การสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
หัวข้องานวิจัย: การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านโดยใช้เส้นใยไหมอีรี่เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและชุมชน
นักวิจัย : ดร.ฐติกุล ไชยวรรณ์ ดร.ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ ดร.สมพิศ ทองปาน และดร.ศรีสุดา แซ่ลี้
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
แหล่งทุนงานวิจัย:โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรรมวิธี/เครื่องมือในการผลิตเส้นไหมอีรี่ และ
ผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สังเคราะห์งานวิจัย : ดร.ฐติกุล ไชยวรรณ์
กลุ่มเป้าหมายใช้งานวิจัยสังเคราะห์ : กลุํมชาวบ๎านผู๎เลี้ยงไหมอีรี่ และผู๎ผลิตเส๎นใยผลิตภัณฑ์เส๎นใยไหมอีรี่
นักวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ นักวิจัย
บทนา
ประเทศไทยเป็นแหลํงผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของโลก ไหมสํวนใหญํ
ที่เลี้ยงกันในปัจจุบันเป็นไหมบ๎านพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ผสมตํางประเทศ ปัจจุบันได๎มีการนาหนอน
ไหมป่า (Eri silkworms) มาเลี้ยง ซึ่งคุณสมบัติเดํนของเส๎นใยธรรมชาติของรังไหมพันธุ์ดังกลําวสามารถ
นามาเพิ่มมูลคําได๎ในเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกมันสาปะหลังและละหุํง
จากงาน“โครงการหลวงเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2550 โดย มูลนิธิ
โครงการหลวง ม.จ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ทรงเลําวํา สมเด็จพระนางเจ๎าฯ
พระบรมราชินีนาถทรงหํวงใยราษฎรของพระองค์ และมีรับสั่งถึงไหมอีรี่ ( Eri silkworms) ของโครงการฯ
ซึ่งเป็นตัวไหมที่กินใบมันสาปะหลังเป็นอาหาร และให๎คุณภาพเส๎นไหมที่มีความนุํม โดยตัวไหมชนิดนี้จะ
ไมํกัดรังไหมออกมา แตํจะออกมาตามชํองที่ทาไว๎กํอนหน๎านั้น ทรงเห็นวําควรจะให๎เกษตรกรผู๎ปลูกมัน
สาปะหลัง นาไหมชนิดนี้ไปเลี้ยง โดยใช๎ใบจากต๎นมันสาปะหลังที่ตัดหัวไปขายแล๎วมาเลี้ยงไหมชนิดนี้เพื่อ
สร๎างรายได๎อีกทางหนึ่ง (www.thaisarn.com เข๎าถึงวันที่ 13 กันยายน 2550)
ในการศึกษาครั้งนี้มุํงเน๎นการเพิ่มมูลคําของผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ๎านโดยใช๎เส๎นใยไหมอีรี่เพื่อสร๎าง
มูลคําเพิ่มทางเศรษฐกิจให๎กับครอบครัวและชุมชน
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่อหาคุณสมบัติเดํนของไหมอีรี่ที่จะสร๎างโอกาสและมูลคําทางการตลาดที่ดีที่สุด
2. เพื่อหาความเป็นไปได๎ของผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด
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3. เพื่อกาหนดปัจจัยทางการตลาดที่เกี่ยวข๎องกับการจาหนํายไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่
