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Abstract 

Code of project  :  A 22 / 2014 

Project name  :  The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
western region of Thailand 

Researcher name  :  Asst. Prof. Dr. Thitiphan Chanhom 
 

The objectives of this research were 1) To development of Textiles products which was 
adapted from local wisdom of Thai Song Dam in the western region of Thailand.  2) To gain the 
population income and encourage the economy of Thai Song Dam in the western region of 
Thailand. 3) To documentary the acknowledge of local wisdom in Textiles products and culture 
tourism of Thai Song Dam in The western region of Thailand Learning by work shop with local 
people should be participating activities.  Focus on the qualitative data, to get new products from 
local wisdom by Developing and applying by basic of art and product design for exchanging the 
knowledge from external society.  The research was studied in B.E. 2014 the sampling groups 
were focus on textiles productions who were accepted by government officers to be representative 
from 4 provinces of Thai Song Dam from Nakhonpathom province Ratchaburi Province 
Suphanburi province and Kanchanaburi province  in the region of western Thailand. 
The result of this study recommended that textiles products by adapting, participating and 
knowledge exchanging from local wisdom of Thai Song Dam who lived in 4 areas in the western 
region of Thailand with external society, to creating new textiles products by basic of art and 
product design.  There were 40 patterns which had quality selecting from experts to 20 patterns 
and marketing trial to ensure that it was same as consumers’ requirements which can gain the 
income and encourage the local economy, to be learning place and knowledge database of local 
art textiles and culture tourism.  The conclusion of this research was developed new knowledge 
management by local participative transformation.  
Keywords : Textiles Products Local Wisdom Thai Song Dam 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

นานาอารยะของโลกยุคใหม่ ต่างให้ความสําคญักบัการพฒันาชุมชนท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐาน
ของการสืบคน้ เกบ็รวบรวม วิเคราะห์ และจดัระบบขอ้มูลทางดา้นภูมิปัญญาในทอ้งถิ่น (Local 
Wisdom)หรือองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชนของตน เพื่อนาํไปสู่การพฒันาชุมชนให้เป็นสังคมแห่ง
ความรู้ (Knowledge Based–Society) รูปแบบการดาํเนินการในลกัษณะน้ี เน้นการพฒันาคนดว้ยการ
จดัการความรู้ (Knowledge Management) หลงัจากนั้นจึงนาํองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บการจดัระบบแลว้ ไป
ใช้เพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งข้ึน ด้วยเหตุน้ี “ความเป็นสุขของชุมชน” จะ
เกิดข้ึนไดจึ้งตอ้งมีการเขา้ไปส่งเสริมให้ชุมชนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัจากการปฏิบติัให้เกิดความเขม้แข็ง
และสามารถดูแลตวัเองได ้การส่งเสริมการเรียนรู้น้ี  อาจเป็นความรู้เท่าท่ีมีอยูใ่นชุมชนหรือเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กบัชุมชน   (ประเวศ วะสี, 2551 : 25) ซ่ึงความลม้เหลวของการพฒันา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เกิดจากการละเลยองคค์วามรู้และเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน การไม่เขา้ใจ
คนในสังคม การละเลยระบบสังคมวฒันธรรม ตลอดจนการขาดขอ้มูลพ้ืนฐานของชุมชนทอ้งถ่ิน
เพ่ือกาํหนดผลลพัธ์ของการพฒันา ดว้ยสภาพปัญหาดงักล่าวผนวกกบันโยบายการพฒันาประเทศท่ี
ผ่านมา ซ่ึงวางอยู่บนแนวคิดเร่ืองความทนัสมยั (Modernisation Approach) และการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนเสรีนิยม ทาํให้กระบวนการพฒันาเดินมาถึงทางตนั และนาํมาสู่ปัญหาสังคม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน  ความเส่ือมโทรมลงของระบบนิเวศวิทยาและ
สภาพแวดลอ้ม ปัญหาความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน และปัญหาความ
เส่ือมทรามลงของระบบคุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงลว้นเป็นผลท่ีไดจ้าก
การพฒันาตามแนวทางดงักล่าว ดว้ยสภาพปัญหาและขอ้จาํกดัเชิงนโยบาย ทาํให้เกิดแนวคิดการ
พฒันาสังคมแบบทางเลือก (Alternative Development Approach) ข้ึนมากมาย ดงันั้น แนวคิดเร่ือง
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและพลงัอาํนาจของชุมชน คือแนวคิดท่ีสาํคญัประการหน่ึง (พชัรินทร์  สิรสุนทร
,2552 : 5-6) 

หากกล่าวถึง ภูมิปัญญาท่ีแสดงถึงการพ่ึงพาธรรมชาตินั้น ผา้ทอพ้ืนบา้นถือเป็นตวัแทน
ของภูมิปัญญาท่ีสร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือประโยชน์ในการใชส้อยควบคู่กบัความงามดา้นรูปทรง ลวดลาย 
สีสัน และความประณีต จดัเป็นงานศิลปหตัถกรรมท่ีสาํคญัในการบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์อนัสะทอ้น
รากฐานแห่งภูมิปัญญาในการพ่ึงพาธรรมชาติดว้ยการถกัทอความรู้สึกนึกคิดตามจินตนาการและจิต
วิญญาณของผูค้นหลากหลายชาติพนัธ์ุ (จรัสพิมพ ์ วงัเยน็.2554 : 21) โดยเฉพาะภูมิภาคตะวนัตก
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ของประเทศไทย ไดแ้ก่ จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรีและจงัหวดักาญจนบุรี มี
กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดาํอาศยัอยู่เป็นชุมชนคนไทยท่ีมีวิถีวฒันธรรมสืบทอดภูมิปัญญามาจาก
บรรพบุรุษประเทศเวียดนามและประเทศลาวซ่ึงเป็นประชาคมอาเซียนดว้ยกนั  รู้จกัตามทอ้งถ่ินว่า 
“ลาวโซ่ง” กล่าวคือ ลาวโซ่งหรือไทยทรงดาํนั้น เป็นผูท่ี้ยงัคงรักษารูปแบบเส้ือผา้และการแต่งกาย
แบบเดิมไดอ้ยา่งแนบแน่น โดยเฉพาะหัตถกรรมการทอผา้สาํหรับไวใ้ชเ้องและผลิตเพ่ือเป็นสินคา้
จาํหน่ายสร้างรายไดใ้ห้ครอบครัวและชุมชนจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากภาครัฐให้เป็น
ชุมชนตน้แบบของการผลิตและการพ่ึงพาตนเองอยา่งน่าศึกษาเป็นอยา่งยิง่ 

ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมและลงพ้ืนท่ีสาํรวจชุมชนชาวไทยทรงดาํท่ีมีการผลิตผา้ทอ
เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทต่างๆ  ทาํให้ทราบว่าเป็นการผลิตจากทกัษะความชาํนาญและความเขา้ใจท่ี
สืบทอดกนัมาขาดการบูรณาการตามแนวทางของศิลปะการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงสุนทรีย ์และยงั
เขา้ไม่ถึงแหล่งขอ้มูลการจดัหาวสัดุอุปกรณ์เพ่ือทดลองสร้างตน้แบบผลิตภณัฑ์ใหม่ ตลอดจนการ
ผลิตและการนําเสนอด้านการตลาด   ทั้ ง น้ีย ังไม่พบว่ามีหน่วยงานหรือองค์กรใด  ได้ใช้
กระบวนการวิจยัเก่ียวกบัการนาํหลกัการของศิลปะมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอยา่งเป็นระบบ มี
เพียงหน่วยงานภาครัฐและสถาบนัการศึกษาบางแห่งเขา้ไปมีบทบาทตามหนา้ท่ีทางราชการและเขา้
ไปเพ่ือการศึกษาทดลองเรียนรู้ช่วงระยะเวลาหน่ึง ด้วยการนาํรูปแบบ รูปทรงและลวดลายจาก
ภายนอกชุมชนมาใหผ้ลิต ตลอดจนการสนบัสนุนปัจจยัต่างๆ โดยมิไดค้าํนึงถึงภูมิปัญญา และความ
ตอ้งการดา้นประโยชน์กบัผลลพัธ์ท่ีจะเกิดกบัชุมชนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงการพฒันาท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินของคนในชุมชนนั้นเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อน มีความสาํคญัยิง่ต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึก
คิดและจินตนาการโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ดา้นศิลปกรรม  ดงันั้นหากชุมชนชาวไทยทรงดาํทั้ ง 4 
ชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยคร้ังน้ีไดรั้บการส่งเสริมพฒันาตามระบบ และเขา้ใจ
กระบวนการออกแบบดว้ยฐานศาสตร์ของศิลปะ ผูว้ิจยัเช่ือว่าจะสามารถสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ใน
ทอ้งถ่ินใหมี้คุณภาพและมูลค่าเพ่ิมยิง่ข้ึน ตลอดจนสามารถนาํเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ไป
พฒันาต่อยอดฐานการผลิตสินคา้ประเภทผา้ทอเชิงพาณิชยใ์ห้กบัคนในชุมชนของตนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศแบบยัง่ยนืสืบไป 

 
วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
1. เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอท่ีเกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของชุมชน

ชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
2. เพ่ือเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
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3. เพ่ือจดัทาํชุมชนปฏิบติัการเรียนรู้ดา้นศิลปกรรมทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอ ของชุมชนชาว
ไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
 
ขอบเขตของโครงการวจิยั 

โดยคดัเลือกชุมชนชาวไทยทรงดาํท่ีไดรั้บการยอมรับจากภาครัฐว่ามีความเขม้แข็งและ
โดดเด่นในการผลิตผา้ทอเป็นสินคา้ออกจาํหน่ายยงัสถานท่ีต่าง ๆ เป็นตวัแทนพ้ืนท่ี 4 จงัหวดัใน
ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยได้แก่ 1) ชุมชนบ้านสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั
นครปฐม 2) ชุมชนบา้นหวัเขาจีน อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 3) ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ อาํเภออู่
ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี และ 4) ชุมชนบา้นหมอสอ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ดาํเนินการ
วิจยัในช่วงระยะเวลา ปี 2557 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1. มีผลิตภณัฑผ์า้ทอรูปแบบใหม่ร่วมสมยั ท่ีไดจ้ากการต่อยอดภูมิปัญญาของชาวไทย
ทรงดาํผ่านการประเมินคุณภาพร่วมกันโดยปราชญ์ท้องถ่ินหรือผู ้นําชุมชน ผู ้ประกอบการ 
นกัวิชาการดว้ยการออกแบบจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 20 ผลงานท่ีสามารถแข่งขนัเชิงพาณิชยไ์ด ้

2. กลุ่มผูป้ระกอบการมีองคค์วามรู้ใหม่และวิสัยทศัน์สามารถสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑผ์า้
ทอใหมี้มูลค่าเพิม่ตลอดจนสามารถหาตลาดจาํหน่ายสินคา้ได ้

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านชุมชนปฏิบัติการศิลปกรรมท้องถ่ินประเภทผา้ทอ และมี
เอกสารเผยแพร่ให้เป็นสถานท่ีท้องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาค
ตะวนัตกของประเทศไทย 
 
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือผลการวจิยัสู่กลุ่มเป้าหมาย 

ผูว้ิจัยได้จดัทาํนวตักรรมท้องถ่ินเป็นเอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารเพ่ือ
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสํานึกและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมนาํมา
บูรณาการผสมผสานความคิดอยา่งมีระบบสามารถสร้างกระบวนการผลิตท่ีต่อยอดจากของเดิมให้
เกิดมูลค่าเพ่ิมในเชิงธุรกิจแบบองคร์วมและผลิตภณัฑ์ท่ีมีความโดดเด่นสามารถ จดสิทธิบตัรเป็น
ของชุมชนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 5 ผลงาน ตลอดจนการนาํไปจดัทาํหลกัสูตรการศึกษาแบบบูรณาการของ
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีวิจยัหรือทาํเป็นแหล่งเรียนรู้ในเชิงอนุรักษ ์เช่น การจดัตั้งพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินได้
อีกดว้ย 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
เพ่ือกาํหนดความหมายของคาํท่ีใชใ้นการศึกษาใหช้ดัเจน รัดกมุ และเขา้ใจตรงกนั จึงได้

นิยามศพัทโ์ดยสรุปรวมจากท่ีใชโ้ดยทัว่ไปและใชเ้ฉพาะเจาะจงในงานวิจยั ดงัต่อไปน้ี 
1. การพัฒนา  หมายถึง  การกระทาํหรือดาํเนินงาน เพ่ือปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ข้ึน    

ในท่ีน้ีหมายถึง การหยิบยกเอาอรรถประโยชน์โดยตรงหรือโดยออ้มมาจากภูมิปัญญา โดยเฉพาะ
ผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 แห่งในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

2. ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ หมายถึง การทอผา้ของชาวไทยทรงดาํ ถือไดว้่าเป็นผลิตภณัฑท์าง
วฒันธรรม ท่ีมีการประสานสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ การตั้ งถ่ินฐานตลอดจนระบบความเช่ือ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรม เป็นข้อกาํหนดในกระบวนการผลิต การใช้วตัถุดิบท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกับอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการดาํรงชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่มท่ีมีการ
บริหารจดัการโดยชุมชน ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของอาชีพทางภูมิปัญญา สามารถสร้างรายได้ให้กบั
ตนเองและทอ้งถ่ิน ประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1 ผลิตภณัฑผ์า้ทอประเภทเคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผลิตภณัฑรู์ปแบบเดิมท่ีปฏิบติั
สวมใส่สืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ  มีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีเก่ียวกบัประโยชน์   ดา้นการใช้สอยใน       
วิถีชีวิตประจาํวนัตามแบบอยา่ง วฒันธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของชาวไทยทรงดาํทัว่ไป 

2.2 ผลิตภณัฑ์ผา้ทอประเภทศิลปะประดบัตกแต่ง หมายถึง ผลงานท่ีเน้นอารมณ์
การแสดงออกทางด้านความงามให้ความรู้สึกทางสุนทรียะมีคุณค่าทางศิลปะเช่นเดียวกบังาน
ทางดา้นทศันศิลป์ 

2.3 ผลิตภณัฑ์ผา้ทอประเภทใชส้อย หมายถึง ผลงานท่ีเนน้การออกแบบร่วมสมยั 
ประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑอ์ยา่งอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสมสวยงามอาจมีวสัดุอ่ืน ๆ เขา้มาประกอบดว้ยเพ่ือ
ใชใ้นการประดบัตกแต่งใหเ้กิดคุณค่ายิง่ข้ึน 

2.4 ผลิตภณัฑ์ผา้ทอประเภทของท่ีระลึก หมายถึง ผลงานท่ีเน้นการออกแบบเพ่ือ
ประโยชน์ในการคา้และให้คุณค่าทางความงาม สามารถผลิตซํ้ าได ้โดยมีรูปแบบท่ีคิดดว้ยตนเอง 
หรือรูปแบบตามท่ีผูอ่ื้นกาํหนดใหเ้พ่ือเป็นสญัลกัษณ์ของฝาก ของขวญัท่ีระลึกจากชุมชนซ่ึงมีขนาด
ไม่ใหญ่นกัและราคาไม่สูง 

3. ภูมิปัญญา หมายถึง องคค์วามรู้ทางดา้นการผลิตผา้ทอท่ีเกิดและพฒันาข้ึนในบริบท   
ท่ีแสดงถึงความเช่ือในวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 จงัหวดัในภูมิภาค
ตะวนัตกของประเทศไทย 

4. ไทยทรงดํา หมายถึง กลุ่มชนท่ีมีเช้ือชาติเดิมอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศ
เวียดนามติดกบัตอนใตข้องประเทศจีน ซ่ึงถูกนาํพาเขา้มาในประเทศไทยดว้ยเหตุผลทางการเมือง 
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สมยัรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 3 ปัจจุบนัอาศยัอยู่ภูมิภาคตะวนัตกจาํนวนมาก หลายชุมชนกระจาย
กนัอยู่ในอาํเภอต่าง ๆเป็นพลเมืองไทยถูกตอ้งตามกฎหมายท่ียงัคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และวฒันธรรม
ตามความเช่ือของบรรพบุรุษ โดยเฉพาะการแต่งกายท่ีโดดเด่นสืบต่อกนัมาดว้ยการผลิตผา้ทอมือใช้
กนัเองและยงัสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนจนไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานของทางราชการ 
อาทิ ชุมชนตน้แบบ เศรษฐกิจพอเพียง สินคา้โอทอ็ป ฯลฯ  

5. ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ (Community of Practice : COP) หมายถึง การ
รวมกลุ่มของคนท่ีมาจากลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั หรืออยา่งไม่เป็นทางการ โดย
ไม่มีการมอบหมายงานท่ีเฉพาะเจาะจงหรือในรูปของการจัดทาํโครงการแต่อย่างใด แต่มีการ
กาํหนดบทบาทและระบบการจัดการภายในของชุมชนเพ่ือวตัถุประสงค์สําคัญคือ สร้างการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันา   

6. ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ศิลปกรรม   (Community of Arts Practice : 
COAP)  หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางดา้นศิลปกรรมท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน  
ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ท่ีเป็นอิสระไม่ปิดกั้นตนเองจากภายนอก  มุ่งเนน้การสร้างเสริมทกัษะและ
การพฒันาศกัยภาพในการคดัสรรองคค์วามรู้ท่ีเป็นคุณประโยชน์ในการพฒันาศิลปกรรม  เพ่ือสร้าง
ความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนแบบเครือข่ายเช่ือมโยงจากบุคคลสู่ชุมชน  และสู่สงัคมต่อไป 

7. ศิลปกรรมท้องถิ่น  หมายถึง  งานช่างศิลปหัตถกรรมและงานประดิษฐ์ตกแต่ง
กระทาํโดยบุคคลท่ีมิไดรั้บการฝึกฝนจากโรงเรียน  หรือสถาบนัศิลปะแต่กมี็รูปแบบเชิงช่างท่ีทาํสืบ
ทอดต่อกนัมา  ประเทศหน่ึงทอ้งถ่ินหน่ึงอาจมีศิลปะพ้ืนบา้นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ประจาํทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
ซ่ึงอาจแตกต่างไปจากถ่ินอ่ืนเป็นรูปทรงแห่งความงามสามารถมองไดด้ว้ยตา  สัมผสัไดด้ว้ยมือผา่น
ผลิตภณัฑผ์า้ทออนัเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นสืบกนัมาอยูใ่นชุมชน  หรือทอ้งถ่ิน
ของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

8. การมีส่วนร่วม   หมายถึง  กระบวนการดําเนินกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนา
ผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ในงานวิจยัน้ีหมายถึง การ
มีส่วนร่วมระหว่างผูวิ้จยั ปราชญท์อ้งถ่ิน นักวิชาการ นกัออกแบบ ผูบ้ริโภคกบัสมาชิกกลุ่มผา้ทอ
ของชุมชน ชาวไทยทรงดาํในอนัท่ีจะร่วมกนัออกแบบต่อยอดภูมิปัญญาดัง่เดิมให้เป็นผลิตภณัฑ์
รูปแบบใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินร่วมสมยั 

9. เอกลักษณ์ ร่วมสมัย  หมายถึง  ผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชาวไทยทรงดําท่ี
แสดงออกทางดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นผลงานท่ีมีคุณค่าทางดา้นความงามว่าเป็นผลงานท่ีผา่นการ
สร้างสรรคแ์ละมีคุณลกัษณะเป็นปัจเจกแบบอยา่งสากล 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
โครงการวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอแบบแลกเปล่ียนความรู้ของ

คนท่ีมีอาชีพเก่ียวขอ้งกนั อนัจะนาํไปสู่ชุมชนปฏิบติัการดา้นความรู้ศิลปกรรม (Community of Arts 
Practice) หรือ COAP และพฒันาวิธีวิทยาใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพฒันาชุมชนให้ย ัง่ยืนต่อไป โดย
ผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีท่ีเหมาะสมอยา่งมีนยัสมัพนัธ์กนัไดแ้ก่ 

ทฤษฎี ชุ มชนปฏิ บั ติ การด้ านการเรี ยนรู้  (Community of Practice / COP) ของพั ชริ นทร์   
สิรสุนทร (2552) ท่ีใหค้วามสาํคญักบัภูมิปัญญาในฐานะท่ีเป็นมิติหน่ึงของวฒันธรรม และมีแนวคิด
พ้ืนฐานว่าการทาํความเขา้ใจกบัภูมิปัญญาในฐานะท่ีเป็นระบบของปฏิบติัการทางสังคมแบบหน่ึง 
จะช่วยทาํให้สามารถเขา้ใจในความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจท่ีดาํเนินอยู่ในสังคมมากยิ่งข้ึน ชุมชน
ปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้ในท่ีน้ีจึงไม่ไดถู้กจาํกดัดว้ยนิยามของความเป็นชุมชนแบบจารีตท่ียึดโยง
อยูก่บัความคิดเร่ืองความเป็นชาติหรือลกัษณะทางกายภาพ แต่เป็นชุมชนแบบใหม่ท่ีการเล่ือนไหล
และปรับตวัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ขอบเขตของความเป็นชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้จึงมิ
อาจนิยามได้ด้วยวิธี คิดแบบเดิม  แต่เป็นขอบเขตใหม่ของชุมชนในจินตภาพ  (Imaginary 
Community) ท่ีมีภูมิปัญญาทั้ งในลกัษณะขา้มพรมแดน (Transformer) และความเป็นชาติ (Tran 
nationalism) เป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือน เช่ือมโยง และสร้างเสริมพลงัอาํนาจของผูอ้าศยัอยู่
ในชุมชน  โดยใช้ทฤษฎีหลักการออกแบบ (Principle of Design) ของสาคร  คันธโชติ (2548) 
ผสมผสานกบัแนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑข์องวชัรินทร์  จรุงจิตสุนทร (2548) ท่ีกล่าวสรุปไดว้่า
หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์ควรคาํนึงถึงหลกัการกวา้งๆ ตามขอบเขตของการออกแบบ โดยศึกษา
จากหลักการทางธรรมชาติของมนุษย์ท่ีเห็นโดยอาศัยการสร้างสรรค์ด้านความคิด แนวทาง
วิทยาศาสตร์ การทดลอง การแสดงประจกัษด์ว้ยตนเอง หาส่ิงดลใจจากธรรมชาติ ทาํให้เกิดความ
เจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการต่างๆ การสร้างสรรคด์า้นความงาม โดยอาศยัหลกัการดา้นศิลปะ เส้น สี 
รูปร่าง รูปทรง ลักษณะผิว ความกลมกลืน เพ่ือให้เกิดความสวยงาม การสร้างสรรค์ในด้าน
ประโยชน์ใชส้อย โดยนาํการสร้างสรรคด์า้นความงาม ดา้นความคิดมาผสมผสานกนั เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ สามารถนาํมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงตอบสนองดา้นร่างกาย และความสุขดา้นจิตใจของ
มนุษย ์ 

ผูว้ิจยัตอ้งการเสนอแนวคิด เร่ืองการจดัทาํชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้ (Community 
of Practice / COP) เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบคิดของคนในชุมชน โดยอาศยัศาสตร์ของ
ศิลปะเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือเช่ือมโยงภูมิปัญญามิติต่างๆ ของคนในชุมชนเขา้ดว้ยกนั ดงันั้น จึงต้อง
สร้างแผนท่ีทางสังคม (Social Map)ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ผูว้ิจยัให้ความสําคญัของการ
ออกแบบให้เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยนาํวิธีวิทยาท่ีเกิดข้ึนจากการผสมผสานแนวคิดทางดา้น
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มานุษยวิทยา ดา้นสังคมศาสตร์ แนวคิดดา้นวฒันธรรม แนวคิดด้านภูมิปัญญา และแนวคิดดา้น
ศิลปะซ่ึงในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาวิธีวิทยาท่ีเรียกว่า เทคนิคการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
แบบเครือข่ายสาธารณะ (Public Social Network Interaction Technique/ PSNIT) มาใช้ ควบคู่กบั
การสร้างแบบจาํลองชุมชนปฏิบติัการเรียนรู้ดา้นศิลปกรรม (Community of Arts Practice/COAP) 
ตามแนวคิดของ จิรวฒัน์  พิระสันต์ (2553)  โดยไดเ้ลือกชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย 4 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบุรี จังหวดัสุพรรณบุรี และจังหวดั
กาญจนบุรี จงัหวดัละ 1 ชุมชนมาใช้ ดว้ยเหตุผลความโดดเด่นทางองค์ประกอบด้านศิลปกรรม
ทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอ แลว้วางแผนใหส้มาชิกกลุ่มผา้ทอของแต่ละชุมชนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคม
ทั้งภายนอกและภายในชุมชน ดว้ยการจดัการความรู้ในมิติต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
นาํมาปรับปรุง ทดลองและประเมินผลดว้ยระยะเวลาและรูปแบบของผลงานแสดงให้เห็นถึงอตั
ลกัษณ์ร่วมสมยัท่ีมีวิถีชีวิตเช่ือมโยงอย่างลึกซ้ึงกบัวฒันธรรมประเพณี ซ่ึงปัจจุบนัได้ถูกกระแส
โลกาภิวฒัน์เบียดขยายพ้ืนท่ีมากข้ึน ส่งผลใหห้ลายชุมชนไดเ้ปล่ียนแปลงวิถีการดาํเนินชีวิตและตอ้ง
สูญเสียวฒันธรรมประเพณีแบบเดิมท่ีดีมีคุณค่าไป ตลอดจนเทคโนโลยสีมยัใหม่สามารถลดตน้ทุน
ของแรงงานและเพิ่มผลผลิตไดม้ากข้ึน จึงส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาของคนในชุมชนต่าง ๆ  อยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 

   



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 

 
การทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทน้ี เพ่ือกาํหนดกรอบแนวคิดสําหรับการ

