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 บทคัดย่อ      
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการและการเปล่ียนแปลง
ของตลาดผ้าบ้านนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยใช้วิธี
การศกึษา คือ การเก็บข้อมลูภาคสนาม การสมัภาษณ์เชิงลึกจากบคุคลท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง ซึ่งใช้การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมลูโดยน าข้อมูลมา
จ าแนกหมวดหมู่ ตีความเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ สร้างข้อสรุป และน าเสนอผล
การศกึษาโดยวิธีการพรรณนา  
 ผลการศกึษาพบวา่พลวตัของตลาดผ้าบ้านนาข่า จ าแนกได้เป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ ระยะแรกเป็นระยะของการก่อตวั (พ.ศ.2518 – 2536) โดยมีจดุเร่ิมต้นจาก
การมีร้านจ าหน่ายผ้าทอเพียงไม่ก่ีหลงัคาเรือน ซึง่ผ้าทอจากบ้านนาข่าได้รับการ
ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ต่อมาระยะท่ีสองเป็นระยะของการพัฒนาและ
เติบโต (พ.ศ.2537 - 2553) ในช่วงนีถื้อได้ว่าความเป็นตลาดผ้าได้เกิดขึน้อย่าง
ชดัเจน ทัง้สถานท่ีในการจ าหน่าย จ านวนร้านค้าและลูกค้าท่ีเพิ่มมากขึน้ และ
สดุท้ายระยะของความรุ่งเรือง (พ.ศ.2554 – ปัจจบุนั) จากการบริหารจดัการกลุ่ม
ท่ีดีน ามาสู่การบริหารจัดการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ มีการคัดเลือกสินค้า
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คณุภาพและหลากหลายเข้ามาจ าหน่าย ตลอดจนการสร้างหลงัคาถนนคนเดิน 
ท าให้จ านวนลูกค้าเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง พัฒนาการของแต่ละช่วงเวลา
ดงักล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงและปรับตัวของตลาดผ้าบ้าน 
นาข่าได้เป็นอย่างดี จนสามารถยกระดบัเป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัและประเทศได้อย่างยัง่ยืน 
ค าส าคัญ: พลวตั  ตลาดผ้าบ้านนาข่า  อดุรธานี  
 
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 in-
depth 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 
 
บทน า 
 จงัหวดัอดุรธานี เป็นจงัหวดัท่ีมีประวตัิความเป็นมาอย่างยาวนาน จาก
หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีพบว่า บริเวณพืน้ท่ีจงัหวดัอดุรธานีใน
ปัจจุบนั เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของมนุษย์มาตัง้แต่ยุคก่อนประวตัิศาสตร์ จากการ
ค้นพบโครงกระดกูและโบราณวตัถท่ีุบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน และร่องรอยการ
ขีดเขียนภาพลายเส้นบนผนงัถ า้ท่ีบริเวณเทือกเขาภูพาน วดัพระพทุธบาทบวับก 
อ าเภอบ้านผือ สิ่งตา่งๆ เหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่บริเวณพืน้ท่ีในเขตจงัหวดัอดุรธานี 
เคยเป็นชมุชนของมนษุย์ท่ีมีอารยธรรม และความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วราว 4,000 
- 7,000 ปี (พรรณิกา ฉายากลุ, 2556: 119) ในปัจจบุนัจงัหวดัอดุรธานี กลายเป็น
จุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั รวมทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจ มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีแนวโน้ม
ความเจริญเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง (ส านักงานจังหวัดอุดรธานี , 2559: 6) 
นอกจากนี ้จังหวัดอุดรธานีก็มีผ้าทอท่ีมีลวดลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของ
จงัหวดัเช่นเดียวกับจงัหวดัอ่ืนๆ ในภาคอีสาน กล่าวคือ จงัหวดัสริุนทร์มีผ้าโฮล 
จังหวัดบุรีรัมย์มีผ้ามัดหม่ีตีนแดง จังหวัดนครราชสีมามีผ้าหางกระรอก และ
จงัหวดัชยัภูมิผ้าไหมลายหม่ีคัน่ขอนารี ฯลฯ (เกศินี บวัดิศ, 2560: 66 – 73) และ
เม่ือกลา่วถึงจงัหวดัอดุรธานีก็คงเป็นผ้าหม่ีขิด ซึง่ในยคุเร่ิมต้นชาวบ้านในจงัหวดั
อุดรธานี โดยเฉพาะท่ีต าบลนาข่า มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือทอผ้าหม่ีขิดจ าหน่าย
เป็นกลุ่มเล็กๆ ในระดบัครัวเรือนเท่านัน้ แตใ่นภายหลงัท่ีตลาดขยายตวัมากขึน้ 
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ประกอบกับการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐท าให้ตลาดค้าผ้าหม่ีขิดของต าบล
นาข่าได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของทางจงัหวัด โดยมีการผลิตและจ าหน่ายมาก
ท่ีสุดท่ีบริเวณบ้านนาข่า ซึ่งเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 
 ถึงแม้ว่าตลาดผ้าบ้านนาข่าจะเป็นท่ีนิยมของลกูค้า และเป็นตลาดผ้าท่ี
มีช่ือเสียง แต่จากการค้นคว้าวรรณกรรม รวมทัง้การสมัภาษณ์ผู้น าชุมชนและ
ประธานตลาดผ้าบ้านนาข่า พบว่าท่ีผ่านมามีนักวิชาการได้ศึกษาในเชิงพืน้ท่ี
ของตลาดผ้าบ้านนาข่าอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ทัง้หมดกลบัเป็นงานศกึษาในด้าน
เศรษฐกิจและการค้า แตก่ารศกึษาเก่ียวกับการพฒันาการและการเปล่ียนแปลง
ในเชิงกายภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการเติบโตและสะท้อนให้เห็นถึง
เอกลกัษณ์ของการเป็นตลาดผ้าทอพืน้บ้านนัน้ยงัไม่ปรากฏชดั ดงันัน้ งานศกึษา
นีจ้งึเป็นการศกึษาเพ่ือเติมเตม็องค์ความรู้ทางวิชาการในพืน้ท่ีท่ีขาดหายไป 
 จากความส าคญัในปรากฏการณ์ดงักล่าวมา ท าให้เกิดค าถามวา่ พลวตั
ของตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นอย่างไร เพ่ือเผยให้ถึงพฒันาการของตลาดผ้าบ้าน 
นาข่าตัง้แต่จุดเร่ิมต้นในการเป็นร้านจ าหน่ายผ้าทอในครัวเรือน พัฒนาการ
เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนัท่ีกลายเป็นตลาดผ้าทอในระดบัประเทศ ซึง่ข้อมลูท่ีได้จาก
การศกึษาจะเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการท่ีท าให้ทราบถึงพฒันาการของตลาด
ผ้าบ้านนาข่า และเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ของพืน้ท่ีท่ีเต็มไปด้วยการ
ปะทะกนัระหว่างการพยายามรักษาเอกลกัษณ์ของการเป็นตลาดผ้าทอพืน้บ้าน
กบัการค้าในยคุโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการแขง่ขนักนัอย่างรุนแรง 
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ความเป็นมาและความส าคัญของตลาดผ้าบ้านนาข่า 
 บ้านนาขา่ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีหมู ่1 ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 
อยู่ในเขตคาบเก่ียวระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาข่าและเทศบาลต าบล 
นาข่า มีประชากรจ านวน 1,619 คน ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาข่า จ านวน 173 คน ส่วนท่ีเหลืออีก 1,446 จะอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลนาข่า บ้านนาข่าเป็นหมู่บ้านท่ีตัง้อยู่ทางทิศเหนือของจงัหวัด
อุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย ตามเส้นทางถนนมิตรภาพอดุรธานี – หนองคาย ส่วนลกัษณะทาง
ภมูิประเทศของบ้านนาข่า เป็นหมูบ้่านท่ีตัง้อยูท่ี่สงู แตมี่ท่ีราบลุ่มแม่น า้ล้อมรอบ 
จึงเหมาะต่อการท าการเกษตร ชาวบ้านร้อยละ 80 ท าการเกษตรตามฤดูกาล 
อาชีพหลักคือการท านาและเลีย้งสัตว์ แต่หลังเสร็จสิน้จากการท านาชาวบ้าน
นิยมท าการปลกูหม่อนเลีย้งไหม (ศภุเศรษฐ์ ศริิ, 2557: 1 - 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพย่านตลาดผา้บา้นนาข่า  ทีม่า: ปรบัปรุงจาก Google Maps 
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 ในอดีตวิถีชีวิตของชาวบ้านในบ้านนาข่า ไมไ่ด้แตกตา่งจากสงัคมชนบท
ในภาคอีสานมากนัก กล่าวคือ เป็นสงัคมเกษตรกรรม แต่สิ่งท่ีมีความแตกต่าง 
คือ นอกเหนือจากการท าการเกษตรตามฤดูกาลแล้ว ชาวบ้านนาข่า นิยมปลูก
หม่อนเลีย้งไหม เพ่ือน ามาตดัเย็บเป็นเสือ้ผ้าให้กับสมาชิกในครัวเรือนไว้สวมใส่ 
ต่อมาเม่ือสามารถผลิตผ้าทอได้มากขึน้ จึงน าส่วนหนึ่งไปจ าหน่ายตาม
หน่วยงานราชการตา่งๆ ในตวัจงัหวดั ซึ่งได้รับการตอบรับจากลกูค้าเป็นอย่างดี 
ผลพวงของเหตุปัจจัยดังกล่าว ท าให้ตลาดผ้าบ้านนาข่าเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง จากเดิมเป็นร้านจ าหน่ายผ้าทอในครัวเรือน ต่อมาได้กลายเป็นตลาด 
ผ้าทอของชุมชน และพัฒนาการแบบไม่หยุดยัง้จนมีช่ือเสียงในระดับจังหวัด
ตามล าดบั ซึ่งส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นผ่านค าขวัญปัจจุบนั (พ.ศ.2560) ของ
จังหวัดอุดรธานี  ท่ีว่า “กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง  ลือเล่ืองแหล่งธรรมะ  
อารยธรรมห้าพันปี ธานีผ้าหม่ีขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” (ส านักงาน
จงัหวดัอดุรธานี, 2559: 7) ทัง้นีค้ าว่า “ธานีผ้าหม่ีขิด” หมายถึง เมืองท่ีทอผ้าขิด
และผ้ามัดหม่ี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี มีการผลิตและจ าหน่าย
มากท่ีสดุท่ีบริเวณบ้านนาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี (สถาบนั
ราชภฏัอดุรธานี, 2546: 2) 
  
