไทย
– ลาว ทาให้ ตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ที่ อยู่ถนนสายส าคัญที่ มุ่งหน้ าสู่ลาว (ถนน
มิตรภาพอุดรธานี – หนองคาย) ได้ รับผลดีจากการเปิ ดสะพานด้ วย เนื่องจากมี
ผู้ที่สญ
ั จรไปมาเพิ่มมากขึ ้นเป็ นจานวนหลายเท่าตัว ซึ่งการเดินทางนันต้
้ องผ่าน
ตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ทาให้ ส่วนหนึ่งได้ แวะซื อ้ สิ นค้ าในตลาดและได้ สินค้ าที่ มี
คุณภาพ ราคาถูก จึงบอกต่อกันเรื่ อยๆ จนเป็ นที่ร้ ู จักของผู้คนทัง้ ไทยและลาว
(อาคม สีหาบุตร, 2560: สัมภาษณ์) จากการที่เป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้คนมากขึ ้น ทาให้
เป็ นแรงดึงดูดให้ ผ้ คู ้ ามีความต้ องการเข้ ามาจาหน่ายสินค้ ามากขึ ้นด้ วย
ประเด็นที ่สอง ปรากฏการณ์บงไฟพญานาค
ั้
เป็ นปรากฏการณ์ลูกไฟมี
สี แดงอมชมพูพวยพุ่งขึ น้ มาจากล าน า้ โขงในคื นวันออกพรรษา ซึ่ งถื อเป็ น
ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ ้นเฉพาะจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
เท่ านัน้ โดยเจาะจงปรากฏให้ เ ห็ นในคื นวันขึ น้ 15 ค่ า เดื อน 11 ของทุ กปี
(ส านักงานจังหวัดหนองคาย, 2558) ท าให้ ในแต่ละปี จะมี นักท่องเที่ ยวจาก
ทัว่ สารทิศเดินทางมาชมปรากฏการณ์ เหนือธรรมชาติดงั กล่าว ซึ่งการเดิ นทาง
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ของนักท่องเที่ยวถ้ าหากเดินทางมาจากภูมิภาคอื่ น หรื อภาคอีสานตอนกลาง
นักท่องเที่ ยวใช้ เส้ นทางการคมนาคมสายหลัก คือ ถนนมิ ตรภาพอุดรธานี –
หนองคาย ทาให้ ในช่วงนี ้ของแต่ละปี ตลาดผ้ าบ้ านนาข่ามีลกู ค้ าเพิ่มมากขึ ้นด้ วย
ดังค าให้ สัมภาษณ์ ของนายอาคม สี หาบุตร ได้ กล่าวถึ ง ช่ วงเทศกาลบัง้ ไฟ
พญานาค โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2553 เป็ นปี ที่คกึ คักมากที่สุด
ซึ่งมี นักท่องเที่ ยวจากทั่วสารทิ ศ เดินทางผ่านจังหวัดอุดรธานี ไปยังจังหวัด
หนองคาย ก่อนที่จะไปถึงจังหวัดหนองคายก็ต้องแวะที่จังหวัดอุดรธานี แวะที่
บ้ านนาข่า ในช่วงดังกล่าวลูกค้ าแออัดมาก ทาให้ แต่ละร้ านยอดจาหน่ายสินค้ า
เพิ่มขึ ้นหลายเท่าตัว (อาคม สีหาบุตร, 2560: สัมภาษณ์)
อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์บงไฟพญานาคที
ั้
่เกิดขึ ้นที่ลาน ้าโขง ในเขต
จังหวัดหนองคายนัน้ อาจส่งผลต่อการเพิ่มจานวนของลูกค้ าเพียงช่วงเทศกาล
ออกพรรษาของทุกปี ซึง่ เป็ นช่วงสันๆ
้ เท่านัน้ เนื่องจากปรากฏการณ์ดงั กล่าวเกิด
เพียงปี ละ 1 ครัง้ ถึงกระนันก็
้ ตามหากอธิบายตามกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของ
ลูกค้ าในเชิงการตลาดแล้ ว หลังจากที่ลูกค้ าเคยซือ้ สินค้ า เมื่อนาไปใช้ แล้ วเกิ ด
ความพึงพอใจ รู้สึกพอใจกับตัวสินค้ ามาก การซื ้อซ ้าก็จะเกิดขึ ้นอีกแน่นอน และ
ในขณะเดียวกันลูกค้ าคนดังกล่าวยังจะช่วยบอกกล่าวหรื อแนะนาผู้ใกล้ ชิดให้ มา
ซื ้อสินค้ าอีกด้ วย (เพ็ญศรี เขมะสุวรรณ และภควดี เลิศกาญจนวัติ, 2554: 162)