ระเบียบวิธีการวิจัย
ในการศึกษาศักยภาพทางการตลาดของเส๎นใยไหมอีรี่ในครั้งนี้ ทีมผู๎วิจัยได๎มีการค๎นคว๎าแหลํงข๎อมูล
ทุติยภูมิจากสื่อตําง ๆ และแหลํงข๎อมูลปฐมภูมิ โดยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก ในกลุํมเป้าหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
การผลิตเส๎นใยไหมอีรี่ ได๎แกํ ผู๎ทอผ๎าไหม ผู๎ประกอบการผลิตและจาหนํายผ๎าไหมไทย ดีไซเนอร์ และ
ผู๎บริโภคกลุํมเป้าหมาย และการทดสอบผลิตภัณฑ์กับตลาดในงานประกวดแผนธุรกิจแหํงชาติ MOOT BIZ
ครั้งที่ 3 ที่ Central World ปี 2007 ที่กรุงเทพมหานคร และการสังเกตพฤติกรรมการเลือกซื้อผ๎าไหมของ
ลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย
สรุปผลการศึกษา
คุณสมบัติเด่นของเส้นใยไหมอีรี่
จุดเด่นของเส้นใยไหมอีรี่
1. เส๎นใยไหมอีรี่ (Non-mulberry silk) ไมํได๎เกิดจากการเลี้ยงหนอนไหมด๎วยใบหมํอน
2. เส๎นใยไหมอีรี่เมื่อผํานกระบวนการปั่นเส๎นใยแบบฝ้ายเมื่อนามาทอเป็นผ๎าไหมมีเอกลักษณ์
โดดเดํน สวยงามเหมือนผ๎าขนสัตว์ เนื้อผ๎าหนานุํมฟูมีน้าหนักแตํเบากวําผ๎าฝ้ายเส๎นใยไหมอีรี่ไมํตํอเนื่องและ
เมื่อนามาทอมีปุ่มปมทาให๎ลายผ๎าทอมีเอกลักษณ์ และผ๎าไหมอีรี่แตํละผืนจะมีความแตกตํางกัน ซึ่งถือวําเป็น
ลักษณะเดํนของผลิตภัณฑ์
3. เส๎นใยไหมอีรี่เงาวาวตามธรรมชาติ แตํความมันวาวน๎อยกวําไหมบ๎าน
4. เส๎นใยไหมอีรี่มีน้าหนักอยูํตัว แตํเบากวําฝ้าย ไมํแข็งกระด๎าง เมื่อนามาผลิตเป็นผ๎าผ๎าพันคอ
ผ๎าคลุมไหล จะหํอหุ๎มคอมากกวําผ๎าชนิดอื่น
5. เส๎นใยไหมอีรี่สามารถนามาทอกับเส๎นใยธรรมชาติอื่น ๆ เชํนไหมบ๎าน เส๎นใยฝ้าย เส๎นใย
กัญชง เป็นต๎น แตํเมื่อนามาทอกับเส๎นใยธรรมชาติอื่น ๆ พบวําคุณสมบัติเดํนของเส๎นใยไหมอีรี่ยังคงอยูํ เชํน
ความนุํม ฟูคล๎ายขนสัตว์
6. สามารถย๎อมติดสีธรรมชาติได๎งําย
จุดเดํนของผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่นอกจากในเรื่องของเส๎นใยแล๎ว ผู๎ผลิตและจาหนํายผลิตภัณฑ์เส๎น
ใยไหมอีรี่ยังสามาร ถชูประเด็นในเรื่องการสร๎างรายได๎เสริมให๎กับชุมชน และกลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกมัน
สาปะหลัง และเป็นการรักษาองค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยงไหม การทอผ๎าและการย๎อมสีที่
ได๎จากธรรมชาติ รวมทั้งไหมอีรี่ยังมีความพิเศษ ที่มีรังไหมแบบเปิด โดยรังไหมจะมีลักษณะยาวเรียวสีขาว
คํอนข๎างแบน เส๎นใยประสานกันหลวมกวํารังไหมหมํอน โดยปลายข๎างหนึ่งคํอนข๎างแหลมปลายข๎างหนึ่ง
ของรังจะเปิดเป็นชํองเล็ก ๆ เพื่อให๎ผีเสื้อออกจากรังได๎ ดังนั้นการผลิตเส๎นไหมไมํจาเป็นต๎องฆําดักแด๎ ถือ
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เป็นจุดเดํนและจุดขาย ที่ต๎องให๎ความรู๎กลุํมผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ์ไหมที่ต๎องการผ๎าไหมที่ไมํทาลายชีวิตสัตว์ และ