ค าถามในการศึกษา 
 ตลาดผ้าบ้านนาข่ามีความเป็นมาและมีการเปล่ียนแปลงในด้าน
กายภาพอย่างไร 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงของตลาดผ้าบ้านนาข่า 
ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี ในด้านกายภาพจากยุคเร่ิมต้นจนถึง
ปัจจบุนั 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวกับพลวัตของตลาดชุมชน 
 ในมมุมองของสมหมาย ล าดวน และคณะ (2560: 9) ได้ให้ความหมาย
ของพลวตัไว้ว่าหมายถึง “กระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยดุนิ่งมีการเคล่ือนไหว
ตลอดเวลา ซึง่พลวตัจะท าให้เกิดการพฒันาหรือไมก็่ได้ขึน้อยูก่บัแรงผลกัดนัหรือ
แรงขบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง” ซึ่งจากความหมายข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า พลวัตของ
ตลาดชมุชน นา่จะหมายถึง พฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงของตลาดชมุชน ท่ีมี
การเคล่ือนไหวตัง้แตก่ารเร่ิมก่อตัง้ จนถึงปัจจบุนั มีจดุเปล่ียนส าคญัอะไรบ้าง ท่ี
สง่ผลตอ่พฒันาการในแตล่ะช่วงเวลา 
 ส่วนงานศึกษาของเก่ียวกับพลวัตของตลาดชุมชนนัน้ ได้มีนกัวิชาการ
ศึกษาไว้ค่อนข้างท่ีจะหลากหลาย ทัง้การศึกษาในเชิงสังคม เศรษฐกิจและ
การค้า ท่ีน่าสนใจได้แก่ งานของสุรศักดิ์ บุญรอด และเก็ตถวา บุญปราการ 
(2557: 92 - 105) ได้ชีป้ระเด็นให้เห็นว่าตลาดนดัในชมุชนได้มีการเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปล่ียนแปลงของตลาดนดันัน้มีความสมัพนัธ์โดยตรงกับ
การเปล่ียนแปลงของชุมชน (จากชนบทสู่ชุมชนเมือง) รวมทัง้พฤติกรรมของ
ผู้ บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานของสิริชัย ดีเลิศ และคณะ (2557: 542) ท่ีได้
ชีใ้ห้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงอยู่ของตลาดชุมชนดัง้เดิม ทัง้นีใ้นมมุของสิริชยั และคณะ ยงัให้ความเห็น
วา่การเปล่ียนแปลงของตลาดชมุชนนัน้ สว่นใหญ่จะมีลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป  
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 นอกจากนัน้ยงัมีงานของกอบชยั รักพนัธุ์ และระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี 
(2557: 197 - 214) ซึ่งเป็นงานท่ีมุ่งค้นหาและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเชิงกายภาพและสงัคม รวมทัง้ด้านการบริหารจัดการในการด ารง
อยูข่องย่านตลาดในพลวตัความเปล่ียนแปลงของเมืองเชียงใหม ่โดยมีเปา้หมาย
เพ่ือเป็นองค์ความรู้และข้อมลูในการอนรัุกษ์ ปรับปรุง ตลอดจนพฒันาย่านกาด
หลวงของเมืองเชียงใหม่ตอ่ไป  
 สว่นงานของ วรรณศลิป์ พีรพนัธุ์ และศริิวรรณ ศลิาพชัรนนัท์ (2553: 11-
20) กบังานของ อริสรา เสยานนท์ (2552: 163 -172) ได้ด าเนินการศกึษาเก่ียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทัง้สองชิน้ได้
ชี ใ้ห้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการท่ี
มุ่งเน้นการค้ามากเกินไป เม่ือเวลาผ่านไปสิ่งท่ีเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม เอกลกัษณ์ 
และสภาพแวดล้อมดัง้เดิมของการเป็นตลาดชุมชนจะขาดหายไป ซึ่งงานศึกษา
ทัง้สองได้ย า้ว่าควรท่ีจะต้องมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูรากเหง้าให้คงมีอยู่ ก่อนท่ี
กาลเวลาและการเปล่ียนแปลงจะท าให้สญูสิน้ความเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 พลวตัของตลาดผ้าบ้านนาข่า หมายถึง พฒันาการและการเปล่ียนแปลง
ท่ีไม่หยุดนิ่งในด้านกายภาพของตลาดผ้าบ้านนาข่า ตัง้แต่ยุคเร่ิมต้นจนถึง
ปัจจบุนั 
 ด้านกายภาพ  หมายถึง  สถานท่ีในการจ าหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการ  
ผู้ ซือ้สินค้า รูปแบบในการบริหารจัดการตลาดผ้าบ้านนาข่า และการได้รับการ
สนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ 
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ขอบเขตการศึกษา 
 ด้านพืน้ที่  คือ ตลาดผ้าบ้านนาข่า หมู่ 1 ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี เน่ืองจากเป็นตลาดผ้าในชมุชนท่ีมีอายุมากกว่า 40 ปี และเป็น
สถานท่ีท่ีมีความส าคญัของจงัหวดัอดุรธานี 
 ด้านเนือ้หา คือ เพ่ือศกึษาพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของตลาด
ผ้าบ้านนาขา่ ตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นจนถึงปัจจบุนั 
 ด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธานตลาดผ้าบ้านนาข่า ผู้ ใหญ่บ้านบ้าน
นาข่า ผู้ ค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่า ผู้ ท่ีมีอายุ 50 ปีขึน้ไปท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใน
หมูบ้่านนาขา่ และผู้ ซือ้สินค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่า 
 