ซึ่งจากประเด็นที่มีลูกค้ าจานวนมากในช่วงเทศกาลดังกล่าว คงจะมีบางส่วนที่
กลับมาซื ้อสินค้ าอีกแน่นอนไม่วนั ใดก็วนั หนึง่ เนื่องจากสินค้ าที่จาหน่ายในตลาด
ผ้ าบ้ านนาข่ า เป็ นสิ นค้ าที่ มี คุณภาพและราคาถูก (อาคม สี หาบุตร, 2560:
สัมภาษณ์) ตลอดจนลูกค้ ากลุ่มดังกล่าวอาจบอกปากต่อปากให้ กบั บุคคลที่ร้ ู จกั
ให้ มาเลือกซื ้อสินค้ าคุณภาพดี ราคาถูกที่ตลาดผ้ าบ้ านนาข่าอีกด้ วย
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ประเด็นที ่สาม นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของรัฐบาล เป็ นแนวคิดที่เน้ นกระบวนการสร้ างรายได้ จาก
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนหรื อตาบล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริ มให้ แต่ละชุมชนได้ นา
ทรัพยากรภูมิปัญญาในท้ องถิ่นมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพที่มี
จุดเด่นและมูลค่าเพิ่มที่เป็ นที่ต้องการของตลาด สอดคล้ องกับวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของท้ องถิ่น โดยยึดหลักการพึ่งตนเองของชุมชน (สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี , 2560) ซึ่งจากโครงการสนับสนุนของภาครั ฐ
ในช่วงนัน้ ตลอดจนการได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในจังหวัด ทา
ให้ ตลาดผ้ าบ้ านนาข่ากลายเป็ นแหล่งจ าหน่ายผลิ ตภัณฑ์ ผ้าพื น้ บ้ าน สินค้ า
โอท็ อป (OTOP) ที่ ส าคัญของจังหวัด และมี ศักยภาพมากที่ สุดแห่ งหนึ่ ง ใน
ประเทศ
ประเด็ นที ่ สี่ การก่ อสร้ างหลังคาถนนคนเดิ น (ช่วงแรก) ได้ รั บการ
สนับสนุนจากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดอุดรธานี ซึ่งโครงการได้ รับการอนุมัติ
งบประมาณในปี พ.ศ.2543 ซึ่งก่อนหน้ าที่ยงั ไม่ก่อสร้ างหลังคาถนนคนเดินนัน้
ลูกค้ าที่เดินดูและเลือกซื ้อสินค้ าจะเดินท่ามกลางแสงแดด ซึ่งตอนกลางวันจะมี
สภาพอากาศที่ร้อนมาก ทาให้ ลกู ค้ าไม่คอ่ ยอยากเดินมากนัก แน่นอนย่อมส่งผล
ต่อยอดขายสินค้ า ต่อมาหลังจากที่ได้ เกิดการก่อสร้ างหลังคาถนนคนเดิน เพื่อให้
ลูกค้ าสามารถเดินดูและเลือกซือ้ สินค้ าในร่ ม เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ จ านวน
ลูกค้ าและยอดขายสินค้ าเพิ่มขึ ้น
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ภาพที ่ 2 บรรยากาศบริ เวณทางเดิ นด้านในตลาดผ้าบ้านนาข่า ทีม่ ี โครงหลังคาเหล็กกันแดด
เป็ นถนนคนเดิ น ทาให้ลูกค้าสามารถเดิ นดูและเลือกซื ้อสิ นค้าในร่ ม ภาพโดย: สุนิตย์ เหมนิ ล
เมื ่อวันที ่ 6 มกราคม 2560

จากพัฒนาการข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นว่า ในระยะที่สองเป็ นระยะของการ
พัฒนาและเติบโตของตลาดผ้ าบ้ านนาข่าแท้ จริง นอกเหนือจากการที่มีสินค้ าที่มี
คุณภาพและจาหน่ายในราคาถูก ตลอดจนมีชยั ภูมิที่เหมาะสมเป็ นพื ้นฐานแล้ ว
มี เหตุปั จจัยที่ ส าคัญได้ แก่ การเปิ ดสะพานมิ ตรภาพไทย – ลาว (แห่งที่ 1)
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปรากฏการบังไฟพญานาค
้
และการ
ก่อสร้ างโครงหลังคาถนนคนเดิน ตลอดจนการได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการในจังหวัด เป็ นเหตุปัจจัยที่เป็ นแรงผลักดันต่อพัฒนาการในช่วงนี ้

ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560

พลวัตของตลาดผ้ าบ้ านนาข่ า จังหวัดอุดรธานี

3. ระยะของความรุ่ งเรื อง (พ.ศ.2554 – ปั จจุบัน) ในระยะที่สามนี ้ถือ
ได้ ว่าเป็ นยุคแห่งความรุ่งเรื องของตลาดผ้ าบ้ านนาข่า เนื่องจากตลาดผ้ าบ้ านนา
ข่าได้ มีพฒ
ั นาการมาอย่างต่อเนื่อง ดังที่กล่าวไปแล้ ว ประกอบกับนโยบายทังใน
้
ระดับประเทศ และจังหวัดที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่และการเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในระยะนี ้สามารถจาแนกเป็ น
ประเด็นที่สาคัญได้ ดงั นี ้
ประเด็ นแรก การบริ หารจัดการกลุ่มอย่างมี ประสิทธิ ภาพ เนื่ องจาก
ตลาดผ้ าบ้ านนาข่าขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง จึงทาให้ ในปี พ.ศ.2554 ได้ มี การ
ประชุมสมาชิกกัน โดยขณะนันมี
้ ประมาณ 130 ร้ านค้ า สมาชิกจึงมีข้อตกลงกัน
จัดตัง้ กลุ่ม “หัตถกรรมผ้ าพื น้ บ้ านนาข่า” โดยในที่ ประชุมได้ เลื อกนายอาคม
สีหาบุตร เป็ นประธาน (วาระ 4 ปี ) และนายศุภเศรษฐ์ ศิริ ผู้ใหญ่บ้านบ้ านนาข่า
เป็ นที่ปรึกษา จึงทาให้ การบริ หารงานต่างๆ ในตลาดผ้ าบ้ านนาข่าเป็ นระบบและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ่งในปั จจุบนั (พ.ศ.2560) นายอาคม สีหาบุตร ได้ รับ
ความไว้ วางในจากสมาชิกให้ ดารงตาแหน่งเป็ นสมัยที่สอง ทังนี
้ ้จากการจัดตัง้
กลุ่มดังกล่าว ทาให้ การดาเนินงานของตลาดผ้ าบ้ านนาข่าเป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้ องกับนางบุญเพ็ง ตอเสนา (2560) ได้ ระบุว่าการจัดตังกลุ
้ ่ม
เริ่ มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึน้ มา ในช่วงปี พ.ศ.2555 –
2556 ทาให้ การดาเนินงานของผู้ค้าในตลาดเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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ทังนี
้ ้ การเข้ าเป็ นสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมผ้ าพื ้นบ้ านนาข่านัน้ ไม่ได้ บงั คับ
แต่ให้ เป็ นไปด้ วยความสมัครใจ ซึ่งข้ อเสียของการไม่เข้ าเป็ นสมาชิกของกลุ่ม คือ
หากมีหน่วยงานราชการ เข้ ามาส่งเสริ มและช่วยเหลือในด้ านต่างๆ ก็จะไม่ได้ รับ
เหมือนกับร้ านที่เป็ นสมาชิก ทังนี
้ ้ในปั จจุบนั ก็ไม่ได้ เป็ นสมาชิกทังหมดทุ
้
กร้ าน
แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นสมาชิกของกลุ่มประมาณ 80 – 85% ซึ่งการเป็ นสมาชิกกลุ่ม
จะมีเรื่ องของการบารุ งกลุ่ม คือ เดือนละ 100 บาท/ร้ านค้ า ทุกร้ านเท่ากันหมด
เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ ตลอดจนเรื่ องของการตอนรับคณะศึกษา
ดูงาน เนื่องจากปัจจุบนั ตลาดผ้ าบ้ านนาข่าเป็ นตลาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทาให้