วิจยั โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์เอกสาร  ตาํรา บทความทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริบทของการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย โดยครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญา 
3. แนวคิดเก่ียวกบัศิลปกรรมทอ้งถ่ิน 
4. แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีและผา้ทอของชาวไทยทรงดาํ 
5. แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ ์และปัจจยัผูบ้ริโภค 
6. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากเน้ือหาดงักล่าวเป็นการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎีท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการ

ศึกษาวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอภูมิปัญญาของชุมชนชาวไทยทรงดาํ ในภูมิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
1. แนวคดิเกีย่วกบัชุมชนปฏิบัตกิารด้านการเรียนรู้ (Community of Practice : COP) 

เคร่ืองมือสาํคญัท่ีสุดในการพฒันาประชาคมโลก คือ ความรู้ การถูกครอบงาํความรู้และ
ความคิดของสังคม “ตะวนัออก” โดยโลกหรือสังคม “ตะวนัตก” หรือโดยประเทศท่ีพฒันาแลว้
ทางดา้นอุตสาหกรรม หรือแมก้ระทัง่การกล่าวอา้งว่า การรับความรู้จากภายนอกตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ไม่ว่าจะโดยผ่านกระบวนการล่าอาณานิคม หรือผ่านระบบการคา้เสรี ลว้นนาํมาสู่การ
ครอบงาํทางความคิดและปัญญาของคนในชาติ “ตะวนัออก” หรือสังคม “ด้อยพฒันาทางด้าน
อุตสาหกรรม” ทั้งหลาย 

แนวคิดของ ศาสตราจารยเ์สน่ห์ จามริก (2542, หนา้4) ท่ีเสนอว่า ในการทาํงานวิจยัเพ่ือ
ทอ้งถ่ิน จะตอ้งให้ความสําคญักบัความหลากหลายทางชีวภาพ คนกบัชุมชน และภูมิปัญญา โดย
จะตอ้งฟ้ืนภูมิปัญญาและแปลงให้เป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา เพ่ือต่อสู้ในเวทีเศรษฐกิจการเมือง
ระหว่างประเทศ เพ่ือให ้“สิทธิชุมชน” กลายเป็นกลไกลท่ีสาํคญัท่ีจะเพ่ิมพนูพลงัอาํนาจของชุมชน 
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ในเวทีเศรษฐกิจโลก ดงันั้น งานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินตามทศันะของผูวิ้จยัจึงมีหลากหลายมิติ มิไดจ้าํกดั
อยูเ่พียงภายในชุมชน แต่ตอ้งเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย มีปฏิสัมพนัธ์กบัชนชั้นกลาง ผา่นกระบวนการ
ทางสังคม เพ่ือเพ่ิมกิจกรรมทางสังคมในเชิงสร้างสรรค ์ท่ีจะนาํไปสู่การคิดกระบวนระบบทางการ
พฒันา 

พระธรรมปิฎก (2549, หนา้ 29-30) กล่าวว่า  การทาํความเขา้ใจกบัเร่ืองของความรู้และ
ความคิดของคนในสังคม ไม่สามารถใช้มิติการมองท่ีต้ืนเขินตรงไปตรงมาได ้เพราะสังคมเป็น
ระบบเปิดและประกอบด้วยมนุษยมี์แบบแผนของการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมลว้นเช่ือมโยงกัน 
คุณภาพของระบบใหญ่จึงไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการเพิ่มคุณภาพของระบบย่อย เพราะคุณสมบติัแต่ละ
ระบบลว้นมีความแตกต่างกนั และผลรวมของระบบยอ่ยท่ีมีคุณภาพ ก็ไม่ไดห้มายถึงการไดม้าซ่ึง
ระบบใหญ่ท่ีมีคุณภาพในลกัษณะเดียวกนั แต่คุณภาพในมิติของการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดของ
มนุษยแ์ละบริบททางสังคมวฒันธรรม ข้ึนอยูก่บัระบบความสัมพนัธ์และการสอดประสานกนัอยา่ง
ลงตวัของทุก ๆ ระบบย่อย ทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม ทั้งท่ีอยู่ในรูปของความขดัแยง้และ
ความสมดุล ดงันั้น ในการทาํความเขา้ใจกบัเร่ืองของความรู้เพ่ือนาํพาสังคมไปสู่การเป็นสังคมแห่ง
ปัญญา จึงเป็นผลรวมจากการคิดกระบวนระบบและความสัมพนัธ์แบบพิเศษระหว่างสรรพส่ิง จึง
ควรใชว้ิธีคิดดงัน้ี 

1.1 การคิดกระบวนระบบกับวิธีวิทยา  วิธีคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking)  
ถือเป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันาสังคม หากนกัพฒันาขาดวิธีคิดกระบวนระบบยอ่มยากท่ีจะนาํพา
สังคมไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้วิธีคิดกระบวนระบบ หมายความถึง การรับรู้และความเขา้ใจใน
การเช่ือมโยง (Loop) หรือการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร และการสร้างแผนท่ีความสัมพนัธ์
ป้อนกลบั (Feedback) กบัส่ิงท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบมากกว่าสองอยา่ง ดงันั้น นกัคิดกระบวน
ระบบจึงไม่ควรมองความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงในรูปของเหตุและผลท่ีเป็นเส้นตรงหรือ
ความสัมพนัธ์แบบทางเดียว แต่ควรมองสรรพส่ิงในรูปของความสัมพนัธ์ของเหตุและผล ใน
ลกัษณะท่ีเป็นวงจรท่ีอาจวนกลบัหรือทบัซ้อนกนัหลายระบบและหลายวงจรไดต้ลอดเวลา ดงันั้น 
ระบบสังคมจึงไม่ไดห้มายความถึง การสะสม (Collection) ของระบบย่อยๆอ่ืนๆในสังคม แต่คือ
การทาํงานร่วมกนัด้วยความสัมพนัธ์แบบพิเศษของสรรพส่ิงในสังคม ท่ีก่อให้เกิดรูปแบบของ
พฤติกรรม (Pattern of Behavior) ของบุคคลและเหตุการณ์ในระบบนั้น ๆ Sense นักวิชาการดา้น
ความรู้คนสําคญัมีความคิดว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น มกัไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว แต่มกั
เป็นรูปแบบ (Pattern) และในระบบทุกระบบจะมีวตัถุประสงค์ของตวัเอง ซ่ึงส่วนใหญ่ก็เพ่ือให้
ระบบนั้นๆ  สามารถอยูร่อดปลอดภยั  
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วิธีคิดกระบวนระบบ ประกอบด้วยระบบคิด 4 ระดับ ระดบัแรกไดแ้ก่ระดับ
ปรากฏการณ์ (Situation) ไดแ้ก่ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ระดบัท่ีสองคือ ระดบั
แนวโน้มและแบบแผน (Pattern) ของพฤติกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลว้ในอดีต
หากมีองคป์ระกอบดา้นกาละและเทศะท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงกนั ความสามารถในการคิดระดบัน้ี
จะช่วยให้นกัพฒันาสังคมสามารถคาดทาํนายแนวโน้มของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและวางแผน
ป้องกนัได้ ระดบัท่ีสามได้แก่ ระดบัโครงสร้าง (Structure) ซ่ึงโดยทั่วไปพบว่า มีความซับซ้อน
หลายชั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระบบสังคมท่ีมกัประกอบดว้ยโครงสร้างท่ีทบัซอ้นกนัมากมาย ส่วน
ระดบัท่ีส่ีไดแ้ก่ ระดบัภาพจาํลองความคิด (Mental Model) ไดแ้ก่ กระบวนทศัน์ ค่านิยม ท่ีส่งผลต่อ
การกระทาํของบุคคล 

 

 
โครงสร้างส่ิงแวดล้อม 

 
โครงสร้างธุรกจิชุมชน 

 
โครงสร้างความสัมพนัธ์ในองคก์ร 

 
โครงสร้างความสัมพนัธ์ระดบับุคคล 

 
แบบจาํลองความคดิ 

 
 

 
 

แผนภูมทิี ่ 2  แสดงวิธีคิดกระบวนระบบในระดบัโครงสร้าง 
ท่ีมา : พชัรินทร์  สิรสุนทร  (2552 หนา้ 76) 
 

1.2 ประเภทของระบบ  จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆพบว่า นกัคิดส่วนใหญ่มกั
จาํแนกประเภทของระบบตามแนวคิดการปฏิสัมพนัธ์ภายนอกอยา่งแนวคิดของพชัรินทร์ สิรสุนทร 
(2550, หนา้59)  จดัไว ้  2  ประเภท ประเภทแรก   ไดแ้ก่  ระบบปิดหรือระบบท่ีไม่มีชีวิตหรือระบบ 
 

พลังและแรงกดดันทางสังคม 
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เคร่ืองจักร หากจะเปรียบระบบแบบน้ีกับแนวคิดด้านการพัฒนา ก็กล่าวได้ว่าเป็นวิธีคิดแบบ
กระบวนทัศน์เก่า (Old Paradigm) หรือกระบวนทัศน์แบบกลไกหรือหากเป็นระบบการแพทย ์       
ก็เป็นระบบการแพทยแ์บบเดิมท่ีเช่ือในระบบคิดแบบชีวกลไก ซ่ึงระบบดงักล่าวลว้นมองว่าสรรพ
ส่ิงในโลกลว้นถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยส่วนยอ่ยๆเป็นจาํนวนมากท่ีต่าง
ทาํงานโดยไม่มีความสัมพนัธ์กนั กบัระบบท่ีสองไดแ้ก่ ระบบเปิดหรือระบบชีวิต เป็นระบบท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพภายนอกตลอดเวลา และมีการปรับเปล่ียนกลไกหรือระบบภายในให้
สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงภายนอก ระบบแบบน้ีสามารถเปรียบเทียบไดก้บัร่างกายของมนุษย์
ท่ีแต่ละระบบย่อยมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน  และมีการเปล่ียนแปลงปรับตัวให้ เข้ากับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกตลอดเวลา ซ่ึงนกัคิดกระบวนระบบส่วนใหญ่มกัสนใจในระบบเปิด 

หัวใจของการคิดกระบวนระบบครอบคลุม การเรียนรู้เพ่ือให้บุคคลได้เห็นและรู้จกั 
(Learning to Recognize) การมองเห็นภาพรวมทั้ งภาพซ่ึงมีหลากหลายมิติท่ีต่างพ่ึงพาอาศยักัน 
ดงันั้น สาเหตุ (Cause) และผลลพัธ์ (Output) จึงอาจไม่ไดอ้ยู่ใกลก้นัทั้งในมิติของกาละและเทศะ 
เหมือนกบัมนุษยจ์ะไม่สามารถเขา้ใจสาเหตุท่ีนํ้ าในแม่นํ้าเน่าเสียไดเ้ลย หากไม่ยอ้นกลบัไปสืบคน้ดู
ว่ามีอะไรเกิดข้ึนบ้างท่ีตน้นํ้ า ดงันั้น การคน้หาและทาํความเขา้ใจเพ่ือแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ จึงต้อง
อาศัยการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและละเอียดอ่อนท่ีสุด (Effective Action is the Subtlest) Jay 
Forrester นักคิดกระบวนระบบท่ีสําคัญคนหน่ึงกล่าวว่า ระบบพลวตั (System Dynamic) เป็น 
“วิทยาศาสตร์ของความทุกข์แบบใหม่”  (New Dismal Science) ท่ีช่วยให้มนุษยส์ามารถมองเห็น
จุดอ่อนและขอ้จาํกดัท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา โดยอาศยัการรับรู้และความตระหนกัของวิธีคิดแบบ
เก่า จนเกิดพลังหรือความต้องการท่ีถึงขีดสูงสุด เพื่อผลักดันให้ เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีมี
ประสิทธิภาพข้ึน  

Friti of Capra (1996, pp.106) นักวิชาการต่างประเทศได้เสนอให้มีการนําแนวคิด
กระบวนระบบมาใช้เพ่ือทาํความเขา้ใจในเร่ืองของชีวิต   ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวมีความใกลเ้คียงกบั
แนวคิดเร่ืองภูมิปัญญาท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในเบ้ืองตน้ เช่น การท่ี Capra มองว่า วิสัยทศัน์ใหม่ในการ
ทาํความเขา้ใจในเร่ืองของชีวิต ควรให้เบ้ืองตน้ เช่น การท่ี Capra มองว่า วิสัยทศัน์ใหม่ในการทาํ
ความเขา้ใจในเร่ืองของชีวิต ควรให้ความสัมพนัธ์กบัวิถีท่ีบุคคลสัมพนัธ์กนั วิถีท่ีบุคคลสัมพนัธ์กบั
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ และมิติอ่ืนๆ เช่น สุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา และระบบการเมือง เพราะ
วิธีดงักล่าวจะช่วยทาํให้สังคมสามารถสร้างชุมชนท่ีเขม้แขง็แบบยัง่ยนืได ้ซ่ึงวิธีคิดของ Capra เป็น
วิธีคิดท่ีให้ความสาํคญักบัองคร์วม (Holistic) มากกว่าผลรวมท่ีได ้โดย Capra เสนอว่า ความรู้เร่ือง
การจัดการองค์กรด้วยระบบชีวิต หรือท่ีเรียกว่า ความสัมพันธ์ในการจัดองค์กร (Organizing 
Relations) และความคิดเร่ืองการเช่ือมโยงดว้ยระบบเครือข่าย (Network) จะช่วยทาํให้เกิดความ
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เขา้ใจต่อสัมพนัธภาพระหว่างมนุษยก์บัสรรพส่ิงมากยิง่ข้ึน เพราะแผนท่ีสมัพนัธภาพหรือแผนท่ีทาง
สังคม (Social Map) จะนาํมาสู่แบบแผนและการอธิบายปรากฏการณ์ทางชีวภาพของวิธีคิดเชิง 
ระบบได้ โดย Capra ได้เสนอเพ่ิมเติมว่าแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับแบบแผนของเครือข่ายเร่ือง 
Cybernetics และการคน้พบ วงจรป้อนกลบั (Feedback Loop) ลว้นวางอยูบ่นพ้ืนฐานแนวคิดเร่ือง
ความเช่ือมโยงทั้งส้ิน 