วิธีการศึกษา 
 เก็บข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และเก็บข้อมลูภาคสนาม 
โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคญั ได้แก่ ประธานตลาดผ้า
บ้านนาข่า ผู้ ใหญ่บ้านบ้านนาข่า ผู้ ค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่า ผู้ ท่ีมีอาย ุ50 ปีขึน้
ไปท่ีมีภมูิล าเนาอยูใ่นหมูบ้่านนาข่า และผู้ ซือ้สินค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่า 
 ทัง้นีก้ารสัมภาษณ์ ผู้ ศึกษาได้ก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์แบบ 
กึ่งโครงสร้าง (semi - structured Interviews) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ท่ีอยู่ ใน
ระหว่างแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured Interviews) และแบบมีโครงสร้าง 
(structured Interviews) กล่าวคือ เป็นแนวค าถามท่ีได้มีการเตรียมไว้ก่อนแต่
ไมไ่ด้เข้มงวดกบัค าถาม สามารถมีค าถามใหมข่ึน้มาได้ระหว่างการสนทนา ซึง่จะ
ท าให้ได้ข้อมูลท่ีน่าสนใจ ครอบคลุมและครบถ้วน โดยใช้โทรศัพท์มือถือ
บนัทึกเสียงระหว่างการสนทนา เพ่ือให้การสมัภาษณ์เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นธรรมชาติ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมลู หลงัจากท่ีได้ข้อมลูครบถ้วนแล้ว ผู้ศกึษา
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น าข้อมลูท่ีได้มาพิจารณาความเป็นไปได้ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
ตามลกัษณะของข้อมูลและสิ่งท่ีค้นพบตามประเด็นท่ีศึกษา หลงัจากนัน้น ามา
วิเคราะห์ ตีความและเช่ือมโยงความสัมพันธ์ เพ่ือสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย จาก
ข้อมลูทัง้หมด และน าเสนอผลการศกึษาโดยวิธีการพรรณนา 
 
ผลการศึกษา 
 การศกึษาเร่ืองพลวตัตลาดผ้าบ้านนาข่า จงัหวดัอดุรธานี มุ่งเน้นศกึษา
พฒันาการและการเปล่ียนแปลงของตลาดผ้าบ้านนาข่า ผลการศึกษาสามารถ
จ าแนกได้เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะของการก่อตวั (พ.ศ.2518 – 2536) 2) ระยะ
ของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537 – 2553) และ 3) ระยะของความรุ่งเรือง 
(พ.ศ.2554 – ปัจจบุนั) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1. ระยะของการก่อตัว (พ.ศ.2518 – 2536) พฒันาการท่ีเรียกได้ว่า
เป็นพืน้ท่ีจ าหน่ายผ้าทอในระดบัครัวเรือน ซึ่งในช่วงแรกนัน้ชาวบ้านนาข่ามีการ
ทอผ้าเพ่ือจ าหน่ายเพียงไมก่ี่หลงัคาเรือนเท่านัน้  
 ทัง้นีภู้มิหลงัก่อนท่ีจะพฒันาการมาสู่การก่อตัง้เป็นตลาดในช่วงแรกนัน้ 
ภายใต้บริบทพืน้ฐานในวิถีชีวิตของชาวบ้านนาข่า ตลอดจนหมู่บ้านท่ีอยู่ใน
ละแวกใกล้เคียงกันนัน้ ส่วนใหญ่ในแต่ละครัวเรือนจะมีอุปกรณ์ส าหรับทอผ้า
และมีทกัษะในการทอผ้าคอ่นข้างดี โดยเฉพาะผู้หญิง ซึ่งเกิดจากการนิยมทอผ้า
ในช่วงท่ีว่างเว้นจากการท านาและการท าสวน โดยเฉพาะในตอนเย็น – ค ่า ของ
แต่ละวัน คือประมาณตัง้แต่เวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม จนกลายเป็นวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านท่ีต้องท ากนัเป็นประจ า แตอ่ยา่งไรก็ตามการทอผ้าในช่วงแรกนัน้จะเป็น
การทอเพ่ือใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและบางส่วนอาจทอผ้าเพ่ือถวายให้กบัวัดใน
งานบญุประเพณีตา่งๆ ท่ีทางวดัได้จดัขึน้ 
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  ส่วนการทอผ้าท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการจ าหน่ายนัน้ ครัวเรือนแรกๆ คือ 