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มี หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศเข้ ามาศึกษาดูงานเป็ นจ านวนมาก
(อาคม สีหาบุตร, 2560: สัมภาษณ์)
ประเด็นที ่สอง คุณภาพ เอกลักษณ์และความหลากหลายของสินค้ า ใน
ประเด็นนีศ้ ึกษาจากผู้ที่เดินทางมาซื อ้ สิ นค้ าในตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ซึ่งต่างให้
ข้ อมูลที่สอดคล้ องกัน อาทิ อรชุมา บัวแก้ ว (2559) วรรณฤดี โลกธาตุ (2559)
นงค์ ลักษณ์ ไชยพรมมา (2560) ล้ วน โคตะมี (2560) และเบญจวรรณ สอน
พิทกั ษ์ (2560) ต่างให้ ความเห็นว่าในปั จจุบนั สินค้ าที่จาหน่ายในตลาดผ้ าบ้ าน
นาข่า โดยเฉพาะสิ นค้ าประเภท ผ้ า ทัง้ ผ้ าผืนและผ้ าส าเร็ จรู ป เป็ นสินค้ าที่ มี
คุณภาพ สวมใสสวยงาม มีราคาที่ไม่แพง ร้ านค้ าจะตังราคาสิ
้
นค้ าไว้ ใกล้ เคียงกัน
ทาให้ เกิดความสบายใจต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า และที่สาคัญคือสินค้ ามีความ
โดดเด่นที่ เป็ นเอกลักษณ์ ของผ้ าทอพื น้ บ้ าน ตลอดจนมี สินค้ าอื่ นๆ ที่ มี ความ
หลากหลายให้ เลือกซื ้อ ทังนี
้ ้หากจะจาแนกประเภทของสินค้ าที่จาหน่ายในตลาด
ผ้ าบ้ านนาข่า อาจจาแนกได้ 2 ประเภทกว้ างๆ คือ หนึง่ สินค้ าอุปโภค อาทิ ผ้ าทอ
ผ้ าไหม ผ้ าฝ้าย เสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป ผ้ าคลุมไหล่ ผ้ าพันคอ หมอนขิด เป็ นต้ น สอง
สินค้ าบริโภค อาทิ เครื่ องดื่ม ขนมของฝาก อาหารแห้ ง ขนมครก กล้ วย – มันทอด
น ้าผึ ้ง เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรี ยบเทียบอัตราส่วนแล้ ว ประเภทแรกจะมี
อัตราส่วนประมาณ 70 – 80% ของสินค้ าทังหมด
้
ประเด็ นที ่ สาม การก่อสร้ างหลังคาถนนคนเดิน (ช่วงที่ สอง – สาม)
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2557 สมัยท่านผู้ว่าเสนีย์ จิตตะเกษม ได้ อนุมัติ
งบประมาณจานวนหนึ่ง สาหรับทาหลังคาถนนคนเดิน ต่อจากช่วงแรก ซึง่ ในการ
เสนอโครงการในช่วงที่สองนี ้นับว่าเป็ นการเสนอโครงการโดยประชาคมหมู่บ้าน
นาข่าอย่างแท้ จริง (ศุภเศรษฐ์ ศิริ, 2560: สัมภาษณ์)
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ถัดมาในปี พ.ศ.2558 ได้ มีการสร้ างหลังคาถนนคนเดินในช่วงที่สามไป
จนสุดท้ ายซอย และหลังจากหลังคาถนนคนเดินสร้ างไปถึ ง จนสุดท้ ายซอย
ชาวบ้ านก็ เริ่ มมี การขยับขยาย ซึ่งก่อนหน้ าเป็ นบ้ านโล่งๆ ก็กลายเป็ นร้ านค้ า
ภายใต้ โครงการ “เปิ ดบ้ านทุบรัว้ ให้ กลายเป็ นร้ าน – ทุบรัว้ ให้ เป็ นร้ านแล้ วท่านจะ
รวย” เนื่องจากพอมีหลังคาถนนคนเดินลูกค้ าก็เดินจนสุดท้ ายซอย ทาให้ ร้านค้ า
ก็ขยายตัวออกไปจนสุดท้ ายซอยด้ วย (ศุภเศรษฐ์ ศิริ, 2560: สัมภาษณ์) อย่างไร
นันการเปลี
้
่ยนแปลงที่มาพร้ อมกับจานวนพื ้นที่สาหรับการจาหน่ายสินค้ าที่เพิ่ม
มากขึน้ คือ จานวนร้ านค้ าที่ เพิ่มมากขึน้ โดยส่วนใหญ่ผ้ ูค้าที่ เข้ ามาจ าหน่าย
สินค้ าในตลาดผ้ าบ้ านนาข่าในช่วงระยะหลังนี ้ จะเป็ นคนนอกพื ้นที่