นอกจากนั้น Capra ยงัไดส้ังเคราะห์แนวคิดเร่ือง ข่ายใยแห่งชีวิต (The Web of Life) 
หรือทฤษฎีว่าดว้ยระบบชีวิต (The Theory of Living System) ข้ึนมาจากทฤษฎีอ่ืนๆมากมาย อาทิ 
ทฤษฎี Cybernetics ทฤษฎีซานติเอโกเร่ืองพุทธิภาวะ (The Santiago Theory of Cognition) และ
ทฤษฎีไร้ระเบียบ (Chaos Theory) โดยสาระสําคญัของทฤษฎีของ Capra คือ แนวคิดท่ีว่า ชีวิต
ทั้งหลายลว้นดาํรงอยู่อยา่งเป็นระบบในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย โดยมีระบบนิเวศเป็น
องค์ประกอบท่ีสําคัญ ดังนั้ น การเข้าใจในระบบนิเวศจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในระบบชีวิต
ทั้งหลายเป็นอยา่งดียิ่งข้ึนไปดว้ย เน่ืองจากมนุษยใ์นฐานะระบบชีวิตหน่ึงของระบบใหญ่จะตอ้งจดั
แบบแผนชีวิต และจดัระเบียบสังคมให้สอดคลอ้งกบัแบบแผนของระบบนิเวศ ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือ 
ชุมชน (Community) นั่นเอง เพราะมนุษยจ์ะไม่สามารถเขา้ใจและจดัการกบัวิกฤตการณ์ต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในสังคมไดเ้ลย หากไม่มีความเขา้ใจในรูปแบบของการจดัแบบแผนของระบบมนุษยทุ์ก
ระดบั ตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคมโดยรวม ว่ามีความสอดคลอ้งกบั
ระบบใหญ่หรือระบบนิเวศอยา่งไร  

ดงันั้น การเรียนรู้และทาํความเขา้ใจในระบบนิเวศ ทั้งระบบนิเวศวิทยาทางกายภาพและ
ระบบนิเวศวิทยาทางสังคมและวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงจาํเป็น เพราะ Capra เช่ือว่า การเรียนรู้อย่าง   
รอบรู้ในเร่ืองของระบบนิเวศ (Eco-literacy) จะช่วยให้บุคคลพฒันาการคิดเชิงระบบข้ึน และใน
ขณะเดียวกนั การเรียนรู้ระบบนิเวศ ก็จะช่วยทาํให้บุคคลไดมี้โอกาสเรียนรู้ระบบชีวิตของชุมชน
ตนเองควบคู่กนัไปดว้ย ซ่ึงการเรียนรู้ทั้ง 2 วิธีลว้นมีส่วนสาํคญัท่ีจะช่วยทาํให้บุคคลไดพ้ฒันาการ
คิดท่ีเป็นระบบทั้งส้ิน เพราะความเขา้ใจในกฎของระบบนิเวศ (Principle of Ecology) มีความสาํคญั
และเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัในการเขา้ในระบบชีวิตอ่ืนๆต่อไป และการคิดเชิงระบบจะนาํมาสู่ระบบ
คิดใหม่ๆ ท่ีมีความสร้างสรรค์ ซ่ึงจะนาํไปสู่การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) เพ่ือ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

1.3 การจัดการความรู้  แนวคิดเร่ืองการจัดการความรู้ (Knowledge Management/ 
KM.) โดยแทท่ี้จริงแลว้ มีพ้ืนฐานมาจากการผสมผสานแนวคิดการพฒันากระแสหลกั (Mainstream 
Development Approach) เข้ากับกระแสคิดของการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development 
Approach) ความพยายามของนกัคิดในสาํนกัต่างๆท่ีจะนาํแนวคิดดา้นการวางแผนและการบริหาร
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จดัการมาใช ้ควบคู่กบัแนวคิดดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการสร้างเสริมศกัยภาพชุมชนท่ี
มุ่งเน้นการนําความรู้  มาใช้เป็นกลไกสําคัญ เพ่ือสร้างเสริมพลังให้แก่สั งคม  (Knowledge 
Empowerment) ทาํให ้การจดัการความรู้ กลายเป็นแนวคิดท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งกวา้งขวาง  

หวัใจสาํคญัของการจดัการความรู้เพ่ือสร้างชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้ อยูท่ี่การทาํ
ความเข้าใจกับอิทธิพลของบริบทซ่ึงเก่ียวข้องกับความรู้ (Knowledge is context-specific) บน
พ้ืนฐานของการศึกษาวิจัยเชิงระบบ (Systematic Research) ท่ีให้ความสําคัญกับมิติทางสังคม
วฒันธรรม (Psychosocial Dimension) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวิธีวิทยาท่ีบูรณาการระหว่างวิธีคิด
แบบวิทยาศาสตร์กบักระบวนการทางสังคมศาสตร์  

สาํนกังานคณะกรรการส่งเสริมลงทุน (2542) มีรายงานว่า ในรอบสองทศวรรษท่ีผา่นมา 
การจดัการความรู้ไดก้ลายเป็นแนวความคิดสาํคญั ท่ีนกับริหารการพฒันาจาํนวนมากไดห้ันมาให้
ความสาํคญั ดงัพบว่ามีองคก์ารและสถาบนัทางสังคมจาํนวนมาก เช่น Malcolm Baldrige National 
Quality Award and the Thailand Quality Award (TQA), TRUE Corporation PLC, Spansion 
(Thailand) Ltd., Siriraj Hospital, Thailand Productivity Institute, The World Bank, European 
Foundation for Quality Management (EFQM), The US Department of Army และกลุ่มประเทศ 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ซ่ึ งประกอบด้วยประเทศ
สมาชิก 30 ประเทศของกลุ่มสหภาพยโุรป ทวีปอเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชียต่างนาํแนวคิดเร่ือง
การจดัการความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รของตนอยา่งกวา้งขวาง ดงัพบว่าในกลุ่มประเทศ OECD 
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้มีขนาดใหญ่กว่าร้อยละ 50 ของ GDP ของประเทศเลยทีเดียวและเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดของความสําเร็จก็พบว่า ความสําเร็จของการพฒันาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศดงักล่าว ลว้นมาจากฐานความรู้และความกา้วหนา้ของสารสนเทศ ตลอดจนการปรับเปล่ียน
กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ผ่านการแข่งขนัเชิงขนาด (Scale–based Competition) เพ่ือเป้าหมายท่ี
สําคญัคือ การสร้างความได้เปรียบดา้นการผลิต โดยอาศยัทรัพยสิ์นท่ีจับตอ้งไม่ได  ้(Intangible 
Assets) เช่น ภูมิปัญญา ทกัษะ ประสบการณ์ ความเช่ือและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creative–
based)  

ถึงแมว้่าในปัจจุบนัน้ี การจดัการความรู้จะไม่ใช่แนวคิดใหม่อีกต่อไป แต่ก็นับว่าเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคญัประการหน่ึง ในการพฒันาทอ้งถ่ินหรือนาํพาชุมชนต่าง ๆ ไปสู่การเป็น
ชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้ (Community of Practice / C0P) ซ่ึง COP น้ีถือเป็นอีกรูปแบบหน่ึง
ของการพฒันา ท่ีผูเ้ขียนเห็นว่าน่าจะนาํมาใช้เพ่ือปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของสังคมได ้เพ่ือให้
สังคมไทยพฒันาไปสู่การเป็นสังคมฐานรากทางปัญญา (Wisdom–based Society) ซ่ึงมีชุมชน/
หมู่บา้นและประชาชนเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันา ในรูปของเครือข่ายทาง
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ปัญญา บนมิติของการบูรณาการความหลากหลายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการทุนทาง
สังคมวฒันธรรม การส่ือสารสาธารณะ และความตระหนักของบุคคล ชุมชน และเครือข่ายถึง
ความสาํคญัของทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)  

สําหรับองค์ประกอบท่ีสําคัญของการจัดการความรู้ ได้แก่ คน  เทคโนโลยี และ
กระบวนการความรู้ (Knowledge Process) จากการสํารวจในปี 1998 ในกลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงใน
สหรัฐอเมริกาพบว่า การจดัการความรู้ เป็นแนวคิดการพฒันาท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอนัดบัสองรอง
จากแนวคิดเร่ืองโลกาภิวฒัน์เลยทีเดียว ซ่ึงอาจเป็นเพราะในช่วงเวลาดงักล่าวทัว่โลกกาํลงัจะเขา้สู่
สหัสวรรษ Y2K แต่เอกสารทางวิชาการจาํนวนมากในระยะต่อ ๆ มา ก็ยงัยืนยนัสอดคลอ้งตอ้งกนั
วา่ การจดัการความรู้ ยงัคงเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการแลกเปล่ียนวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
และก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัในการทาํงาน ตลอดจนก่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพฒันา
ตนเอง (Xerox Corporation, 1999 .pp. 4 – 5.) 

โดยสรุป  กระบวนการความรู้ (Knowledge Process) เป็นปัจจัยสําคัญท่ีช่วยทําให ้
องค์กรหรือชุมชนต่างๆ  สามารถจดัการกบัความรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยขั้นตอน
หลกัๆ 7 ขั้นตอนคือ การคน้หาความรู้ (Knowledge Identification) การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and Acquisition) การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) การ
ประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) ไดแ้ก่ การจัดทาํหรือ
ปรับปรุงรูปแบบของเอกสารให้มีมาตรฐาน การใชภ้าษาสากลท่ีคนในองคก์รหรือชุมชนสามารถ
รับรู้ไดต้รงกนั และการเรียบเรียง ตดัต่อ ปรับปรุงเน้ือหาให้มีคุณภาพและน่าเช่ือถือ การเขา้ถึง
ความรู้ (Knowledge Access) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) และการเรียนรู้ 
(Learning) 
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แผนภูมทิี ่ 3 กระบวนการความรู้ (Knowledge Process) 
ทีม่า :  พชัรินทร์  สิรสุนทร (2552 หนา้ 82) 

 
1.4 กรอบแนวคิดเร่ืองการจัดการความรู้  Thomas H. Davenport (1998,pp.60) นักคิด

คนสําคัญในสํานักการจัดการความรู้กล่าวว่า หัวใจสําคัญของการจัดการความรู้ไม่ได้อยู่ท่ี
คอมพิวเตอร์หรือเอกสารทางวิชาการต่างๆ  แต่คือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน  (Successful 
knowledge transfer involves neither computers nor documents but rather interactions between 
people) ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า เป็นแนวคิดท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในระดบั
ปฏิบติัการมากท่ีสุด เพราะการศึกษาในภาคสนาม ต่างพบสอดคลอ้งกนัว่า ในบริบทของสังคมไทย 
การสร้างเครือข่ายการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม เป็นหัวใจของการพฒันาชุมชนต่างๆไปสู่การเป็น
ชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาเป็นกุญแจสําคญัท่ีช่วยให้นักพฒันาสังคมประสบ
ความสาํเร็จ และหากสามารถนาํกระบวนการทางสังคมมาใชร่้วมกบัการจดัการความรู้ในชุมชน ก็
จะทาํใหก้ารสืบคน้ภูมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินและการพฒันากรอบแนวคิดในการปฏิบติัการ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แหล่งความรู้ 
การนาํความรู้ไปใช ้