ครัวเรือนของคุณแม่จันทร์ดี บุตรธนู และครัวเรือนของคุณแม่ตู๋ อุปโคตร เป็น
สองครัวเรือนท่ีมีการทอผ้าเพ่ือจ าหน่ายให้กบับคุคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ ในช่วง
แรกเป็นการทอผ้าเมตรและจ าหน่ายเป็นผืน ยงัไม่ได้แปรรูป ทัง้นีจ้ดุเร่ิมต้นของ
การจ าหน่ายผ้าทอนัน้ เกิดจากเม่ือทอผ้าได้ในจ านวนท่ีมากขึน้ ก็ไมรู้่วา่จะน าไป
จ าหน่ายท่ีไหน เน่ืองจากขณะนัน้ยงัไม่มีตลาด จึงได้หาบผ้าท่ีทอได้ เดินทางเข้า
ไปจ าหนา่ยตามหน่วยงานราชการในตวัจงัหวดั อาทิ ท่ีวา่การอ าเภอเมือง จงัหวดั
อดุรธานี ศาลากลางจงัหวดัอุดรธานี สถานีต ารวจ คา่ยทหาร เป็นต้น ซึ่งก็ได้รับ
การอุดหนุนจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี และเม่ือลูกค้าซือ้สินค้าไปแล้ว ได้น าไป
ตดัเป็นชุดผ้าไทยท่ีงดงาม เม่ือสวมใส่ออกงานเลีย้งหรืองานตามเทศกาลต่างๆ 
ท าให้ผู้ ท่ีพบเห็นเกิดความช่ืนชอบและสอบถามจากผู้ ท่ีสวมใส่เก่ียวกบัท่ีมา หลงั
ทราบว่าเป็นผ้าท่ีมาจากชาวบ้านนาข่า  จึงท าให้ลูกค้าเดินทางจากตวัจังหวัด
ออกมาซือ้ผ้าทอท่ีบ้านนาข่าตัง้แต่ช่วงนัน้เป็นต้นมา (อาคม สีหาบุตร, 2560: 
สมัภาษณ์)  
 ตอ่มาผู้ ว่าราชการจงัหวัดอุดรธานี ในสมยันายพิศาล มูลศาสตรสาทร 
และคุณหญิงมะลิ มูลศาสตรสาทร ภริยา ได้มีแนวคิดให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างมั่นคง จึงได้ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลีย้งไหม
เพ่ือน ามาทอผ้าอย่างจริงจัง ซึ่งไม่เฉพาะในหมู่บ้านนาข่าเท่านัน้ ยังให้การ
สนบัสนนุหมูบ้่านในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย (อาคม สีหาบตุร, 2560: สมัภาษณ์) 
ท าให้บางครัวเรือนน าผ้าท่ีทอได้มาวางจ าหน่ายบริเวณหน้าบ้านของตนเอง 
ตลอดจนมีชาวบ้านจ านวนหนึ่งได้ใช้พืน้ท่ีบริเวณศาลากลางบ้านเป็นท่ีส าหรับ
วางจ าหนา่ยผ้าทอ 
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 ทัง้นี ้ร้านจ าหน่ายผ้าทอในช่วงแรก จะมีจ านวนเพียง 3 – 4 ร้าน ซึง่ผู้ ค้า
จะเป็นคนในหมู่บ้านนาข่าและละแวกไว้เคียงเท่านัน้ สินค้าส่วนใหญ่เป็นผ้าทอ
ท่ีมาจากฝีมือของตนเองหรือสมาชิกภายในครัวเรือน ลกัษณะของร้านค้าเป็น
ร้านแบบเรียบง่าย ใช้พืน้ท่ีบริเวณหน้าบ้านของตนเอง ซึ่งอาจมีชัน้วางท่ีท าจาก
ไม้ไผ่ โต๊ะหรือแคร่ มาตัง้ไว้ส าหรับวางสินค้า โดยในช่วงนีช้าวบ้านจะจ าหน่าย 
ผ้าทอเป็นเมตรหรือเป็นผืน ยังไม่ได้แปรรูปเป็นเสือ้ผ้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
(ธมนวรรณ พรหมวงษ์, 2560: สมัภาษณ์) นอกจากนัน้ หลงัจากมีจ านวนลูกค้า
เข้ามาซือ้สินค้าในแหล่งจ าหน่ายผ้าทอบ้านนาข่าเพิ่มมากขึน้ ท าให้ชาวบ้านทอ
ผ้าไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า ชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของร้านจึงได้ว่าจ้าง
ชาวบ้านในพืน้ท่ีและละแวกใกล้เคียงทอผ้าให้กับตนเอง เพ่ือน ามาจ าหน่าย
ให้กบัลกูค้าตอ่ไป  
 ต่อมาในปี พ.ศ.2534 – 2535 จงัหวดัอุดรธานี ได้จดัท าโครงการทอผ้า
หม่ีขิดยาวท่ีสดุในโลก โดยการร่วมแรงร่วมใจของกลุม่ชาวบ้าน จ านวน 150 กลุม่ 
การทอผ้าหม่ีขิดท่ียาวท่ีสุดในโลก แบ่งออกเป็น 150 ช่วง ซึ่งผ้าผืนดงักล่าวมี
ความยาว 1,199 เมตร ความกว้าง 60 เซนตเิมตร วตัถปุระสงค์ของโครงการ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ค าขวัญของจังหวัดอุดรธานี “ธานีผ้าหม่ีขิด” ให้ยิ่งใหญ่และ
แพร่หลาย (กลุ่มหตัถกรรมพืน้บ้านนาข่า, 2559) ปัจจบุนัจดัเก็บไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์
เมืองอุดรธานี ซึ่งโครงการนีท้ าให้คนทั่วไปรู้จักตลาดผ้าบ้านนาข่ามากยิ่งขึน้ 
ดงันัน้กล่าวได้ว่าในระยะแรกนี ้บ้านนาข่าได้เกิดพัฒนาการเป็นชุมชนท่ีมีการ
จ าหน่ายผ้าทอ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ ค้าจะเป็นคนในพืน้ท่ี ส่วนร้านค้ามีการจัดและ
ตกแตง่แบบเรียบง่าย มีสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับของลกูค้า  



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

101                                  พลวัตของตลาดผ้าบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี  
 
  2. ระยะของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537-2553) พฒันาการท่ี