กลุํมผู๎บริโภคที่เน๎นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Green Product)
ทัศนคติของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้เลี้ยงและผู้ผลิตผ้าไหม บ้านทั พคล้าย อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และ
บ้านพนาสวรรค์ อาเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2550 พบวํากลุํมผู๎เลี้ยงไหมอีรี่มี
ความพอใจในการเลี้ยงไหมอีรี่ เนื่องจาก ไหมอีรี่เลี้ยงงําย มีความทนตํอโรคสูง ทนแมลงศัตรู ให๎อาหารเพียง 1
มื้อ/วัน ในขณะที่ไหมบ๎านต๎องให๎อาหารถึง 3 มื้อ/วัน จึงประหยัดแรงงาน และต๎นทุนเลี้ยงได๎มาก การที่
หนอนไหมอีรี่มีพืชอาหารหลายชนิด อาทิ ใบละหุํง ใบมั นสาปะหลัง ในขณะที่ไหมบ๎านต๎องเลี้ยงด๎วยใบ
หมํอน และมักขาดแคลนในฤดูร๎อน ทั้งนี้กลุํมผู๎ผลิตไหมอีรี่ไมํถือวําเป็นการเพิ่มต๎นทุนในการผลิต และยัง
เป็นรายได๎เสริมสาหรับครอบครัว
การนาดักแด๎ และตัวหนอนไหมอีรี่ ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร หนอนทอดกรอบ ซึ่งมี คุณคํา
ทางโภชนาการ ขณะที่ตํางประเทศ นาตัวหนอนไหม ใช๎เป็นอาหารคนและสัตว์มานานแล๎ว จึงเป็นโอกาสใน
การผลิตเป็นอาหารสํงออก นอกจากนี้ขี้ไหมยังสามารถใช๎เป็นปุ๋ยชีวภาพได๎ ซึ่งหากได๎รับการสํงเสริมด๎าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสํงเสริมด๎านการตลาดก็จะเป็นโอกาสในการสร๎างรายได๎ให๎แกํกลุํมเกษตรกร
ผู๎ผลิตและชุมชน โดยรูปแบบการเลี้ยงสามารถใช๎องค์ความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นลักษณะเดียวกับเลี้ยงไหม
บ๎าน
การรับรู้ผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่จากผู้บริโภค/ผู้ผลิตและจาหน่าย ดีไซเนอร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หลัง จาก
สัมผัสด้วยตา มือ และให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเส้นใยไหมอีรี่
ผลการศึกษาพบดังนี้
ก. กลุํมตัวอยํางมีความเห็นวําเส๎นใยไหมอีรี่มีความนําสนใจที่เป็นเส๎นใยไหมรังเปิด
กระบวนการได๎เส๎นใยโดยไมํต๎องฆําสัตว์
ข. กลุํมตัวอยํางรับรู๎ความแตกตํางของอาหารที่ใช๎เลี้ยงหนอนไหมอีรี่ที่แตกตํางกัน ระหวําง
หนอนไหมได๎จากการเลี้ยงด๎วยใบหมํอน (Mulberry silk) กับหนอนไหมที่ได๎จากการเลี้ยงด๎วยใบพืชชนิดอื่น
(Non Mulberry silk) เชํนใบมันสาปะหลังและใบละหุํง กลุํมผู๎ผลิตเส๎นใยไหมอีรี่พบวํา เส๎นใยไหมอีรี่ที่ผลิต
จากใบละหุํงจะดูสวยงามกวําเส๎นใยไหมอีรี่ที่ผลิตจากใบมันสาปะหลัง ดีไซน์เนอร์และผู๎ประกอบการผลิต/
จาหนํายผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมและเส๎นใยธรรมชาติให๎ความเห็นวํา เส๎นใยไหมอีรี่ เมื่อนามาทอเป็นผืนผ๎าพบวํามี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ๎าทอที่ได๎จากเส๎นไหมให๎ผ๎าที่มีลายเฉพาะตัว สวยคลาสสิค ลักษณะคล๎ายทาจากขน