เคร่ืองมือในการคน้หา จดัเกบ็ ใช ้
 และแลกเปล่ียนเปล่ียน 

ผูใ้ชค้วามรู้ 

วงจรความรู้ ความรู้ 

การจดัการความรู้ 

คน 

เทคโนโลย ี

กระบวนการความรู้ 
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เป็นกรอบแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการอธิบายขั้นตอนของการจดัการความรู้ และปัจจยัท่ีมีต่อ
ผลท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ นกัคิดคนสาํคญัท่ีเสนอกรอบคิดน้ีไดแ้ก่ L.D. Leonard-Barton (1995, 
p.76) โดยเสนอว่า องค์ประกอบ 2 ประการท่ีมีความสําคญัต่อการจัดการความรู้คือ กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างความรู้ใหม่ ๆ กบัศกัยภาพขององค์กร ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดของ 
Carla O’Dell (1998, pp.101) ท่ีเสนอวา่ องคป์ระกอบสาํคญัของการจดัการความรู้ไดแ้ก่ การกาํหนด
ส่ิงสาํคญัซ่ึงองคก์รตอ้งทาํให้สาํเร็จ ปัจจยัท่ีทาํใหส้ามารถจดัการความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และ
กระบวนการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีอยู่ทั้ งส้ิน 4  ขั้นตอนไดแ้ก่ การวางแผน การออกแบบ การปฏิบติั 
และการขยายผล โดย O’Dell ไดเ้สนอว่า ปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จในการ
จดัการความรู้ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ร เทคโนโลย ีโครงสร้างขององคก์รท่ีเหมาะสม และการวดัผล
การจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

Hollsopple (2002, pp.225-231) นกัคิดสําคญัอีกคนหน่ึงในสํานกัการจดัการความรู้ ได้
เสนอแนวคิดซ่ึงสังเคราะห์ข้ึนมาจากกรอบแนวคิด 10 รูปแบบของนักคิดและองคก์รท่ีนาํแนวคิด
เร่ืองการจดัการความรู้ไปใช้และประสบความสําเร็จ ท่ีเรียกว่า “Three – Fold Framework” ซ่ึงมี
องคป์ระกอบหลกั 3 ประการท่ีสาํคญัต่อการจดัการความรู้คือ แหล่งความรู้ (Knowledge Resource) 
กิจกรรมการจดัการความรู้ (Knowledge Activity) และปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัการจัดการความรู้ 
(Knowledge Influence) หลังจากนั้ น  Hollsopple จึงได้นําเทคนิค  Delphi มาประยุกต์ใช้ เพ่ือ
สังเคราะห์กรอบแนวคิดใหม่ข้ึน  จากการวิพากษ์วิจารณ์ของผู ้เช่ียวชาญ  นักวิชาการและ
ผูป้ระกอบการในองค์กรท่ีเป็นเลิศในด้านการจดัการความรู้เป็นจาํนวนกว่า 30 คน ก่อนเสนอ
แนวคิดเร่ืองกระบวนการจดัการความรู้ (The Conduct Of Knowledge Management) ท่ีเร่ิมจาก การ
ท่ีองค์กรเกิดความตอ้งการท่ีจะนาํความรู้ชนิดหน่ึงๆมาใช้เพ่ือประกอบการตดัสินใจ แก้ปัญหา 
ทดลอง หรือสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ โดยเสนอว่าปริมาณของการจดัการความรู้จะข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการจดัการความรู้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

โดยแนวคิดของ Hollsopple ไม่ได้เป็นเพียงกรอบคิดท่ีนําทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติเช่น
กรอบคิดอ่ืน ๆ แต่มีการสังเคราะห์แนวคิดของนกัจดัการความรู้จาํนวนมาก เช่น Arthur Anderson 
and APQC (1996), Alavi (1997), Choo (1996), Leonard-Barton (1995), Petrash (1996), Szulanski 
(1996), Sveiby (1997), Van der Spek and Spijkervet (1997), Wiig (1993) ก่ อนนํ าม า  Synthesis 
เป็นองค์ประกอบของการจดัการความรู้ กิจกรรมการจดัการความรู้ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จัดการความ รู้  และนํ า เสนอกรอบ คิด ช่ื อ  “Three – Fold Framework” และ  “Collaborative 
Framework” ตามลาํดบั และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า แนวคิดของ Hollsopple ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบ
และกรอบคิดท่ีเนน้แหล่งเรียนรู้ ซ่ึงนบัว่าเป็นสาระสาํคญัอยา่งยิง่ 
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แผนภูมทิี ่ 4  กรอบคิดของ Hollsopple และ Joshi (1998)   
ท่ีมา : พรชิตา  วิเชียรปัญญา (2547, หนา้ 68) 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

องค์ความรู้ของการจดัการองค์ความรู้ 
1. ความรู้ 

 ความรู้ของบุคคล 
 ความรู้ของสังคม 

2. กิจกรรมของการจดัการองคค์วามรู้ 
2.1 องคป์ระกอบทางกิจกรรม 

 สร้างสรรค ์
 ขดัเกลาทางสังคม 
 การนาํเขา้ความรู้ 
 การแบ่งปัน 
 การริเร่ิมและการลงมือทาํ 
 การใช ้การจดัทาํดชันี และการเช่ือมโยง 

2.2 ส่วนประกอบของกิจกรรม 
 การตดัสินใจ 
 การทดลองและสร้างสรรคไ์ด ้
 การแกปั้ญหา 
 ความเป็นไปได ้

3. อิทธิพลของการจดัการความรู้ 
 การประเมิน 
 วฒันธรรม/ผูน้าํ/แรงจูงใจ 
 การพฒันาภายนอก/เทคโนโลย ี
 การจดัการกิจกรรมและระบบ 
 การปรับปรุงองคก์ร 

Three-fold Framework 

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 

กรอบความร่วมมอื 

Delphi 
การวเิคราะห์และ
การประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีความ
ต้องการด้าน
ความรู้ 

การจัดการ
ความร้ 

ผลท่ีได้ 

การจดัการทรัพยากรความรู้ 
การดาํเนินกจิการ 

อทิธิพลทางการจดัการความรู้ 
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จากการศึกษาเอกสารจาํนวนมาก ทําให้สรุปได้ว่าในปัจจุบันมีนักคิดและองค์กร
มากมายท่ีกล่าวถึงปัจจัยท่ีเอ้ือต่อประสิทธิผลของการจดัการความรู้ (Key Enablers) ซ่ึงควรให้
ความสําคญักบักระบวนการความรู้ (Knowledge Process) และปัจจยัเอ้ือ (Key Enablers) ท่ีจะช่วย
ทาํให้การจดัการความรู้มีประสิทธิผลสูงสุดทั้งส้ิน 5 ประการคือ ภาวะผูน้าํและกลยทุธ์ (Leadership 
and Strategy) วฒันธรรมองคก์ร (Cultural Organization) เทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นการจดัการ
ความรู้  (Technology) การวัดผล  (Measurement) และโครงสร้างพ้ืนฐาน  (Infrastructure) เป็น
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัต่อกระบวนการวิจยัเพือ่การพฒันาท่ีสมบูรณ์แบบ 

1.5 การจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) หมายถึง วิธีหรือกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด สอดคลอ้งกบับริบททางสังคม
วฒันธรรมของชุมชนหรือทอ้งถ่ินนั้น ๆ มากท่ีสุด ณ ช่วงเวลานั้นๆ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและ
เง่ือนไขเฉพาะขององคก์รหรือชุมชน วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ของชุมชนหน่ึงๆ จึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งมี
ความเหมาะสมกบัชุมชนอ่ืน ๆ  มีการเปล่ียนแปลงได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นส่ิงใหม่ แต่เม่ือนาํไปปฏิบติั
แลว้ ควรเกิดประสิทธิผลท่ีสามารถวดัไดต้ามคุณลกัษณะของผลท่ีไดรั้บนั้น ดงันั้น วิธีปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศจึงตอ้งมีลกัษณะท่ีเป็นระบบและอธิบายเชิงตรรกอยา่งชดัเจน เพราะวตัถุประสงคห์ลกัของการ
แสวงหาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศก็คือ การเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์  อนัจะนําไปสู่
กระบวนการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

องค์ประกอบท่ีสําคญัของวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ คือระบบฐานขอ้มูล อนัประกอบด้วย
แนวคิดหรือปรัชญาท่ีอยู่เบ้ืองหลงัวิธีปฏิบติั กระบวนการวางแผน การดาํเนินงานตามแผน การ
ประเมินผล โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกลไกท่ีสําคญั ดงันั้น วิธีปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศจึงไดม้าจาก การนาํความรู้ท่ีจดัการแลว้ไปปฏิบติัจริง สรุปเป็นองคค์วามรู้ตามประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บ ก่อนจดัทาํเป็นแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ จึงกล่าวไดว้่า วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ คือบทสรุปของวิธีการ
ปฏิบติัท่ีเป็น Tacit Knowledgeซ่ึงถูกเผยแพร่เป็น Explicit Knowledge เพ่ือใหบุ้คคลหรือชุมชนอ่ืนๆ
สามารถนาํไปทดลองใชป้ฏิบติั วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) จึงอาจอยูใ่นรูปของเอกสาร เช่น 
การวิจยั การสํารวจ การทาํรายงานประจาํปี การจดัทาํบนัทึกความรู้ การจดัทาํฐานความรู้ของวิธี
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพ่ือใหผู้ท่ี้สนใจไดเ้ขา้มาเรียนรู้ (พชัรินทร์ สิรสุนทร, 2550, หนา้ 78-80) 

ผูว้ิจยัมีความคิดว่าแนวคิดเร่ืองวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ มีความคลา้ยคลึงกนักบัแนวคิดบาง
ประการของพุทธศาสนา ดงัพบว่า การท่ีพระพุทธองคท์รงใชเ้วลาท่ียาวนาน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้
และปฏิบติัจริงดว้ยพระองคเ์อง ก่อนท่ีจะทรงสรุปเป็นวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพ่ือให้บุคคลพน้จากทุกข ์
น่าจะเป็นตวัอยา่งหน่ึง ท่ีง่ายในการเขา้ใจและนาํไปประยกุตใ์ช ้จึงอาจกล่าวไดว้่า มชัฌิมาปฏิปทา 
เป็นวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพ่ือการดบัทุกข์ ซ่ึงจะนาํมาสู่การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ให้เป็นบุคคลท่ี
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สามารถสร้างสรรค์และเพ่ิมผลผลิตได้ทั้ งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ทั้งในด้านคุณภาพและ
ปริมาณ และในการจัดการความรู้เพ่ือแปลงชุมชนให้เป็นชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้จะ
ประกอบดว้ยทกัษะ 5 ดา้นท่ีตอ้งพฒันาใหเ้กิดข้ึนในบุคคล ไดแ้ก่ ทกัษะการแกปั้ญหาให้เป็นระบบ 
ทกัษะในการทดลองศึกษาเพ่ือคน้หาแนวทางใหม่ๆ ทกัษะดา้นการเรียนรู้ประสบการณ์ในอดีต 
ทกัษะการเรียนรู้จากวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของบุคคลหรือชุมชนอ่ืน ๆ และทกัษะของการถ่ายทอด
ความรู้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพใหค้รอบคลุมทั้งชุมชน 

1.6 ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ (Community of Practice: COP) ซ่ึงทาํไดโ้ดย 
การรวมกลุ่มของคนท่ีมาจากลกัษณะทางสังคมวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั หรืออยา่งไม่เป็นทางการ 
โดยไม่มีการมอบหมายงานท่ีเฉพาะเจาะจงหรือในรูปของการจดัทาํโครงการแต่อย่างใด แต่มีการ
กาํหนดบทบาทและระบบการจัดการภายในของชุมชนเพ่ือวตัถุประสงค์สําคัญคือ สร้างการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพฒันา 
โดยหัวใจสําคญัท่ีเช่ือมโยงกลุ่มบุคคลใน COP เขา้ดว้ยกนัคือ ความไวว้างใจ และความร่วมใจกนั
อยา่งสมคัรใจ โดยมีกิจกรรมทางสังคมเป็นกลไกสาํคญั ส่วนระยะเวลาของการเร่ิมตน้หรือส้ินสุด 
จะข้ึนอยูก่บัความสนใจของสมาชิกหรือเม่ือชุมชนบรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไวแ้ลว้ ซ่ึงในกรณีดงักล่าว 
ชุมชนอาจมีการเปล่ียนหวัขอ้หรือเป้าหมายใหม่ไดต้ลอดกาลประกอบดว้ย 

1.6.1 การสับเปล่ียนงาน  (Job Rotation) และการยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน 
(Secondment)   

1.6.2 การจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum)                                                      
1.6.3 การจดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-Functional Team)    
1.6.4 การสร้างวงจรนวัตกรรมและคุณภาพ  (Innovation & Quality Circles/ 

IQCs)  
1.6.5 ระบบพีเ่ล้ียง (Mentoring System)    
1.6.6 การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and Learning)   
1.6.7 การวดัผล (Measurement)  
1.6.8 การยกยอ่งชมเชยและใหร้างวลั (Recognition and Rewards)   