เรียกได้ว่าเป็นตลาดผ้าในระดับจังหวัดอย่างแท้จริง สิ่งท่ีสะท้อนส าคัญ คือ 
ยอดขายและจ านวนลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ 
 ในระยะท่ีสองนี ้มีจดุเปล่ียนท่ีส าคญัอยู่ส่ีประเด็น คือ ประเด็นแรก การ
ท่ีตลาดผ้าบ้านนาข่ากลายเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมากยิ่งขึน้ หลงัจากท่ีปี พ.ศ.
2537 ได้มีพิธีเปิดสะพานข้ามแม่น า้โขง หนองคาย – เวียงจันทน์ หรือสะพาน
มิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี 1 (วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2537) ซึ่งสะพานแห่งนี ้มี
บทบาทส าคญัในการอ านวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่ง และกระตุ้นให้
เกิดการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียวระหว่าง
ไทย – ลาวอยา่งรวดเร็ว (ฝ่ายวิจยัธุรกิจ, 2557) จากการเปิดสะพานมิตรภาพไทย 
– ลาว ท าให้ตลาดผ้าบ้านนาข่า ท่ีอยู่ถนนสายส าคัญท่ีมุ่งหน้าสู่ลาว (ถนน
มิตรภาพอุดรธานี – หนองคาย) ได้รับผลดีจากการเปิดสะพานด้วย เน่ืองจากมี 
ผู้ ท่ีสญัจรไปมาเพิ่มมากขึน้เป็นจ านวนหลายเท่าตวั ซึ่งการเดินทางนัน้ต้องผ่าน
ตลาดผ้าบ้านนาข่า ท าให้ส่วนหนึ่งได้แวะซือ้สินค้าในตลาดและได้สินค้าท่ีมี
คุณภาพ ราคาถูก จึงบอกต่อกันเร่ือยๆ จนเป็นท่ีรู้จักของผู้คนทัง้ไทยและลาว 
(อาคม สีหาบตุร, 2560: สมัภาษณ์) จากการท่ีเป็นท่ีรู้จกัของผู้คนมากขึน้ ท าให้
เป็นแรงดงึดดูให้ผู้ ค้ามีความต้องการเข้ามาจ าหนา่ยสินค้ามากขึน้ด้วย 
 ประเด็นที่สอง ปรากฏการณ์บัง้ไฟพญานาค เป็นปรากฏการณ์ลูกไฟมี 
สีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึน้มาจากล าน า้โขงในคืนวันออกพรรษา ซึ่งถือเป็น
ปรากฏการณ์มหศัจรรย์ท่ีจะเกิดขึน้เฉพาะจงัหวดัหนองคายและจงัหวดับึงกาฬ
เท่านัน้ โดยเจาะจงปรากฏให้เห็นในคืนวันขึน้ 15 ค ่า เดือน 11 ของทุกปี 
(ส านักงานจังหวัดหนองคาย, 2558) ท าให้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวจาก 
ทัว่สารทิศเดินทางมาชมปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติดงักล่าว ซึ่งการเดินทาง
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ของนักท่องเท่ียวถ้าหากเดินทางมาจากภูมิภาคอ่ืน หรือภาคอีสานตอนกลาง 
นักท่องเท่ียวใช้เส้นทางการคมนาคมสายหลัก คือ ถนนมิตรภาพอุดรธานี – 
หนองคาย ท าให้ในชว่งนีข้องแตล่ะปี ตลาดผ้าบ้านนาข่ามีลกูค้าเพิ่มมากขึน้ด้วย 
ดังค าให้สัมภาษณ์ของนายอาคม สีหาบุตร ได้กล่าวถึงช่วงเทศกาลบัง้ไฟ
พญานาค โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2553 เป็นปีท่ีคกึคกัมากท่ีสุด 
ซึ่งมีนักท่องเท่ียวจากทั่วสารทิศ เดินทางผ่านจังหวัดอุดรธานี ไปยังจังหวัด
หนองคาย ก่อนท่ีจะไปถึงจังหวัดหนองคายก็ต้องแวะท่ีจังหวัดอุดรธานี แวะท่ี
บ้านนาข่า ในช่วงดงักล่าวลูกค้าแออดัมาก ท าให้แตล่ะร้านยอดจ าหน่ายสินค้า
เพิ่มขึน้หลายเท่าตวั (อาคม สีหาบตุร, 2560: สมัภาษณ์) 
 อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์บัง้ไฟพญานาคท่ีเกิดขึน้ท่ีล าน า้โขง ในเขต
จงัหวดัหนองคายนัน้ อาจส่งผลต่อการเพิ่มจ านวนของลูกค้าเพียงช่วงเทศกาล
ออกพรรษาของทกุปี ซึง่เป็นชว่งสัน้ๆ เทา่นัน้ เน่ืองจากปรากฏการณ์ดงักล่าวเกิด
เพียงปีละ 1 ครัง้ ถึงกระนัน้ก็ตามหากอธิบายตามกระบวนการตดัสินใจซือ้ของ
ลูกค้าในเชิงการตลาดแล้ว หลงัจากท่ีลูกค้าเคยซือ้สินค้า เม่ือน าไปใช้แล้วเกิด
ความพึงพอใจ รู้สึกพอใจกบัตวัสินค้ามาก การซือ้ซ า้ก็จะเกิดขึน้อีกแน่นอน และ
ในขณะเดียวกนัลกูค้าคนดงักล่าวยงัจะช่วยบอกกล่าวหรือแนะน าผู้ ใกล้ชิดให้มา
ซือ้สินค้าอีกด้วย (เพ็ญศรี เขมะสวุรรณ และภควดี เลิศกาญจนวตัิ, 2554: 162) 
ซึ่งจากประเด็นท่ีมีลูกค้าจ านวนมากในช่วงเทศกาลดงักล่าว คงจะมีบางส่วนท่ี
กลบัมาซือ้สินค้าอีกแน่นอนไมว่นัใดก็วนัหนึง่ เน่ืองจากสินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาด
ผ้าบ้านนาข่า เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก (อาคม สีหาบุตร , 2560: 
สมัภาษณ์) ตลอดจนลกูค้ากลุ่มดงักล่าวอาจบอกปากต่อปากให้กบับุคคลท่ีรู้จกั
ให้มาเลือกซือ้สินค้าคณุภาพดี ราคาถกูท่ีตลาดผ้าบ้านนาข่าอีกด้วย 
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  ประเด็นที่สาม นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของรัฐบาล เป็นแนวคิดท่ีเน้นกระบวนการสร้างรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนหรือต าบล เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมให้แต่ละชุมชนได้น า
ทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์และบริการคณุภาพท่ีมี
จดุเดน่และมลูคา่เพิ่มท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด สอดคล้องกบัวฒันธรรมและวิถี
ชีวิตของท้องถ่ิน โดยยึดหลักการพึ่งตนเองของชุมชน (ส านกังานพัฒนาชุมชน
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี , 2560) ซึ่งจากโครงการสนับสนุนของภาครัฐ
ในช่วงนัน้ ตลอดจนการได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการในจงัหวดั ท า
ให้ตลาดผ้าบ้านนาข่ากลายเป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพืน้บ้าน สินค้า 
โอท็อป (OTOP) ท่ีส าคัญของจังหวัด และมีศักยภาพมากท่ีสุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศ 
 ประเด็นที่สี่  การก่อสร้างหลังคาถนนคนเดิน (ช่วงแรก) ได้รับการ
สนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุดรธานี ซึ่งโครงการได้รับการอนุมัติ
งบประมาณในปี พ.ศ.2543 ซึ่งก่อนหน้าท่ียงัไม่ก่อสร้างหลงัคาถนนคนเดินนัน้ 
ลกูค้าท่ีเดินดแูละเลือกซือ้สินค้าจะเดินท่ามกลางแสงแดด ซึ่งตอนกลางวันจะมี
สภาพอากาศท่ีร้อนมาก ท าให้ลกูค้าไม่คอ่ยอยากเดินมากนกั แนน่อนย่อมส่งผล
ตอ่ยอดขายสินค้า ตอ่มาหลงัจากท่ีได้เกิดการก่อสร้างหลงัคาถนนคนเดิน เพ่ือให้
ลูกค้าสามารถเดินดูและเลือกซือ้สินค้าในร่ม เป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้จ านวน
ลกูค้าและยอดขายสินค้าเพิ่มขึน้ 
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ภาพที่ 2 บรรยากาศบริเวณทางเดินดา้นในตลาดผา้บา้นนาข่า ทีมี่โครงหลงัคาเหล็กกนัแดด
เป็นถนนคนเดิน ท าใหลู้กคา้สามารถเดินดูและเลือกซ้ือสินคา้ในร่ม ภาพโดย: สนิุตย์ เหมนิล 
เมื่อวนัที ่6 มกราคม 2560 
 
 จากพฒันาการข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ในระยะท่ีสองเป็นระยะของการ
พฒันาและเติบโตของตลาดผ้าบ้านนาข่าแท้จริง นอกเหนือจากการท่ีมีสินค้าท่ีมี
คณุภาพและจ าหน่ายในราคาถูก ตลอดจนมีชยัภูมิท่ีเหมาะสมเป็นพืน้ฐานแล้ว 
มีเหตุปัจจัยท่ีส าคัญได้แก่ การเปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว (แห่งท่ี 1) 
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP) ปรากฏการบัง้ไฟพญานาค และการ
ก่อสร้างโครงหลงัคาถนนคนเดิน ตลอดจนการได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงาน
ราชการในจงัหวดั เป็นเหตปัุจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัตอ่พฒันาการในช่วงนี ้ 
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  3. ระยะของความรุ่งเรือง (พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน) ในระยะท่ีสามนีถื้อ