สัตว์ น้าหนักอยูํตัวและเบา เนื้อผ๎าที่ได๎จากการทอมีความนุํม สวยแปลกตา สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ระดับบน (High-end) ได๎ จากคุณสมบัติดังกลําวจึงมีความเห็นวําผลิตภัณฑ์ผ๎าทอจากไหมอีรี่ เมื่อมาผํานการ
ออกแบบโดยดีไซน์เนอร์ให๎มีรูปแบบที่หลากหลาย อาจจะผลิตเป็นเสื้อผ๎าสาเร็จรูป โดยเน๎นความเรียบงําย
เทํห์ มีความทันสมัยและคลาสสิคในตัว ผํานการย๎อมสีจากธรรมชาติ มีลักษณะสวมใสํสบายเข๎ากับไลฟ์
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สไตล์ที่เรียบงําย สามารถสวมใสํได๎ทุกโอกาส ภายใต๎แนวความคิดที่วํา “Easy functional stylelist at all
ages” อีกทั้งยังสามารถผลิตเป็นของประดับตกแตํงบ๎าน เชํน ปลอกหมอน พรม
ค. กลุํมตัวอยํางรับรู๎ถึงการเป็นสํวนหนึ่งที่ชํวยชุมชนของเส๎นใยไหมอีรี่ และหนอนไหม
อีรี่เป็นแมลงเศรษฐกิจ ที่เพิ่มมูลคําให๎กับใบมันสาปะหลัง และเป็นการสร๎างรายได๎เสริมให๎กับกลุํมเกษตรกร
ผู๎ปลูกมันสาปะหลังและมีความเห็นอีกวําควรให๎ภาครัฐสนับสนุนสํงเสริมให๎กลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกมัน
สาปะหลังมาเลี้ยงหนอนไหมอีรี่เป็นอาชีพเสริม
ง. คุณสมบัติเดํนของเส๎นใยไหมอีรี่ทาให๎กลุํมลูกค๎าเป้าหมายและผู๎ผลิตและจาหนําย
ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมสนใจ และเกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ได๎งําย
แตํอยํางไรก็ตามภาครัฐควรมีการ
สนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตเส๎นใยให๎ได๎มาตรฐาน ไมํวําจะเป็นมาตรฐานในการผลิตและ
มาตรฐานในการย๎อมเพื่อให๎เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ โดย
ภาครัฐ อันได๎แกํ กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม ควรให๎การสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ให๎เป็นสินค๎า
อุตสาหกรรม
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ของเส้นใยไหมอีรี่
จากการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยําง ดีไซน์เนอร์ และผู๎ประกอบการผลิตและจาหนํายผลิตภัณฑ์ผ๎า
ไหม สามารถสรุปถึงลูกค๎าเป้าหมายและตาแหนํงผลิตภัณฑ์ได๎ดังนี้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Targeting)
- เพศชายและหญิง ระดับรายได๎ 15,000 บาทขึ้นไป
- มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวํา
- มีทัศนคติที่ดีตํอผลิตภัณฑ์จากเส๎นใยธรรมชาติไทย
- กลุํมผู๎บริโภคที่เน๎นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
- ชอบนวัตกรรมที่แปลกใหมํใสํใจสิ่งแวดล๎อม Green Product
ข้อเสนอแนะด้านการตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์เส้นใยไหมอีรี่