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ค้าที่เข้ ามาจาหน่ายสินค้ าภายในตลาดผ้ าบ้ าน
นาข่าไม่ว่าจะเป็ นคนพื ้นที่หรื อคนต่างพื ้นที่ ก็ต้องอยู่ภายในกฎกติกาเดียวกัน ที่
สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมผ้ าพืน้ บ้ านนาข่าได้ จัดทาขึน้ ร่ วมกัน จากพัฒนาการใน
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ระยะที่สามนี ้ ส่งผลให้ ตลาดผ้ าบ้ านนาข่า พลวัตเข้ าสู่ยุคแห่งความรุ่ งเรื อง เกิด
จากปัจจัยเกื ้อหนุนที่สาคัญ อาทิ การบริหารจัดการกลุม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ทา
ให้ การดาเนินงานของผู้ค้าในตลาดผ้ าบ้ านนาข่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและมี
เอกภาพ รวมทังการก่
้
อสร้ างส่วนต่อขยายของหลังคาถนนคนเดินไปจนถึงท้ าย
ซอย ทาให้ มีพื ้นที่สาหรับให้ ลกู ค้ าสามารถเดินดูและเลือกซื ้อสินค้ าได้ มากขึ ้น จึง
เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ มีผ้ ูค้าเข้ ามาเปิ ดร้ านจ าหน่ายสินค้ าเพิ่มขึน้ สินค้ าใน
ตลาดจึงมีความหลากหลาย
ปั จจัยของพลวัตแห่ งความสาเร็จ
ประเด็นนี ้เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงพื ้นที่ ซึ่งผู้เขียนมองว่าคง
เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาพัฒนาการของตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ได้ ดงั นี ้
1. ตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ซึ่งแต่เดิมเป็ นเพียงร้ านค้ าที่ตงโต๊
ั ้ ะจาหน่ายผ้ า
ทออยูบ่ ริ เวณหน้ าบ้ านของแต่ละครัวเรื อน พัฒนาการเรื่ อยมาจนกลายเป็ นตลาด
ผ้ าทอพื ้นบ้ านในระดับจังหวัดและระดับประเทศนัน้ ไม่ใช่กฎกติกาที่ สร้ างขึ ้น แต่
เกิดจากความร่ วมไม้ ร่วมมือกันของผู้ค้าในตลาด ที่มีความสามัคคีและร่ วมมื อ
กัน สร้ างสินค้ าและการบริ การที่ดีให้ กับลูกค้ า ทาให้ ตลาดผ้ าบ้ านนาข่าเติบโต
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2. การได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้
ในระดับประเทศ และระดับจังหวัด ที่สาคัญได้ แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กี ฬา จังหวัดอุดรธานี องค์การบริ หารส่วนจังหวัดอุดรธานี ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุดรธานี สานักงานพาณิชย์จงั หวัดอุดรธานี เทศบาลตาบลนาข่า
เป็ นต้ น ทาให้ ตลาดผ้ าบ้ านนาข่ามีการบริ หารงานอย่างเป็ นระบบและมี ค วาม
เข้ มแข็งมากยิ่งขึ ้น
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ภาพที ่ 5 ขณะผู้เขี ยนสัมภาษณ์ นายอาคม สี หาบุตร ประธานตลาดผ้าบ้านนาข่ า ดารง
ตาแหน่งตัง้ แต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั (2560) ทีส่ านักงานของกลุ่มตลาดผ้าบ้านนาข่า และ
เป็ นสถานที ่สาหรับต้อนรับคณะศึ กษาดู งานจากหน่วยงานต่ างๆ ทัง้ ในและต่ างประเทศ
ตัง้ อยู่ บริ เวณภายในวัดนาคาเทวี ภาพโดย: เอกชัย จารุ เนตรวิ ลาส เมื ่อวันที ่ 5 มกราคม