ได้ว่าเป็นยคุแห่งความรุ่งเรืองของตลาดผ้าบ้านนาข่า เน่ืองจากตลาดผ้าบ้านนา
ข่าได้มีพฒันาการมาอย่างตอ่เน่ือง ดงัท่ีกล่าวไปแล้ว ประกอบกบันโยบายทัง้ใน
ระดบัประเทศ และจงัหวดัท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรสวมใส่ผ้าไทยใน
การปฏิบตัิหน้าท่ีและการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ซึ่งในระยะนีส้ามารถจ าแนกเป็น
ประเดน็ท่ีส าคญัได้ดงันี ้
 ประเด็นแรก การบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
ตลาดผ้าบ้านนาข่าขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้ในปี พ.ศ.2554 ได้มีการ
ประชมุสมาชิกกัน โดยขณะนัน้มีประมาณ 130 ร้านค้า สมาชิกจึงมีข้อตกลงกัน
จัดตัง้กลุ่ม “หัตถกรรมผ้าพืน้บ้านนาข่า” โดยในท่ีประชุมได้เลือกนายอาคม  
สีหาบตุร เป็นประธาน (วาระ 4 ปี) และนายศภุเศรษฐ์ ศิริ ผู้ ใหญ่บ้านบ้านนาข่า 
เป็นท่ีปรึกษา จึงท าให้การบริหารงานตา่งๆ ในตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งในปัจจบุนั (พ.ศ.2560) นายอาคม  สีหาบตุร ได้รับ
ความไว้วางในจากสมาชิกให้ด ารงต าแหน่งเป็นสมัยท่ีสอง ทัง้นีจ้ากการจัดตัง้
กลุ่มดังกล่าว ท าให้การด าเนินงานของตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับนางบุญเพ็ง ตอเสนา (2560) ได้ระบวุ่าการจดัตัง้กลุ่ม
เร่ิมเห็นถึงความเปล่ียนแปลงและเป็นรูปเป็นร่างขึน้มา ในช่วงปี พ.ศ.2555 – 
2556 ท าให้การด าเนินงานของผู้ ค้าในตลาดเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2560 

106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที ่3 บรรยากาศบริเวณทางเข้าดา้นหนา้ตลาดผา้บา้นนาข่าในปัจจุบนั (พ.ศ.2560)  
  ภาพโดย: สนิุตย์ เหมนิล เมื่อวนัที ่6 มกราคม 2560 
 
 ทัง้นี ้การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหตัถกรรมผ้าพืน้บ้านนาข่านัน้ ไมไ่ด้บงัคบั 
แตใ่ห้เป็นไปด้วยความสมคัรใจ ซึ่งข้อเสียของการไม่เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม คือ 
หากมีหน่วยงานราชการ เข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือในด้านต่างๆ ก็จะไม่ได้รับ
เหมือนกับร้านท่ีเป็นสมาชิก ทัง้นีใ้นปัจจุบนัก็ไม่ได้เป็นสมาชิกทัง้หมดทุกร้าน 
แตส่่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มประมาณ 80 – 85% ซึ่งการเป็นสมาชิกกลุ่ม
จะมีเร่ืองของการบ ารุงกลุ่ม คือ เดือนละ 100 บาท/ร้านค้า ทุกร้านเท่ากันหมด 
เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการ ตลอดจนเร่ืองของการตอนรับคณะศึกษา
ดงูาน เน่ืองจากปัจจบุนัตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ท าให้
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 มีหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก 

(อาคม สีหาบตุร, 2560: สมัภาษณ์) 
 ประเด็นที่สอง คณุภาพ เอกลกัษณ์และความหลากหลายของสินค้า ใน
ประเด็นนีศ้ึกษาจากผู้ ท่ีเดินทางมาซือ้สินค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่า ซึ่งต่างให้
ข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน อาทิ อรชุมา บวัแก้ว (2559) วรรณฤดี โลกธาตุ (2559) 
นงค์ลักษณ์ ไชยพรมมา (2560) ล้วน โคตะมี (2560) และเบญจวรรณ สอน
พิทกัษ์ (2560) ต่างให้ความเห็นว่าในปัจจุบนัสินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาดผ้าบ้าน
นาข่า โดยเฉพาะสินค้าประเภท ผ้า ทัง้ผ้าผืนและผ้าส าเร็จรูป เป็นสินค้าท่ีมี
คณุภาพ สวมใสสวยงาม มีราคาท่ีไมแ่พง ร้านค้าจะตัง้ราคาสินค้าไว้ใกล้เคียงกัน 
ท าให้เกิดความสบายใจต่อการตดัสินใจซือ้สินค้า และท่ีส าคญัคือสินค้ามีความ
โดดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอพืน้บ้าน ตลอดจนมีสินค้าอ่ืนๆ ท่ีมีความ
หลากหลายให้เลือกซือ้ ทัง้นีห้ากจะจ าแนกประเภทของสินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาด
ผ้าบ้านนาข่า อาจจ าแนกได้ 2 ประเภทกว้างๆ คือ หนึง่สินค้าอปุโภค อาทิ ผ้าทอ 
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพนัคอ หมอนขิด เป็นต้น สอง
สินค้าบริโภค อาทิ เคร่ืองด่ืม ขนมของฝาก อาหารแห้ง ขนมครก กล้วย – มนัทอด 
น า้ผึง้ เป็นต้น แตอ่ย่างไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบอตัราส่วนแล้ว ประเภทแรกจะมี
อตัราสว่นประมาณ 70 – 80% ของสินค้าทัง้หมด 
 ประเด็นที่สาม การก่อสร้างหลังคาถนนคนเดิน (ช่วงท่ีสอง – สาม) 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2557 สมัยท่านผู้ ว่าเสนีย์ จิตตะเกษม ได้อนุมัติ
งบประมาณจ านวนหนึ่ง ส าหรับท าหลงัคาถนนคนเดิน ตอ่จากชว่งแรก ซึง่ในการ
เสนอโครงการในช่วงท่ีสองนีน้บัว่าเป็นการเสนอโครงการโดยประชาคมหมู่บ้าน
นาขา่อยา่งแท้จริง (ศภุเศรษฐ์ ศริิ, 2560: สมัภาษณ์) 
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           ภาพที ่4 ป้ายข้อมูลบอกทีม่าของหลงัคาถนนคนเดินในช่วงที่สอง ทีส่ร้างข้ึน 
           ในปี พ.ศ.2556 – 2557 ภาพโดย: สนิุตย์ เหมนิล เมื่อวนัที ่6 มกราคม 2560 
 
 ถดัมาในปี พ.ศ.2558 ได้มีการสร้างหลงัคาถนนคนเดินในช่วงท่ีสามไป
จนสุดท้ายซอย และหลังจากหลังคาถนนคนเดินสร้างไปถึงจนสุดท้ายซอย 
ชาวบ้านก็เร่ิมมีการขยับขยาย ซึ่งก่อนหน้าเป็นบ้านโล่งๆ ก็กลายเป็นร้านค้า 
ภายใต้โครงการ “เปิดบ้านทบุรัว้ ให้กลายเป็นร้าน – ทบุรัว้ให้เป็นร้านแล้วท่านจะ
รวย” เน่ืองจากพอมีหลงัคาถนนคนเดินลูกค้าก็เดินจนสุดท้ายซอย ท าให้ร้านค้า
ก็ขยายตวัออกไปจนสดุท้ายซอยด้วย (ศภุเศรษฐ์ ศิริ, 2560: สมัภาษณ์) อย่างไร
นัน้การเปล่ียนแปลงท่ีมาพร้อมกับจ านวนพืน้ท่ีส าหรับการจ าหน่ายสินค้าท่ีเพิ่ม
มากขึน้ คือ จ านวนร้านค้าท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยส่วนใหญ่ผู้ ค้าท่ีเข้ามาจ าหน่าย
สินค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่าในช่วงระยะหลงันี ้จะเป็นคนนอกพืน้ท่ี 
 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือผู้ ค้าท่ีเข้ามาจ าหน่ายสินค้าภายในตลาดผ้าบ้าน
นาข่าไม่ว่าจะเป็นคนพืน้ท่ีหรือคนตา่งพืน้ท่ี ก็ต้องอยู่ภายในกฎกติกาเดียวกนั ท่ี
สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมผ้าพืน้บ้านนาข่าได้จัดท าขึน้ร่วมกัน จากพฒันาการใน
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 ระยะท่ีสามนี ้ส่งผลให้ตลาดผ้าบ้านนาข่า พลวตัเข้าสู่ยุคแห่งความรุ่งเรือง เกิด