จากการศึกษาศักยภาพทางการตลาดเส๎นใยไหมอีรี่พบวํา เส๎นใยไหมอีรี่สามารถนามาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ได๎หลากหลาย และมีมูลคําเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ระดับบน
ซึ่งการศึกษานี้มีข๎อเสนอแนะด๎านการตลาด ซึ่งประกอบด๎วย 4Ps ของสํวนประสมทางการตลาด คือ
ผลิตภัณฑ์ (Product) ด๎านราคา (Price) ชํองทางการจัดจาหนําย (Place) และการสํงเสริมการตลาด
(Promotion)โดยมุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพเส๎นใย เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่มีคุณภาพ และการพัฒนา
ด๎านตลาดดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์ที่จะนาเสนอในตลาดต๎องสอดคล๎องกับความต๎องการของลูกค๎า โดยมุํงเน๎นการสร๎าง
มูลคําในมุมมองของลูกค๎า (Customer value) ไมํวําจะเป็นคุณภาพของเส๎นใยที่ใช๎ในการผลิตสินค๎า การใช๎สี
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ย๎อมธรรมชาติ กระบวนการผลิตเส๎นใยที่มุํงเน๎นการไมํทาลายชีวิตสัตว์ กระบวนการทอ ดังนั้นจากการศึกษา
ครั้งนี้ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี้
1. ต๎องมีการพัฒนาคุณภาพของเส๎นใยไหมอีรี่ให๎มีมาตรฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีการ
ทดสอบเส๎นใยตามมาตรฐานสิ่งทอ เพื่อผลักดันสินค๎าให๎อยูํในรูปของอุตสาหกรรม
2. มีการควบคุมกระบวนการผลิตเส๎นใย การทอผ๎า รวมทั้งการย๎อมและตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์กํอนจาหนําย
3. มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช๎ในการปั่นเส๎นไหม เพื่อให๎สามารถผลิตเส๎นไหมได๎ปริมาณที่มาก
และมีคุณภาพสูง
4. จัดอบรมกลุํมเครือขํายผู๎เลี้ยงไหมอีรี่ คนปั่นไหม คนทอผ๎าให๎เข๎าใจถึงคุณภาพการผลิตที่มี
มาตรฐานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนของเส๎นใยไหมอีรี่
5. ปัจจุบันกาลังการผลิตเส๎นใยไหมอีรี่ยังมีน๎อย ถ๎าตลาดมีความต๎องการในสินค๎าและไมํ
สามารถตอบสนองความต๎องการของตลาดได๎ ทาให๎ผู๎บริโภค/ผู๎ผลิต/ผู๎จัดจาหนํายสินค๎าแปรรูปเส๎นใย
ธรรมชาติเปลี่ยนไปใช๎เส๎นใยธรรมชาติอื่นทดแทน ดังนั้นการขยายเครือขํายผู๎เลี้ยงไหมอีรี่ และการบริหาร
เครือขํายของผู๎เลี้ยงไหมอีรี่ให๎ได๎เส๎นใยที่มีคุณภาพมีความสาคัญอยํางมากตํอการพัฒนาไหมอีรี่สูํ
ภาคอุตสาหกรรม
6. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไหมอีรี่ ไหมอีรี่สามารถนาไปทาเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ ได๎หลากหลาย
1. ผลิตภัณฑ์กลุํมเคหะสิ่งทอ ประกอบไปด๎วย ปลอกหมอนอิง และปลอกหมอนหนุน พรม
เช็ดเท๎า Table Runner ผ๎าทอลวดลายประดับผนัง (wall hanging)
2. ผลิตภัณฑ์กลุํมเสื้อผ๎าสาเร็จรูป จากเส๎นใยไหมอีรี่สาหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เชํนเสื้อ
กางเกง เสื้อคลุมอาบน้า เครื่องนุํงหํมใน spa
3. ผลิตภัณฑ์กลุํมหัตถสิ่งทอ ผ๎าพันคอ ผ๎าคลุมไหลํ ผ๎าขัดตัว