 
เคร่ืองมอืในการจดัทาํชุมชนปฏิบัติด้านการเรียนรู้  

โดยทัว่ไปจะใชเ้คร่ืองมือ เทคนิคและวิธีการท่ีประยกุตม์าจากแนวคิดดา้นจิตวิทยาสงัคม 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การวางแผนเชิงกลยทุธ์ และการพฒันาสังคม ดงันั้น ผูท่ี้ทาํงานดา้น
พฒันาสังคม ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาในมิติการศึกษา สุขภาพอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และการเมืองการ
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ปกครองจึงควรใหค้วามสาํคญัในการ ศึกษาคน้ควา้และสร้างสรรคเ์คร่ืองมือตลอดจนวิธีวิทยาใหม่ๆ 
อยู่เสมอ ซ่ึง Garwin, David (1993,pp.146-161) พบมาก ได้แก่ เทคนิคการสร้างและพฒันาผูน้ ํา
ชุมชน เทคนิคการทาํงานแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการวิจยัเชิงปฏิบติัการ เทคนิคการดาํเนินการกลุ่ม
และพฒันาศกัยภาพชุมชน เป็นตน้ ส่วนเทคนิคในการสืบคน้ขอ้มูลภาคสนามท่ีนิยมใช้กนัอย่าง
แพร่หลาย  ได้แก่  การสังเกต  การสัมภาษณ์  และการคาดทํานายปรากฏการณ์  (Forcasting 
Technique) เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีเทคนิคดา้นการวางแผนและบริหารงานพฒันาสังคม เช่น การ
วิเคราะห์และการพัฒนากระบวนการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มบุคคลสําคัญในชุมชน 
(Significant Others) และเทคนิคการพฒันาแผนแม่บทชุมชน เป็นตน้ สําหรับเคร่ืองมือสําคญัๆ ท่ี
นกัพฒันาสงัคมนิยมใชใ้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ไดแ้ก่   

1. แผนท่ีชุมชน (Community Map) 
2. แผนท่ีทางกายภาพ (Physical Map) 
3. แผนท่ีทางสงัคม (Social Map) 
4. แผนท่ีทางวฒันธรรม (Cultural Map) 
5. แผนผงัระบบความสมัพนัธ์ 
6. แผนผงัทางสงัคมประชากรของของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
7. ประวติัความเป็นมาของชุมชน 
8. ประวติับุคคลสาํคญัของชุมชน 
9. โครงสร้างของกลุ่มและองคก์รชุมชน 
10. โครงสร้างระบบสุขภาพของชุมชน 
11. ปฏิทินชุมชน 
12. รูปแบบการจดัทาํชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้ 
13. ผูแ้สดงทางสงัคม (Social Actors) นกัพฒันาสงัคมกบัการเตรียมตวัก่อนเขา้ชุมชน 
14. ผูมี้บทบาทสาํคญัในชุมชน (Key Persons) 
สรุปแนวคิดในการจดัทาํชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้นั้น การสืบคน้และการสาํรวจ

ขอ้มูลดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนบัว่ามีความสาํคญัท่ีสุด ซ่ึงมิควรจาํกดัอยูเ่พียงการสืบคน้เพ่ือหาสินคา้
หรืองานฝีมือท่ีชุมชนผลิตอยูเ่ท่านั้น เพราะนบัเป็นการแยกส่วนผลผลิตทางความคิดออกจากระบบ
คิด และระบบความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสรรพส่ิงรอบๆ  ตวั ซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะนาํมาซ่ึงความ
ลม้เหลวในกระบวนการจดัการความรู้แบบยัง่ยืน อนัจะส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองต่อไปได ้สําหรับการศึกษาขอ้มูลดา้นภูมิปัญญา นักพฒันาสังคมควรให้ความสนใจกบั
เป้าหมายของการจดัเก็บ และการนาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน มากกว่า
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ปริมาณของสินคา้หรือผลิตภณัฑจ์ากชุมชนท่ีจะนาํไปจดัจาํหน่าย ดงันั้น การเรียนรู้เร่ืองการคิดและ
การวางแผนกระบวนระบบไปพร้อมๆกบัการจดัเกบ็และสืบคน้ขอ้มูลดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงเป็น
ส่ิงท่ีคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกบัการปฏิบติังานและการเรียนรู้ของ
นกัวิจยัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 
2. แนวคดิเกีย่วกบัภูมิปัญญา (Wisdom) 

ภูมิปัญญาไทยเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีสําคญั   ซ่ึงบุคคลและสังคมเพ่ือรักษาไวซ่ึ้ง       
อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มคนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุใดๆ และเป็นส่ิงท่ี
บุคคลหรือกลุ่มคนในสงัคมไทยแสดงออกมาในรูปของความคิด ความรู้และผลผลิตของความรู้ทั้งท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของบุคคล กลุ่ม ชุมชน และสังคม และเพ่ือ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้ความเขม้แข็งข้ึนในชุมชนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย คือ การ
ดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมท่ีมีความสงบมัน่คงและปลอดภยั สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ให้ความหมายของคาํว่าภูมิปัญญาไวว้่า หมายถึง  องคค์วามรู้  ความสามารถ  
และทกัษะของคนท่ีเกิดจากการไดส้ั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเลือกสรร  เรียนรู้  ปรุง
แต่ง  และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเพ่ือให้แก้ปัญหาและพัฒนาวิ ถีชีวิตของคน   ให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อม   และเหมาะสมกับยุคสมัย   และจําแนกสาขาออกเป็น  10 สาขาได้แก่  (1) 
เกษตรกรรม (2) อุตสาหกรรม (3) การแพทยแ์ผนไทย (4) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (5) กองทุนและธุรกิจชุมชน (6) สวสัดิการ (7) ศิลปกรรม (8) การจดัการ (9) ภาษาและ
วรรณกรรมและ (10) ศาสนาและประเพณี ภูมิปัญญาเกิดจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลา
ยาว มีลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกนัหมดในทุกสาขาวิชา  ฉะนั้นวิชาเก่ียวกบัเศรษฐกิจ  อาชีพ  ความเป็นอยู่
การศึกษา วฒันธรรม จะผสมกลมกลืนเช่ือมโยงกนัหมด ภูมิปัญญาเป็นผลของประสบการณ์สั่งสม
ของคนท่ีเรียนรู้จาก การปฏิสัมพนัธ์  กบัส่ิงแวดลอ้ม ปฏิสัมพนัธ์ในกลุ่มชนเดียวกนั  และระหว่าง
กลุ่มชนหลายๆ  ชาติพนัธ์ุรวมไปถึงโลกทัศน์ท่ีมีต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ  ภูมิปัญญาเหล่าน้ีเคย
เอ้ืออาํนวยให้คนไทยแกปั้ญหาไดด้าํรงอยู ่ และสร้างสรรคอ์ารยธรรมของเราเองไดอ้ยา่งมีดุลยภาพ
กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะในระดบัพื้นฐานหรือระดบัชาวบา้น  ภูมิปัญญาในแผ่นดินน้ีมิไดเ้กิดข้ึน
เป็นเอกเทศ   แต่มีส่วนแลกเปล่ียนเลือกเฟ้นและปรับใช้ภูมิปัญญา จากอารยะธรรมอ่ืนตลอดมา    
ภูมิปัญญามี 2 ลกัษณะคือ 1. ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม  เป็นโลกทศัน์ ชีวทศัน์ เป็นปรัชญาในการ
ดําเนินชีวิต   เป็น เร่ืองเก่ียวกับการเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  คุณ ค่าและความหมายของทุกส่ิงใน
ชีวิตประจาํวนั 2. ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม เป็นเร่ืองเฉพาะด้าน เช่น การทาํมาหากิน การเกษตร 
หตัถกรรม ศิลปะ ดนตรีและอ่ืน ๆ ภูมิปัญญาเหล่าน้ี สะทอ้นออกมาใน 3 ลกัษณะท่ีสัมพนัธ์ใกลชิ้ด
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กนั คือ 1. ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัโลก คนกบัส่ิงแวดลอ้ม สัตว ์พืช ธรรมชาติ 2. ความสัมพนัธ์
ระหว่างคนกบัคน มีอยูร่่วมกนัในสังคมหรือชุมชน3. ความสัมพนัธ์ระหว่างคน กบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 
(ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ) ส่ิงท่ีไม่สามารถสมัผสัได ้

ทั้งสามลกัษณะน้ีคือ ชีวิตของปุถุชนทัว่ไป ท่ีสะทอ้นออกมาถึงภูมิปัญญาในการดาํเนิน
ชีวิตอยา่งมีเอกภาพ โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทาํมาหากินและพิธีกรรม
ต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดความสมดุลระหว่างความสัมพนัธ์เหล่าน้ี เป้าหมายก็คือ เพื่อใหเ้กิดความสุข ทั้งใน
ส่วนท่ีเป็นชุมชน หมู่บา้น และในส่วนท่ีเป็นปัจเจกของชาวบา้นเอง ถา้หากเกิดปัญหาทางดา้นความ
ไม่สมดุลกนัข้ึนก็จะก่อให้เกิดความไม่สงบสุขเกิดปัญหาในหมู่บา้นและชุมชน   (ประเวศ วะสี , 
2532 หนา้ 75) และภูมิปัญญาไทยนั้นดา้นหน่ึงนอกจากจะเป็นเร่ืองของพ้ืนภูมิธรรมแลว้ ยงัหมายถึง  
ศกัยภาพในการประสานความรู้ใหม่  มาใชป้ระโยชน์ดว้ย ซ่ึงเอ้ือให้เกิดทางเลือกใหม่ท่ีมีลกัษณะ
สากลและลกัษณะเฉพาะของเราเอง  ซ่ึงภูมิปัญญาเป็นการผสมผสาน ภูมิปัญญา เป็นส่ิงท่ีซ่อนเร้น
อยู่ตวัมนุษยทุ์กคน เพียงแต่ว่ามนุษยจ์ะรู้จกัหยิบยกศกัยภาพแห่งตนนั้นมาใช้ในชีวิตประจาํวนั  
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จ และเป็นท่ียอมรับนับถือจากบุคคลรอบขา้ง องค์กร  
สถาบนั ฯลฯ มากนอ้ยแค่ไหนเท่านั้นเอง (เสน่ห์  จามริก, 2542, หนา้ 14) 

ด้วยแนวคิดดังกล่าว  จึงมีความแตกต่างจากแนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ท่ีกาํลงั
แพร่หลายในสังคมอุตสาหกรรม  เพราะภูมิ ปัญญา เ ร่ิมจากการมีระบบคิด เ ชิ ง เหตุผล
ของปราชญ์หรือผู ้รู้ ในชุมชน ผ่านกระบวนการปฏิสัมพนัธ์อยา่งลึกซ้ึงและซบัซอ้นกบัระบบคิด
ของสมาชิกในสังคมคนอ่ืนๆ การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และสังคมกับสภาพแวดล้อม
ทั้ งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสภาพแวดล ้อมทา งสังคมว ัฒนธรรม  ตลอดจนความ
เช่ือมโยงของ  ระบบความเช่ือของบุคคลในอาํนาจเหนือธรรมชาติ  กับวิ ถีการดาํเนินชีวิต ท่ีมี
ความสัมพันธ์อย่างแยบยลกับบริบททางสังคมวฒันธรรม ก่อนท่ีบุคคล กลุ่มหรือชุมชนจะ
ออกแบบความคิดพฒันา และจดัระบบของภูมิปัญญาในมิติต่าง ๆ แลว้จึงถ่ายทอดออกมาในรูปของ
องคค์วามรู้ประเภทต่าง  ๆ  เพ่ือการใชส้อยในชีวิตประจาํวนั  เพ่ือการพฒันาปรับปรุงคุณภาพของ
ชีวิตทั้งในระดบัปัจเจกและสังคมให้ดียิ่งข้ึน  และเพ่ือถ่ายทอดหรือขายให้สมาชิกคนอ่ืนในสังคม 
ฉะนั้น การนาํแนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้มาใชใ้นการพฒันาสังคม  จึงตอ้งทาํความเขา้ใจกบัภูมิ
ปัญญาตามมิติของชุมชนทอ้งถ่ินนั้น ๆ  และกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบั
ภูมิปัญญาระดบัอ่ืนๆ  ในต่างสังคมวฒันธรรม  ผา่นกระบวนการเรียนรู้และการคิดของคนในสังคม  
เพ่ือใหภู้มิปัญญาไม่ไดเ้ป็นเพียงผลผลิตของความคิดท่ียดึติดอยูก่บัขอบเขตทางกายภาพของชุมชน  
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2.1 ความหมายของภูมปัิญญา  
ภูมิ แปลว่า แผ่นดิน ดงันั้นภูมิปัญญา จึงหมายความถึง ผลึกขององค์ความรู้ท่ีมี

เอกลักษณ์ ซ่ึงมนุษย์ในสังคมหน่ึง ๆ   คิดค้นข้ึน  จากการบูรณาการระหว่างความคิด  และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสรรพส่ิงรอบตวั ความสามารถในการแกไ้ขปัญหา ความเช่ือ และ
ศกัยภาพในการแปรระบบคิดในลกัษณะซ่ึงเป็นองคร์วมให้เป็นผลผลิตท่ีจบัตอ้งได ้ ภูมิปัญญาจึง
เป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ดม้าโดยผา่นกระบวนการสั่งสม สืบทอด ปรับปรุงและประยกุตใ์ชต่้อเน่ืองกนั เป็น
ระบบคุณค่าดั้งเดิมท่ีสะทอ้นออกมาใหเ้ห็นในชีวิตประจาํวนัของบุคคลดว้ยสัญลกัษณ์ต่าง ๆ และมี
ลกัษณะเป็นองคร์วม (Holistic) ท่ีให้ความสําคญักบัดุลยภาพและเอกภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ 
ภูมิปัญญาจึงมีความเช่ือมโยงกบัระบบต่าง ๆ ของสังคมทั้งระบบทั้งในอดีตและปัจจุบนั มีความ
หลากหลาย ไม่หยดุน่ิง (Dynamics) และมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละสังคม (พชัรินทร์ สิรสุนทร, 
2551, หนา้ 5) 