2560
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อภิปรายผล
พลวัตของตลาดผ้ าบ้ านนาข่า จาแนกได้ เป็ น 3 ระยะ โดยระยะแรกเป็ น
ระยะของการก่อตัว (พ.ศ.2518 – 2536) พัฒนาการในช่วงแรกของตลาดผ้ าบ้ าน
นาข่านัน้ เกิดจากการทอผ้ าที่เป็ นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้ าน ต่อมาจึงมี
ชาวบ้ านบางส่วนได้ นาผาทอไปจาหน่ายตามหน่วยงานราชการ หลังจากผ้ าที่ทอ
จากบ้ านนาข่าเป็ นที่ร้ ูจกั มากยิ่งขึ ้น ชาวบ้ านจึงตังร้้ านจาหน่ายบริ เวณหน้ าบ้ าน
ของตนเอง มี การจัดร้ านแบบเรี ยบง่าย ตังโต๊
้ ะเป็ นแผงลอย ส่วนการจาหน่าย
ในช่วงนี ้จะจาหน่ายผ้ าเป็ นเมตร หรื อเป็ นผืน แต่ก็ถือได้ ว่าตลาดผ้ าบ้ านนาข่าได้
ก่ อตัวขึ น้ แล้ วในระดับหนึ่ ง การเกิ ดขึ น้ ของตลาดผ้ าบ้ านนาข่ าในช่ วงแรก
สอดคล้ องกับแนวคิดของเพ็ญศรี เขมะสุวรรณ และภควดี เลิศกาญจนวัติ (2554)
ที่เสนอว่า การก่อตัวของตลาดเกิดขึน้ จาก เมื่อคนเรามีความต้ องการสินค้ า จะ
แสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาเพื่อแสดงให้ เห็นถึงความต้ องการ และแสวงหา
สินค้ านัน้ โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของสิริชัย
ดี เลิ ศ และคณะ (2557) ที่ กล่าวว่ า ความต้ องการซื อ้ สิ นค้ าของลูกค้ า และ
พฤติกรรมในการซื ้อสินค้ าของลูกค้ าที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อตลาด
ชุมชนดังเดิม ให้ เกิดการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้ าของ
ผู้บริโภคหรื อลูกค้ า
จากการก่ อตัวของตลาดในระยะแรก สร้ างแรงผลักดันให้ เกิ ดการ
พัฒนาการเข้ าสู่ระยะที่สอง คือ ระยะของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537 –
2553) หลังจากตลาดผ้ าบ้ านนาข่าเป็ นที่ร้ ูจกั ของผู้คนและมีลกู ค้ ามากยิ่งขึ ้น จึง
เป็ นแรงดึงดูดให้ ผ้ คู ้ ามีความต้ องการที่จะเข้ ามาจาหน่ายสินค้ าในตลาดผ้ าบ้ าน
นาข่าเพิ่มมากขึ ้น ทาให้ สินค้ ามีความหลากหลาย ทังสิ
้ นค้ าอุปโภคและบริ โภค
ผนวกกับภูมิศาสตร์ ที่ตงเป็
ั ้ นเส้ นทางการคมนาคมที่สะดวก และมีผ้ คู นสัญจรไป
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มาระหว่างจังหวัดอุดรธานี – หนองคายเพิ่มมากขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ เข้ ามาซื อ้
สินค้ าในตลาดด้ วย ส่งผลให้ แต่เดิมเป็ นเพียงตลาดในระดับชุมชน ได้ พฒ
ั นามา
เป็ นตลาดผ้ าพื ้นบ้ านในระดับจังหวัดและระดับประเทศในช่วงหลัง สอดคล้ องกับ
แนวคิดของสุรศักดิ์ บุญรอด และเก็ตถวา บุญปราการ (2557) ที่ระบุว่า สถาน
ที่ตงตลาดที
ั้
่มีเส้ นทางการคมนาคมที่สะดวกและมีผ้ ทู ี่สญ
ั จรไปมามาก จะทาให้
มีลกู ค้ าเข้ ามาใช้ บริ การจับจ่ายใช้ สอยกันในตลาดมากยิ่งขึ ้น นอกจากนันในงาน
้
เรื่ องเดียวกันนี ้ยังชี ้ให้ เห็นว่า พัฒนาการอย่างหนึ่งที่เป็ นแรงผลักดันให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ ้นในตลาดชุมชน คือ การมีสินค้ าที่หลากหลาย