4. ผลิตภัณฑ์กลุํมเครื่องสาอางรังไหมอีรี่ นารังไหมอีรี่ที่สะอาดมาตัดปลายมาใช๎ถูบนใบหน๎า
เนื่องจากเป็นไหมที่คุณสมบัติมีสารที่มีโปรตีนสูง
แตํอยํางไรก็ตามกรณีที่นาผ๎าทอไหมอีรี่มาตัดเย็บเป็นสินค๎าสาเร็จรูปตํางๆ และมีเศษวัสดุ
เหลือใช๎ (เศษผ๎าตําง ๆ) ไมํควรนาเอาเศษผ๎าเหลํานั้นมาผลิตสินค๎าที่ทาให๎ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เส๎นใย
ไหมอีรี่เสีย เชํน นามาผลิตถุงใสํเทียนหอม กลํองใสํกระดาษทิชชูซึ่งทาให๎มูลคําสินค๎าต่าลง
ด้านราคา (Price)
จากการศึกษาโดยสัมภาษณ์ผู๎ผลิตและจาหนํายผลิตภัณฑ์เส๎นใยไหมอีรี่พบวํา การกาหนดราคา
ขายขึ้นอยูํกับความพอใจของผู๎ผลิตสินค๎า และผู๎ผลิตไมํสามารถคานวนต๎นทุนในการผลิตได๎ ดังนั้นควรมี
การจัดอบรมวิธีคิดราคาต๎นทุนสินค๎า และการกาหนดราคาสินค๎า เพราะการกาหนดราคาขายสินค๎าเป็นสํวน
หนึ่งของการทากาไรและทาความสาเร็จให๎กับกิจการ และหากตั้งราคาผิดพลาดอาจทาให๎ประสบกับการ
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ขาดทุนและไมํจูงใจให๎กลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกมันสาปะหลังมาเลี้ยงหนอนไหมอีรี่ ในด๎านผู๎บริโภคก็จะเกิด
ความรู๎สึกสับสนไมํแนํใจในคุณภาพสินค๎าอันเนื่องมาจากการตั้งราคาที่ไมํได๎มาตรฐาน จากคุณสมบัติเดํน
ของไหมอีรี่ที่แตกตํางจากไหมทั่วไป และความมีเอกลักษณ์ของเส๎นใยไหมอีรี่ การให๎ความรู๎ถึงคุณคําของ
เส๎นใยไหมอีรี่กับลูกค๎ากลุํมเป้าหมายมีความสาคัญอยํางยิ่งตํอการรับรู๎ในคุณคําของผลิตภัณฑ์และเกิดการ
ยอมรับในการตั้งราคาของผู๎ประกอบการอันนาไปสูํการพัฒนาเส๎นใยไหมสูํตลาดอุตสาหกรรม
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
จากการประชาสัมพันธ์โดยสื่อตํางๆ ทาให๎กลุํมลูกค๎าเป้าหมายรับรู๎ถึงคุณลักษณะและจุดเดํน
ของเส๎นใยไหมอีรี่มากขึ้น ดังนั้นเมื่อลูกค๎ารับรู๎และเกิดความต๎องการ การบริหารชํองทางในการจัดจาหนําย
จึงมีความสาคัญอยํางยิ่ง โดยในสํวนของชํองทางการจัดจาหนํายนั้นมุํงเน๎นการสร๎างความสะดวกให๎กับ
ลูกค๎า (Convenience)
ในชํวงแรกโครงการฝ้ายแกมไหมควรเป็นคนกลางในการจัดจาหนํายสินค๎าให๎กับกลุํม
เกษตรกรเครือขํายผู๎เลี้ยงไหมอีรี่ และมีการสร๎างผู๎นากลุํมเครือขํายและขยายให๎กลุํมดาเนินการเองในการจัด
จาหนําย มีการจัดหาชํองทางการจัดหนํายของสินค๎า และจัดสัมมนาเพื่อสร๎างเวทีพบปะระหวํางผู๎ผลิต/ผู๎จัด
จาหนํายสินค๎าแปรรูปเส๎นใยธรรมชาติและผู๎ประกอบการ เพื่อระดมความคิดเห็น ในสํวนของชํองทางการ
จัดจาหนําย เชํน การจัดแสดงสินค๎าตําง ๆ โดยเชื่อมโยงกับทั้งภาครัฐและเอกชน, การขายผํานพิพิธภัณฑ์สิ่ง
ทอ (ศูนย์จาหนํายสินค๎าในหมูํบ๎าน การรวมตัวกันของเกษตรกรและสหกรณ์) เข๎ารํวมงาน Thai Craft ที่
กรุงเทพทุกเดือน
การมีร๎านค๎าที่เป็นตัวแทนจาหนํายไหมอีรี่ ในจังหวัดเชียงใหมํ เพื่อให๎มีจุดที่สามารถเลือกซื้อ