จากปัจจยัเกือ้หนนุท่ีส าคญั อาทิ การบริหารจดัการกลุม่อย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้การด าเนินงานของผู้ ค้าในตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมี
เอกภาพ รวมทัง้การก่อสร้างส่วนต่อขยายของหลงัคาถนนคนเดินไปจนถึงท้าย
ซอย ท าให้มีพืน้ท่ีส าหรับให้ลกูค้าสามารถเดินดแูละเลือกซือ้สินค้าได้มากขึน้ จงึ
เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้มีผู้ ค้าเข้ามาเปิดร้านจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึน้ สินค้าใน
ตลาดจงึมีความหลากหลาย 
 
ปัจจัยของพลวัตแห่งความส าเร็จ 
 ประเด็นนีเ้ป็นการศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงพืน้ท่ี ซึ่งผู้ เขียนมองว่าคง
เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาพฒันาการของตลาดผ้าบ้านนาข่า ได้ดงันี ้
 1. ตลาดผ้าบ้านนาข่า ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงร้านค้าท่ีตัง้โต๊ะจ าหน่ายผ้า
ทออยูบ่ริเวณหน้าบ้านของแตล่ะครัวเรือน พฒันาการเร่ือยมาจนกลายเป็นตลาด
ผ้าทอพืน้บ้านในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศนัน้ ไมใ่ชก่ฎกติกาท่ีสร้างขึน้ แต่
เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือกันของผู้ ค้าในตลาด ท่ีมีความสามคัคีและร่วมมือ
กัน สร้างสินค้าและการบริการท่ีดีให้กับลูกค้า ท าให้ตลาดผ้าบ้านนาข่าเติบโต
อยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
 2. การได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานราชการตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้
ในระดบัประเทศ และระดบัจังหวัด ท่ีส าคญัได้แก่ กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจงัหวดัอุดรธานี ส านกังานพาณิชย์จงัหวดัอุดรธานี เทศบาลต าบลนาข่า 
เป็นต้น ท าให้ตลาดผ้าบ้านนาข่ามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึน้ 
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ภาพที่ 5 ขณะผู้เขียนสมัภาษณ์นายอาคม สีหาบุตร ประธานตลาดผ้าบ้านนาข่า ด ารง
ต าแหน่งตัง้แต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั (2560) ทีส่ านกังานของกลุ่มตลาดผา้บา้นนาข่า และ
เป็นสถานที่ส าหรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
ตัง้อยู่บริเวณภายในวดันาคาเทวี ภาพโดย: เอกชัย จารุเนตรวิลาส เมื่อวนัที่ 5 มกราคม 
2560 
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อภปิรายผล 
 พลวตัของตลาดผ้าบ้านนาข่า จ าแนกได้เป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกเป็น
ระยะของการก่อตวั (พ.ศ.2518 – 2536) พฒันาการในช่วงแรกของตลาดผ้าบ้าน
นาข่านัน้ เกิดจากการทอผ้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวบ้าน ต่อมาจึงมี
ชาวบ้านบางส่วนได้น าผาทอไปจ าหน่ายตามหน่วยงานราชการ หลงัจากผ้าท่ีทอ
จากบ้านนาข่าเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งขึน้ ชาวบ้านจึงตัง้ร้านจ าหน่ายบริเวณหน้าบ้าน
ของตนเอง มีการจัดร้านแบบเรียบง่าย ตัง้โต๊ะเป็นแผงลอย ส่วนการจ าหน่าย
ในชว่งนีจ้ะจ าหน่ายผ้าเป็นเมตร หรือเป็นผืน แตก็่ถือได้ว่าตลาดผ้าบ้านนาข่าได้
ก่อตัวขึน้แล้วในระดับหนึ่ง การเกิดขึน้ของตลาดผ้าบ้านนาข่าในช่วงแรก
สอดคล้องกบัแนวคิดของเพ็ญศรี เขมะสวุรรณ และภควดี เลิศกาญจนวตั ิ(2554) 
ท่ีเสนอว่า การก่อตวัของตลาดเกิดขึน้จาก เม่ือคนเรามีความต้องการสินค้า จะ
แสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และแสวงหา
สินค้านัน้ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสิริชัย  
ดีเลิศ และคณะ (2557) ท่ีกล่าวว่า ความต้องการซือ้สินค้าของลูกค้า และ
พฤตกิรรมในการซือ้สินค้าของลกูค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบตอ่ตลาด
ชุมชนดงัเดิม ให้เกิดการปรับตวัเพ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าของ
ผู้บริโภคหรือลกูค้า 
 จากการก่อตัวของตลาดในระยะแรก สร้างแรงผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาการเข้าสู่ระยะท่ีสอง คือ ระยะของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537 – 
2553) หลงัจากตลาดผ้าบ้านนาข่าเป็นท่ีรู้จกัของผู้คนและมีลกูค้ามากยิ่งขึน้ จึง
เป็นแรงดงึดดูให้ผู้ ค้ามีความต้องการท่ีจะเข้ามาจ าหน่ายสินค้าในตลาดผ้าบ้าน
นาข่าเพิ่มมากขึน้ ท าให้สินค้ามีความหลากหลาย ทัง้สินค้าอุปโภคและบริโภค 
ผนวกกบัภูมิศาสตร์ท่ีตัง้เป็นเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก และมีผู้คนสญัจรไป
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มาระหว่างจังหวัดอุดรธานี – หนองคายเพิ่มมากขึน้ ซึ่งส่วนหนึ่งได้เข้ามาซือ้
สินค้าในตลาดด้วย ส่งผลให้แตเ่ดิมเป็นเพียงตลาดในระดบัชมุชน ได้พฒันามา
เป็นตลาดผ้าพืน้บ้านในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศในช่วงหลงั สอดคล้องกับ
แนวคิดของสุรศกัดิ์ บุญรอด และเก็ตถวา บุญปราการ (2557) ท่ีระบุว่า สถาน
ท่ีตัง้ตลาดท่ีมีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกและมีผู้ ท่ีสญัจรไปมามาก จะท าให้
มีลกูค้าเข้ามาใช้บริการจบัจ่ายใช้สอยกนัในตลาดมากยิ่งขึน้ นอกจากนัน้ในงาน
เร่ืองเดียวกันนีย้งัชีใ้ห้เห็นว่า พฒันาการอย่างหนึ่งท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงขึน้ในตลาดชมุชน คือ การมีสินค้าท่ีหลากหลาย  
 ต่อมาในระยะท่ีสามเป็นระยะของความรุ่งเรือง (พ.ศ.2554 – ปัจจุบนั) 
สาเหตุท่ีระบุว่าเป็นยุคของความรุ่งเรือง เน่ืองจากตลาดผ้าบ้านนาข่ าได้