ต่อมาในระยะที่สามเป็ นระยะของความรุ่ งเรื อง (พ.ศ.2554 – ปั จจุบนั )
สาเหตุที่ ระบุว่ าเป็ นยุ คของความรุ่ งเรื อง เนื่ องจากตลาดผ้ าบ้ านนาข่ าได้
พัฒนาการจากการเป็ นตลาดในระดับจังหวัด สู่การเป็ นตลาดในระดับประเทศ
อันเป็ นพื ้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดอุดรธานี โดยจาหน่าย
สินค้ าที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง มีบรรยากาศเป็ นเอกลักษณ์ แบบพืน้ บ้ านชาว
อีสาน และมีมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในตัวสินค้ า ซึ่งได้ รับการส่งต่อมาตัง้ แต่
ระยะแรกของการก่อตัว เป็ นเสน่ห์เฉพาะของตลาดผ้ าบ้ านนาข่า ที่หน่วยงาน
ต่างๆ ต้ องช่วยกันอนุรักษ์ และรักษาไว้ ไม่ให้ เวลาที่ล่วงเลยไปเอาชนะความเป็ น
พื ้นบ้ านแบบดังเดิ
้ มได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของกอบชัย รักพันธุ์ และระวิวรรณ
โอฬารรัตน์มณี (2557) ที่ได้ เสนอว่า จุดอ่อนสาคัญที่ส่งผลเสี ยต่อเอกลักษณ์
และมรดกทางวัฒนธรรม เกิดจากการขาดการประสานงานกันอย่างจริ งจังของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ การบริ หารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมไม่อาจ
เกิดผลสาเร็จได้ ส่งผลให้ สิ่งที่มีอยูเ่ ริ่มเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา
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บทสรุป
จากการศึกษาสรุ ปได้ ว่า พลวัตของตลาดผ้ าบ้ านนาข่า อาเภอเมื อง
จังหวัดอุดรธานี สามารถจาแนกพัฒนาการได้ เป็ น 3 ระยะ คือ
1) ระยะของการก่ อตัว (พ.ศ.2518 – 2536) ในระยะนี ้ถือเป็ นจุดเริ่มต้ น
โดยช่วงแรกชาวบ้ านนาข่ามีการทอผ้ าเพื่อจาหน่ายไม่กี่หลังคาเรื อน ส่วนรูปแบบ
ของการจาหน่าย ชาวบ้ านได้ นาผ้ าที่ทอเดินทางเข้ าไปจาหน่ายตามหน่วยงาน
ราชการในตัวจังหวัด ต่อมาเมื่อมีลูกค้ าให้ ความสนใจมากขึน้ จึงมี การตัง้ ร้ าน
บริเวณหน้ าบ้ านของตนเอง โดยจัดร้ านแบบเรี ยบง่ายเพื่อให้ บริ การลูกค้ า
2) ระยะของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537 – 2553) ระยะนี ้ความ
เป็ นตลาดผ้ าได้ เกิ ดขึน้ อย่างชัดเจน เนื่องจากมีร้านค้ าและลูกค้ าเพิ่มขึน้ เป็ น
จ านวนมาก โดยมี ปัจจัยเกื อ้ หนุนและขับเคลื่ อนที่ ส าคัญ ได้ แก่ (1) การเปิ ด
สะพานข้ ามแม่น ้าโขง หนองคาย – เวียงจันทน์ หรื อสะพานมิตรภาพไทย – ลาว
แห่งที่ 1 (2) ปรากฏการณ์บงไฟพญานาคที
ั้
่แม่น ้าโขง ในพื ้นที่จงั หวัดหนองคาย
ซึ่งทังสองประเด็
้
นทาให้ มีผ้ คู นเดินทางผ่านจังหวัดอุดรธานีและเข้ าซื ้อสินค้ าใน
ตลาดผ้ าบ้ านนาข่าเพิ่มขึ ้น (3) นโยบายของรัฐบาลที่เน้ นให้ ประชาชนสร้ างรายได้
จากผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยเฉพาะโครงการ OTOP และ (4) การก่อสร้ างหลังคา
ถนนคนเดิ น ท าให้ ลูกค้ าอยากเดิ นดูและเลื อกซื อ้ สิ นค้ ามากยิ่ งขึ น้ ซึ่งทัง้ สี่
ประเด็นดังกล่าว มีสว่ นสาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้ ตลาดผ้ าบ้ านนาข่า เป็ นที่ร้ ูจกั และ