สินค๎าได๎ทันทีที่ลูกค๎ากลุํมเป้าหมายต๎องการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1. การประชาสัมพันธ์และการให๎ขําว ซึ่งเป็นการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเส๎นใยไหมอีรี่ โดยผํานสื่อ
ตํางๆ เชํน รายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารตําง ๆ โดยมุํงเน๎น การสร๎างการรับรู๎ถึงคุณสมบัติเดํน
ของไหมอีรี่ ไมํวําจะเป็นเรื่องเส๎นไยไหม การเป็นสํวนหนึ่งของชุมชน และ การรักษาสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งการ
ให๎ความรู๎ถึงคุณคําของเส๎นใยไหมอีรี่กับลูกค๎ากลุํมเป้าหมายมีความสาคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาเส๎นใยไหมอี
รี่สูํอุตสาหกรรม ต๎องมีการทาอยํางตํอเนื่อง โดยเน๎นให๎ผู๎ที่มีความรู๎และความสามารถในการถํายทอด
เรื่องราวตําง ๆ ได๎ดี สามารถอธิบายกระบวนการเลี้ยง จนถึงการได๎มาซึ่งผลิตภัณฑ์ จากต๎นน้าถึงปลายน้า
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในมุมมองของลูกค้า (Customer value) การใช๎สื่อวิดีทัศน์เลําเรื่องราวตําง ๆ ของการ
ผลิตเส๎นใยไหมอีรี่ จะทาให๎เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ควรเข๎ารํวมงานนิทรรศการตําง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เส๎น
ใยธรรมชาติในสํวนกลางและของจังหวัด ในนิทรรศการมีการสาธิตวิธีการปั่นเส๎นใยไหมอีรี่ ให๎เห็นถึง
ลักษณะหนอน/รังไหมอีรี่ ต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมอยํางตํอเนื่อง เพื่อสร๎างการรับรู๎และการยอมรับในสินค๎า
2. การโฆษณา โดยให๎รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เส๎นใยไหมอีรี่ คุณสมบัติเดํนของ
ผลิตภัณฑ์ เส๎นใยธรรมชาติไหมอีรี่ ลงในแผํนพับ ใบปลิวตําง ๆ เมื่อมีการนาผลิตภัณฑ์ เข๎ารํวมจัดงานแสดง
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นิทรรศการตําง ๆ โดยเชื่อมโยงกับหนํวยงานรัฐ และเอกชน โบร์ชัวร์ (Boucher) บอกรายละเอียดของความ
เป็นมาโครงการฝ้ายแกมไหมและผลิตภัณฑ์ เส๎นใยไหมอีรี่ เพื่อแจกในงานอีเวนต์ และการออกงานแสดง
สินค๎าตํางๆ อีกทั้งการทาป้าย (Tag) ข๎อมูลที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ การทาป้ายฉลากและบรรจุภัณฑ์ การ
โฆษณาผํานสื่อสิ่งพิมพ์ ( Free Copy) เชํน City Life, Welcome to Chiang Mai เป็นต๎น อีกทั้งมีจัดทา
เว็บไซต์สาหรับเผยแพรํข๎อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโครงการเครือขํายอีซี่อีรี่ผํานทางเว็บไซด์
3. การสํงเสริมการขาย ในกรณีที่มีผู๎ผลิตและผู๎จาหนํายต๎องการซื้อสินค๎าจานวนมากๆ มีการ
ให๎สํวนลด การลดราคากับลูกค๎าประจา การจัดงานGrand opening รํวมกับองค์กรตํางๆ
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