พฒันาการจากการเป็นตลาดในระดบัจงัหวัด สู่การเป็นตลาดในระดบัประเทศ 
อนัเป็นพืน้ท่ีเศรษฐกิจการท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวัดอุดรธานี โดยจ าหน่าย
สินค้าท่ีมีคุณภาพ ราคาไม่แพง มีบรรยากาศเป็นเอกลักษณ์แบบพืน้บ้านชาว
อีสาน และมีมรดกทางวัฒนธรรมท่ีอยู่ในตวัสินค้า ซึ่งได้รับการส่งต่อมาตัง้แต่
ระยะแรกของการก่อตวั เป็นเสน่ห์เฉพาะของตลาดผ้าบ้านนาข่า ท่ีหน่วยงาน
ตา่งๆ ต้องช่วยกันอนรัุกษ์และรักษาไว้ไม่ให้เวลาท่ีล่วงเลยไปเอาชนะความเป็น
พืน้บ้านแบบดัง้เดิมได้ สอดคล้องกับแนวคิดของกอบชยั รักพนัธุ์ และระวิวรรณ 
โอฬารรัตน์มณี (2557) ท่ีได้เสนอว่า จุดอ่อนส าคญัท่ีส่งผลเสียต่อเอกลักษณ์
และมรดกทางวฒันธรรม เกิดจากการขาดการประสานงานกันอย่างจริงจังของ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท าให้การบริหารจดัการมรดกทางวฒันธรรมไม่อาจ
เกิดผลส าเร็จได้ สง่ผลให้สิ่งท่ีมีอยูเ่ร่ิมเส่ือมสญูไปตามกาลเวลา 
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บทสรุป 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า พลวัตของตลาดผ้าบ้านนาข่า อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี สามารถจ าแนกพฒันาการได้เป็น 3 ระยะ คือ 
 1) ระยะของการก่อตัว (พ.ศ.2518 – 2536) ในระยะนีถื้อเป็นจดุเร่ิมต้น 
โดยชว่งแรกชาวบ้านนาขา่มีการทอผ้าเพ่ือจ าหน่ายไมก่ี่หลงัคาเรือน สว่นรูปแบบ
ของการจ าหน่าย ชาวบ้านได้น าผ้าท่ีทอเดินทางเข้าไปจ าหน่ายตามหน่วยงาน
ราชการในตัวจังหวัด ต่อมาเม่ือมีลูกค้าให้ความสนใจมากขึน้จึงมีการตัง้ร้าน
บริเวณหน้าบ้านของตนเอง โดยจดัร้านแบบเรียบง่ายเพ่ือให้บริการลกูค้า 
 2) ระยะของการพัฒนาและเติบโต (พ.ศ.2537 – 2553) ระยะนีค้วาม
เป็นตลาดผ้าได้เกิดขึน้อย่างชัดเจน เน่ืองจากมีร้านค้าและลูกค้าเพิ่มขึน้เป็น
จ านวนมาก โดยมีปัจจัยเกือ้หนุนและขับเคล่ือนท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) การเปิด
สะพานข้ามแม่น า้โขง หนองคาย – เวียงจนัทน์ หรือสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 
แห่งท่ี 1 (2) ปรากฏการณ์บัง้ไฟพญานาคท่ีแม่น า้โขง ในพืน้ท่ีจงัหวดัหนองคาย 
ซึ่งทัง้สองประเด็นท าให้มีผู้คนเดินทางผ่านจงัหวดัอุดรธานีและเข้าซือ้สินค้าใน
ตลาดผ้าบ้านนาข่าเพิ่มขึน้ (3) นโยบายของรัฐบาลท่ีเน้นให้ประชาชนสร้างรายได้
จากผลิตภณัฑ์ในชมุชน โดยเฉพาะโครงการ OTOP และ (4) การก่อสร้างหลงัคา
ถนนคนเดิน ท าให้ลูกค้าอยากเดินดูและเลือกซือ้สินค้ามากยิ่งขึน้ ซึ่งทัง้ส่ี
ประเดน็ดงักล่าว มีสว่นส าคญัอย่างยิ่งท่ีท าให้ตลาดผ้าบ้านนาข่า เป็นท่ีรู้จกัและ
ยอมรับของลกูค้า 
 3) ระยะของความรุ่งเรือง (พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน) จากพฒันาการทัง้
สองระยะท่ีผ่านพ้นมา ท าให้ในระยะนีผู้้ ค้าเร่ิมให้ความส าคญักับรูปแบบการ
บริหารจดัการกลุ่ม โดยมีการเลือกประธานกลุ่ม และคณะกรรมการขึน้ท าให้การ
บริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ตลอดจนทาง
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กลุ่มได้มีนโยบายร่วมกันในการควบคมุและก ากับดแูลสินค้าให้มีคณุภาพ การ
บริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ รวมทัง้ในระยะนีไ้ด้มีการก่อสร้างหลังคา
ถนนคนเดิน (ชว่งท่ีสอง – สาม) ท าให้มีพืน้ท่ีในการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึน้ สินค้า
ในตลาดจึงมีความหลากหลาย จึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้ลูกค้าเพิ่มจ านวนขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง  
 อย่างไรก็ดีการศึกษาในครัง้นี ้พอท่ีจะท าให้มองเห็นภาพพลวัตของ
ตลาดผ้าบ้านนาข่าในเชิงกายภาพได้ชดัเจนขึน้ อาทิ พฒันาการด้านสถานท่ีใน
การจ าหน่ายสินค้า ผู้ ค้า รูปแบบในการบริหารจดัการตลาดผ้าบ้านนาข่า รวมถึง
การได้รับการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส าหรับผู้ ท่ีสนใจสามารถน าไป
ศกึษาและลงรายละเอียดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน
บ้านนาข่า ทัง้ก่อนและหลังจากท่ีเกิดเป็นตลาด ตลอดจนพัฒนาการด้าน
ลวดลายผ้าท่ีสะท้อนให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของผ้าบ้านนาข่า ได้ในโอกาสตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเก่ียวกับตลาดผ้าบ้านนาข่า 
 1. ควรรักษาเอกลักษณ์ในการเป็นตลาดผ้าทอพืน้บ้านไว้ โดยก าหนด
สัดส่วนในการน าสินค้าเข้ามาจ าหน่ายของผู้ ค้า ให้มีผ้าทอพืน้บ้านมากกว่า
สินค้าประเภทอ่ืนอย่างเห็นได้ชดั 
 2. ควรมีมาตรการในการควบคุม ก ากับดูแลสินค้าท่ีผู้ ค้าน าเข้ามา
จ าหน่ายในตลาดผ้าบ้านนาข่าให้เป็นสินค้าท่ีมีคณุภาพและจ าหน่ายในราคาท่ี
เหมาะสม ตลอดจนการให้บริการของพนักงานจ าหน่ายสินค้าในร้าน ควร
ให้บริการลูกค้าให้เกิดความประทบัใจ ทัง้ก่อนและหลงัจากการจ าหน่ายสินค้า
ไปแล้ว 
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  3. ควรจัดสรรพืน้ท่ีเพ่ือให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มเฉพาะแยกออก

จากร้านจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืน ตลอดจนจดัพืน้ท่ีส าหรับนัง่พกัให้กับลูกค้า 
โดยเฉพาะกลุม่ผู้สงูอาย ุ
 4. ควรหาพืน้ท่ีส าหรับจดัท าเป็นห้องสขุา ท่ีเป็นของตลาดผ้าบ้านนาข่า
เอง และแบ่งห้องสุขาชาย – หญิง ไว้อย่างชดัเจน โดยให้ลูกค้าเข้าใช้บริการฟรี 
ตลอดจนท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเป็นพืน้ท่ีส าหรับให้บริการลกูค้า 
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