ดงันั้ นภูมิปัญญา (Wisdom)  หมายความถึง  องค์ความรู้ท่ีเกิดและพฒันาข้ึนใน
บริบทของสังคมวฒันธรรมตามพฒันาการของสังคมในแต่ละช่วงเวลา  ภูมิปัญญาจึงเป็นส่ิงท่ีแสดง
ถึงพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี  ศิลปะ  พิธีกรรม  คาํ
สอน  จารึก  วรรณกรรม  การดาํเนินชีวิต  นวตักรรมตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีคนคิดคน้ข้ึนหรือ
ท่ีรวมเรียกว่าวฒันธรรม (Culture) ภูมิปัญญา จึงเป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดจากกระบวนการคิดและ
กระบวนการปรับตวัของคนในสงัคม เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินชีวิตอยูไ่ดโ้ดยปกติสุข   

ภูมิปัญญาเป็นผลจากการท่ีคนมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ ทั้งในและนอกสังคม 
เป็นผลจากการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัธรรมชาติแวดลอ้มในบริบทของสงัคมวฒันธรรม ลกัษณะ
ทางกายภาพ และความเช่ือของคนในส่ิงต่าง ๆ  ทั้งท่ีเป็นความเช่ือในเร่ืองอาํนาจเหนือธรรมชาติ 
และความคิดกระบวนระบบ ภูมิปัญญาจึงเป็นส่ิงท่ีสังคมไทยเห็นว่าดีงาม มีการใช้ ปรับเปล่ียน  
ประยกุต ์ และสืบทอดต่อ ๆ กนัมาโดยบรรพบุรุษรุ่นแลว้รุ่นเล่า ผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม 
(Socialization Process) การกระทาํทางสังคม (Social Action) ระบบการคิด (Thinking System) และ
การปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction)  

โดยสรุปแลว้ภูมิปัญญาเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีสําคญั  ซ่ึงบุคคลและสังคมใช้
เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุใด ๆ และ
เป็นส่ิงท่ีบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมแสดงออกมาในรูปของความคิด  ความรู้และผลผลิตของ
ความรู้ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของบุคคล กลุ่ม ชุมชน และ
สังคม และเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  เพ่ือให้เกิดความเขม้แข็งข้ึนในชุมชนเพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมาย  คือ  การดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุขในสงัคมท่ีมีความสงบมัน่คงและปลอดภยั 
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แผนภูมทิี ่ 5 แสดงความสมัพนัธ์ของภูมิปัญญากบัชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้ (COP) 
ท่ีมา : พชัรินทร์ สิรสุนทร (2552, หนา้ 10) 

 
ขอบข่ายและประเภทของภูมปัิญญา 

ในปัจจุบนั ประชาคมโลกไดถู้กเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัจนกลายเป็นหมู่บา้นโลก (Global 
Village)  ท่ีประกอบด้วยสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ุมากมาย มีการเคล่ือนยา้ย แลกเปล่ียน และ
แพร่กระจายทางความรู้อยู่ตลอดเวลา การนิยามขอบเขตของภูมิปัญญาตามเส้นแบ่งเขตแดนทาง
ภูมิศาสตร์ว่าน่ีคือ  ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาญ่ีปุ่น หรือภูมิปัญญาอเมริกนั น่าจะเป็นเร่ืองท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีแทจ้ริงของการเกิดและการพฒันาข้ึนขององคค์วามรู้ในปัจจุบนั  ดงันั้น 
การศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัภูมิปัญญาในโลกยคุหลงัโลกาภิวฒัน์ จึงตอ้งพิจารณาภาพใหญ่ของ
ระบบองคค์วามรู้ของโลกทั้งหมดและการขบัเคล่ือนของกระบวนการทางสังคม โดยคณะผูว้ิจยัมี
ความคิดว่า การทาํความเขา้ใจในขอบเขตของภูมิปัญญาควรตอ้งพิจารณาให้พน้จากขอบเขตของ
ความเป็นรัฐชาติ  หรือขอบเขตของอคติทางชาติพนัธ์ุ (Ethnocentrism) เพราะกระแสการพฒันาของ

ภูมิปัญญา 

การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน 

การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัระบบความคิดความเช่ือใน
อาํนาจเหนือธรรมชาติ 

การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัสารสนเทศ/แหล่งเรียนรู้ 

รูปธรรม นามธรรม 

การจดัการความรู้ 

องคค์วามรู้ 

กรณีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
 (Best Practice) 

ชุมชนปฏิบติัการ 
ดา้นการเรียนรู้ (COP) 
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ระบบโลกในปัจจุบนั  ลว้นเป็นการสถาปนาสัญลกัษณ์ในเชิงอาํนาจ  ผ่านกระบวนการยึดกุมและ
จบัจองเพ่ือเป็นเจา้ของภูมิปัญญา ในรูปของทรัพยสิ์นทางปัญญาแทบทั้งส้ิน  และภูมิปัญญาท่ีไดถู้ก
จบัจองและยึดครองในรูปของทรัพยสิ์น มิไดจ้าํกดัว่าเป็นภูมิปัญญา “ตะวนัตกเพ่ือตะวนัตก” หรือ 
ภูมิปัญญา “ตะวนัออกเพ่ือตะวนัออก”  แต่กวา้งไกลครอบคลุมทั้ งในระดับปัจเจก และระดับ
โครงสร้าง ซ่ึง ไนล ์(Niel Stammers, 1998, p.4) ไดส้รุปไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า แนวคิดและแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนนั้น ประชาชนเป็นผูส้ร้างข้ึน  ในสถานการณ์เฉพาะทางประวติัศาสตร์ สังคม  

และเศรษฐกิจ  และหากมองจากความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ก็จะเห็นไดว้่า สิทธิมนุษยชนเป็นผลลพัธ์
โดยตรงจากการต่อสู้ และมิไดเ้ป็นสมบติัของวฒันธรรมหรือจารีตใดเป็นการเฉพาะ ซ่ึงแนวคิดของ  
Stammers  ขา้งตน้ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ไฮเนอร์ (Heiner Bielefeld’s, 2000, pp. 96-97)  

ท่ีว่า  สิทธิมนุษยชนไม่ไดพ้ฒันาข้ึนในฐานะของ “การผลิบานโดยธรรมชาติ” ของแนวคิดมานุษย
นิยมท่ีฝังรากลึกอยู่ในจารีตทางวฒันธรรมและศาสนาของยุโรป ในทางตรงกนัขา้ม Bielefeld’s มี
ความคิดว่า “ประชาชนในโลกตะวนัตก ก็ตอ้ง (และยงัตอ้ง) ต่อสู้ให้สิทธิของพวกเขาไดรั้บการ
เคารพเช่นกนั และสิทธิเหล่าน้ีบรรลุผลได ้ จากความขดัแยง้ทางการเมือง หาไดเ้ป็นมรดกนิรันดร
จากขมุทรัพยท์างวฒันธรรมอนัเป็นแบบฉบบัของยโุรปแต่อยา่งใด” 

สาระหรือแก่นของสิทธิมนุษยชน จึงไดแ้ก่สิทธิในชีวิตและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

ในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง กลุ่มและชุมชนท่ีตนอาศยัหรือเป็นสมาชิกอยู ่ดงันั้น  

การจดัการความรู้บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีความหลากหลาย น่าจะเป็นกุญแจ
สําคญัท่ีจะนาํไปสู่การสร้างเสริมศกัยภาพชุมชน เพ่ือการเพ่ิมพูนพลงัอาํนาจของชุมชนในการ
สืบคน้ บริหารจดัการ พฒันา ใช ้ ถ่ายทอด และเป็นเจา้ขององคค์วามรู้ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้น ๆ 

ไม่ว่าจะอยู่ในบริบททางสังคมวฒันธรรมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนทอ้งถ่ินใด ๆ ในโลก การ
สร้างปริมณฑลทางความรู้ โดยการจาํกดัว่าคนในสังคมไทยควรตอ้งบริโภคแต่ภูมิปัญญาไทย จึง
เป็นมายาคติท่ีจาํกดัโอกาสของคนในสังคมไทยในการบริหารจดัการความรู้ในสังคมโลก ซ่ึงใน
ปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง ไม่มีขอบเขต หลากหลายและครอบคลุมแทรกซึมอยูใ่น
ทุกมิติการดาํเนินชีวิตของคนในประชาคมโลก หรือท่ี W.F Wertheim (1974, p.47) ไดก้ล่าวไวว้่า 

“สิทธิมนุษยชนก็คือ  การเป็นอิสระจากการครอบงาํทั้ งปวง” และการครอบงาํในท่ีน้ี  ควรมี
ความหมายครอบคลุมตั้งแต่ การครอบงาํโดยกระบวนการล่าอาณานิคมในอดีต และการครอบงาํ
ผา่นนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองเท่า ๆ กบัการครอบงาํในการคิดกระบวนระบบของ
บุคคลในสงัคมในส่วนของภูมิปัญญาท่ีมีผลผกูพนัตามกฎหมายสากล ประกอบดว้ยขอ้ตกลงสากลท่ี
สาํคญัส่ีฉบบัไดแ้ก่   
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1. กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (UN International 
Covenant on Civil and Politics Rights (ICCPR) 1976 

2. กติการะหว่างประเทศว่าด้วย  สิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรม (UN 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1976 

3. อนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  169  ว่าดว้ยปวงชนพื้นเมืองและกลุ่ม
ชาติพัน ธ์ุ ในประ เทศ เอกราช  (International Labor Organization Convention 169 concerning 
Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (ILO 169) 1989 

4. อนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity 
(CBD) 1992. 

สาํหรับกติกาสากลในส่วนท่ีไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมาย  มีสามฉบบัท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
1. ร่างปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยหลักการสิทธิปวงชนพ้ืนเมือง  (UN Draft 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (DDRIP) 1994 
2. ร่างปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยหลกัการสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดลอ้ม (UN Draft 

Declaration of Principles on Human Rights and Environment (DDHRE) 
3. ปฏิญญาไลป์ซิกว่าดว้ยสิทธิเกษตรกร (Leipzig Declaration on Farmers’ Rights)  
จากกติกาใหม่ของการจดัระบบโลกขา้งต้นพชัรินทร์ สิรสุนทร(2551, หน้า 13-16) 

อธิบายไวว้่า ภูมิปัญญากลายเป็นกลไกสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั “สิทธิในทรัพยากรตามจารีต” 
ของปวงชนทอ้งถ่ินพื้นเมืองทัว่โลก อนัไดแ้ก่ การกาํหนดใจตนเองและการพฒันาการจดัสรรความ
อุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติ การปกป้องวฒันธรรมของชนกลุ่มน้อย เสรีภาพทางศาสนา 
บูรณาการทางสภาพแวดลอ้ม สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา การยอมรับกฎหมายและวิถีปฏิบติัตาม
ประเพณี ตลอดจนสิทธิของเกษตรกร   

ดงันั้น  การเรียนรู้ในเร่ืองของภูมิปัญญา จึงเป็นส่ิงสําคญัและตอ้งผสมผสานระหว่าง
การเรียนรู้จากภายใน (Inside Out) คือ การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสืบคน้องคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาท่ีมี
อยู่ในชุมชน เพ่ือให้กระบวนการสืบค้นเป็นกลไกเพ่ือให้คนในชุมชนต่ืนตวั และตระหนักถึง
ความสําคญัของทรัพยากรในชุมชนของตนเอง รับรู้และเขา้ใจในภูมิปัญญาของตนเอง และเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของภูมิปัญญานั้น ๆ ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้จากภายนอก (Outside In) คือการ
เรียนรู้ท่ีเป็นอิสระไม่ปิดกั้นตนเองจากองคค์วามรู้ท่ีเป็นสากลไม่ว่าความรู้จากอดีตหรือในปัจจุบนั
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุใด ๆ ไม่แบ่งแยกและไม่สร้างกาํแพงคติ แต่มุ่งเนน้การสร้างเสริมทกัษะและการ
พฒันาศกัยภาพของบุคคล  กลุ่ม  และชุมชนในการคดัสรรองคค์วามรู้ท่ีเป็นคุณประโยชน์ในการ
พฒันา เพ่ือสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนและระบบเศรษฐกิจฐานราก ท่ีมีความเช่ือมโยงจาก
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บุคคล สู่กลุ่ม สู่ชุมชน และสู่เครือข่ายสากล เช่ือมโยงภาคเกษตรกรรมเขา้กบัภาคอุตสาหกรรม  
และเช่ือมโยงเมืองเขา้กบัชนบท  เพื่อเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
มนุษยชาติ 