ยอมรับของลูกค้ า
3) ระยะของความรุ่ งเรื อง (พ.ศ.2554 – ปั จจุบัน) จากพัฒนาการทัง้
สองระยะที่ผ่านพ้ นมา ทาให้ ในระยะนีผ้ ้ ูค้าเริ่ มให้ ความสาคัญกับรู ปแบบการ
บริ หารจัดการกลุ่ม โดยมีการเลือกประธานกลุ่ม และคณะกรรมการขึ ้นทาให้ การ
บริหารงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ตลอดจนทาง
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กลุ่มได้ มีนโยบายร่ วมกันในการควบคุมและกากับดูแลสินค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ การ
บริ การให้ ลูกค้ าเกิดความประทับใจ รวมทัง้ ในระยะนีไ้ ด้ มีการก่อสร้ างหลังคา
ถนนคนเดิน (ช่วงที่สอง – สาม) ทาให้ มีพื ้นที่ในการจาหน่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้น สินค้ า
ในตลาดจึงมีความหลากหลาย จึงเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ลูกค้ าเพิ่มจานวนขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
อย่างไรก็ ดีการศึกษาในครั ง้ นี ้ พอที่ จะทาให้ มองเห็นภาพพลวัตของ
ตลาดผ้ าบ้ านนาข่าในเชิงกายภาพได้ ชดั เจนขึ ้น อาทิ พัฒนาการด้ านสถานที่ใน
การจาหน่ายสินค้ า ผู้ค้า รูปแบบในการบริ หารจัดการตลาดผ้ าบ้ านนาข่า รวมถึง
การได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสาหรับผู้ที่สนใจสามารถนาไป
ศึกษาและลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้ านในชุมชน
บ้ านนาข่ า ทัง้ ก่ อนและหลังจากที่ เกิ ดเป็ นตลาด ตลอดจนพัฒนาการด้ าน
ลวดลายผ้ าที่สะท้ อนให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ของผ้ าบ้ านนาข่า ได้ ในโอกาสต่อไป
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาเกี่ยวกับตลาดผ้ าบ้ านนาข่ า
1. ควรรักษาเอกลักษณ์ ในการเป็ นตลาดผ้ าทอพืน้ บ้ านไว้ โดยกาหนด
สัดส่วนในการนาสิ นค้ าเข้ ามาจ าหน่ายของผู้ค้า ให้ มี ผ้าทอพื น้ บ้ านมากกว่า
สินค้ าประเภทอื่นอย่างเห็นได้ ชดั
2. ควรมี มาตรการในการควบคุม ก ากับดูแลสิ นค้ าที่ ผ้ ูค้ าน าเข้ ามา
จาหน่ายในตลาดผ้ าบ้ านนาข่าให้ เป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและจาหน่ายในราคาที่
เหมาะสม ตลอดจนการให้ บริ การของพนักงานจ าหน่ ายสิ นค้ าในร้ าน ควร
ให้ บริ การลูกค้ าให้ เกิดความประทับใจ ทังก่
้ อนและหลังจากการจาหน่ายสินค้ า
ไปแล้ ว
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3. ควรจัดสรรพืน้ ที่เพื่อให้ บริ การอาหารและเครื่ องดื่มเฉพาะแยกออก
จากร้ านจาหน่ายสินค้ าประเภทอื่น ตลอดจนจัดพื ้นที่สาหรับนัง่ พักให้ กับลูกค้ า
โดยเฉพาะกลุม่ ผู้สงู อายุ
4. ควรหาพื ้นที่สาหรับจัดทาเป็ นห้ องสุขา ที่เป็ นของตลาดผ้ าบ้ านนาข่า
เอง และแบ่งห้ องสุขาชาย – หญิง ไว้ อย่างชัดเจน โดยให้ ลูกค้ าเข้ าใช้ บริ การฟรี
ตลอดจนทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นพื ้นที่สาหรับให้ บริ การลูกค้ า
เอกสารอ้ างอิง
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