2.2 ประเภทของภูมปัิญญา 
การจาํแนกประเภทของภูมิปัญญา นบัว่าเป็นส่ิงท่ีกระทาํไดย้ากและไม่สอดคลอ้ง

กบัลกัษณะตลอดจนองคป์ระกอบของภูมิปัญญาท่ีมีความซบัซอ้นและแนบทบักนัในหลากหลายมิติ 
แต่หากนาํแนวคิดทางสังคมวิทยาว่าดว้ยเร่ืองระบบวฒันธรรมยอ่ย (Sub-Culture System) มาใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการจาํแนก จะสามารถจาํแนกภูมิปัญญาออกเป็นส่วนๆไดส้ามส่วน ตามลกัษณะท่ีมาชั้น
ทางสังคม กระบวนการถ่ายทอด และพฒันาการของภูมิปัญญา ประเภทแรก  ไดแ้ก่       ภูมิปัญญา
ชาวบา้น (Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) หรือบางคร้ังเรียกว่า ภูมิปัญญา
ดั้งเดิม (Traditional Wisdom) ประเภทท่ีสองไดแ้ก่ ภูมิปัญญาหลวงหรือภูมิปัญญาของชนชั้นสูง
หรือชนชั้นปกครอง ประเภทท่ีสามไดแ้ก่ ภูมิปัญญาสากล ไดแ้ก่ภูมิปัญญาของคนในประชาคมโลก  

แต่อยา่งไรกต็ามหากจะจาํแนกประเภทของภูมิปัญญา ตามคุณลกัษณะและรูปแบบ 
สามารถจาํแนกไดส้องประเภท  ประเภทแรกไดแ้ก่  ภูมิปัญญาท่ีสามารถจบัต้องได ้ได้แก่ องค์
ความรู้ท่ีพบในสังคมซ่ึงอยู่ในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ ผลผลิตของภูมิปัญญา เช่น หัตถกรรม  
ศิลปกรรม  และสถาปัตยกรรม เป็นตน้ และภูมิปัญญาไทยท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ของ
สังคมท่ีอยู่ในลกัษณะนามธรรม  ไดแ้ก่ ระบบคิด  ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ ความเช่ือ ค่านิยม และ
ระบบอุดมการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบในสงัคม เป็นตน้ จากการจาํแนกประเภทและรากฐานของภูมิปัญญาจะ
พบว่าลกัษณะของภูมิปัญญาแบ่งตามคุณลกัษณะท่ีสาํคญัของภูมิปัญญามี 2 ประการคือ ลกัษณะของ
ภูมิปัญญาท่ีเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ กระบวนการคิด โลกทศัน์ ชีวทศัน์ ค่านิยม ความเช่ือ คุณค่า และ
ความหมายท่ีคนให้แก่สรรพส่ิง ต่าง ๆ รอบตวั ตลอดจนปรัชญาในการดาํเนินชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตประจาํวนัของบุคคล เช่น การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นตน้ ลกัษณะของภูมิปัญญาท่ีเป็นรูปธรรม 
ไดแ้ก่ ผลผลิตขององค์ความรู้ของคนในสังคมนั้นๆ ถึงแม้ว่าภูมิปัญญาจะมีความแตกต่างของ
คุณลกัษณะ แต่พบวา่ภูมิปัญญามีคุณสมบติัสาํคญัท่ีความสอดคลอ้งตอ้งกนัพอสรุปไดด้งัน้ี 

- เป็นองคร์วม (Holistic) คือ มีบูรณาการกบัองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ประการคือ 
บุคคล สงัคม และธรรมชาติ 

- ใหค้วามสาํคญักบัดุลยภาพ  และเอกภาพขององคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- มีความเช่ือมโยงกบัระบบต่างๆของสงัคมทั้งระบบ 
- มีความหลากหลาย (Diversity) 
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- มีพลวตั (Dynamic) คือ มีการเปล่ียนแปลงและมีความยดืหยุน่ตามสภาพสังคม
วฒันธรรมท่ีปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา 

- ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงโดยกระบวนการขดัเกลาทางสังคม
และการปฏิสมัพนัธ์ทางสังคม 

2.3 รากฐานของภูมปัิญญา 
ภูมิปัญญามีรากฐานมาจาก 4 องค์ประกอบท่ีสําคญัดงัน้ีความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลกบับุคคล ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัธรรมชาติ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัอาํนาจ
เหนือธรรมชาติ และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัแหล่งเรียนรู้ ดงันั้น การกล่าวถึงกาํเนิดของภูมิ
ปัญญาจึงมีความลาํบากและกระทาํไดย้าก เพราะมกัพบว่าภูมิปัญญาส่วนใหญ่เป็นการบูรณาการ
ความรู้จากแหล่งท่ีมาสลบัซบัซ้อนกบัความสัมพนัธ์ทุกระบบขา้งตน้ นอกจากน้ี ยงัมีท่ีมาแตกต่าง
กนัไปในแต่ละชุมชน ดา้นวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตามยุคสมยั และพบว่า ภูมิปัญญามีท่ีมา 
ดงัน้ี 

2.3.1 การเรียนรู้ทางดา้นภูมิปัญญา  ภูมิปัญญาทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม ลว้น
มีการเปล่ียนแปลงเพ่ือถ่ายโอนคุณลกัษณะและสาระแห่งภูมิปัญญาอยูต่ลอดเวลา โดยภูมิปัญญาทั้งสอง
ส่วนต่างเป็นผลของการบูรณาการประสบการณ์เขา้กบัการรับรู้ของบุคคล ท่ีไดจ้ากการสังเกต เรียนรู้
และรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆทั้งทางตรงและทางออ้ม ตามความสนใจของแต่ละบุคคล  ก่อนจาํได้
หรือบนัทึกไว ้แปลงรูปของความคิดออกมาเป็นพฤติกรรมเพ่ือสร้างสรรคน์วตักรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
และหากนวตักรรมนั้นๆสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเอง กลุ่ม และชุมชนได ้ก็จะผลิตซํ้ า
ต่อไปเร่ือย ๆ ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวเรียกวา่ กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Process)  

2.3.2 ประสบการณ์ตรงของบุคคลหรือกลุ่ม (Experiential Learning)  ภูมิปัญญา 
(Wisdom)  แตกต่างจากความรู้(Knowledge) ตรงท่ีภูมิปัญญาให้ความสําคญักบัธรรมชาติของผู ้
เรียนรู้ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีความแตกต่างกนัไป การใหค้วามสาํคญักบัประสบการณ์ของปราชญห์รือผู ้
อาวุโสในชุมชนทอ้งถ่ิน  ในฐานะท่ีเป็นผูแ้สดงทางสังคมซ่ึงแสดงพฤติกรรมโดยตรง ทาํให้ภูมิ
ปัญญามุ่งเนน้การเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากประสบการณ์ตรง (Concrete Experience) ก่อนการสังเกตและคิด
ใคร่ครวญต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน (Observation and Reflections) แลว้จึงสะทอ้นออกมาในรูปของ
กรอบความคิดและการถ่ายทอดภูมิปัญญานั้น ๆ ทั้ งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมพร้อม ๆ กัน 
(Formation of Abstract Concepts and Generalizations)  จนในท้ายท่ีสุดผลรวมของความคิดรวบ
ยอดดงักล่าว  ไดถู้กนาํไปทดสอบ เพ่ือนาํแนวคิดไปปฏิบติั  (Testing Implications of Concepts in New 
Situations)  ต่อไป  ดงันั้น รากฐานท่ีมาของภูมิปัญญาในมิติน้ี  จึงนาํมาสู่การสร้างสมมุติฐานใหม่ๆเพื่อ
การทดสอบกบัสถานการณ์ใหม่ตลอดเวลา ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวน้ีเองท่ีทาํให้ปราชญ์หรือผูรู้้ใน
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ชุมชนทอ้งถ่ิน สามารถสร้างแนวคิดใหม่ ๆ เช่น  ลายผา้ใหม่ ๆ หรือ อุปกรณ์จบัสัตวน์ํ้ าแบบใหม่ ๆ  ได้
ตลอดเวลา  ซ่ึงพฒันาการของภูมิปัญญาดงักล่าวมีความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดเร่ืองพฤติกรรมองคก์รท่ี  
เดวิด (David A. Kolb .1991) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือเร่ือง The Organizational Behavior Reader  เป็นตน้ 

2.3.3 พุทธิปัญญา (Cognitive Learning)  ภูมิปัญญามีความซบัซอ้นกว่าความรู้ ภูมิ
ปัญญาจึงมิไดเ้กิดจากการเรียนรู้และการแสดงพฤติกรรมของบุคคลเพียงเพ่ือตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
เช่น บทเรียนใหม่หรือการฝึกอบรมในหลกัสูตร ใหม่ ๆ เท่านั้น  จากการปฏิบติังานภาคสนามพบว่า 
ในชุมชนท้องถ่ินแม้คนในชุมชนเดียวกัน   จะได้รับส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้นเดียวกัน   อยู่ใน
สภาพแวดลอ้มเดียวกนั หรืออยูใ่นเครือข่ายทางสงัคมเดียวกนั  กมิ็ใช่ว่าสมาชิกทุกคนในชุมชนนั้นๆ  
จะสามารถสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ทุกคน  ดังนั้ น ระบบคิดภายในของบุคคลจึงเป็น
แหล่งท่ีมาของภูมิปัญญาท่ีสําคญั ซ่ึงการพฒันากระบวนคิดเชิงระบบภายในของบุคคลแต่ละคน 
ลว้นแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ ความคาดหวงั  ทศันคติ การขดัเกลาทางสังคม (Socialization) 
และธรรมชาติของบุคคลนั้น ๆ 

2.3.4 การเรียนรู้ทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาคือวฒันธรรม   ดังนั้ น  การเรียนรู้
วฒันธรรมอ่ืน ๆ จึงมีความจาํเป็นและมีความสาํคญั เพราะภูมิปัญญามิไดเ้กิดจากการรับรู้ผ่าน   ส่ิง
เร้า หรือจากการสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนในประสบการณ์ของตนเองเท่านั้น แต่ภูมิปัญญายงัมีรากฐานมา
จากการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของวฒันธรรมอ่ืน ๆ ทกัษะและความสามารถในการ
คดัสรรเก็บเก่ียวความรู้ ความคิด หรือประสบการณ์ของบุคคลอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน และศกัยภาพในการ
ตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด  เหมาะสมท่ีสุด เพ่ือนาํมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเอง ดงันั้น กระบวนการแพร่กระจายทางวฒันธรรม (Diffusion) 
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  การกลืนกลายและการครอบงาํทางวัฒนธรรม  ล้วนเป็น
กระบวนการจากภายนอก ท่ีต้องปฏิสัมพนัธ์กับระบบคิดภายในของบุคคล ซ่ึงได้แก่ การรับรู้ 
ตีความ ยอมรับ และมีพฤติกรรมตอบสนองอีกประการหน่ึงดว้ย 

2.4 การถ่ายทอดภูมปัิญญา 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาสามารถกระทาํไดห้ลายวิธี แต่ละวิธีจะแตกต่างกนัไป ซ่ึง

โดยทัว่ไป ปราชญห์รือผูถ่้ายทอดจะคาํนึงถึงคุณสมบติัของผูรั้บการถ่ายทอด และองคค์วามรู้ท่ีจะ
ถ่ายทอดเป็นหลกั จากการศึกษางานเขียนของเอกวิทย ์ณ ถลาง (2540, หน้า 12 - 13) พบว่า ความ
แตกต่างในคุณลกัษณะส่วนบุคคลและกลุ่มของผูรั้บการถ่ายทอดเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีสุดซ่ึง
ปราชญ์หรือผูรู้้ ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีอยู่นั้ นหรือไม่อย่างไร 
รองลงมาไดแ้ก่ความยากง่าย ปริมาณและคุณภาพของความรู้ท่ีจะถ่ายทอด ซ่ึงมกัพิจารณาร่วมกบั
ท่ีมาของความรู้นั้นๆ เช่น หากความรู้นั้นยึดโยงอยูก่บัความเช่ือในอาํนาจเหนือธรรมชาติ รูปแบบ
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และปริมาณการถ่ายทอดมกัมีขอบเขต ทั้งขอบเขตในเชิงปริมาณและขอบเขตเชิงคุณภาพของความรู้
ท่ีจะถ่ายทอด เป็นตน้ วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีสาํคญัมีอยู ่2 วิธี คือ การถ่ายทอดโดยตรงและการ
ถ่ายทอดโดยออ้ม แต่ละวิธีจะมีรายละเอียดของวิธีการ รูปแบบ และขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัไป  

2.4.1 การถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยตรง   ไดแ้ก่ การถ่ายทอดโดยการบอกเล่าจากคน
รุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ซ่ึงอาจทาํไดท้ั้งการบอกเล่าโดยใชภ้าษาพดูและการเขียนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร อาทิเช่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็ก วิธีการท่ีเหมาะสมและใชก้นัมากท่ีสุดไดแ้ก่ การ
เล่านิทานและการอบรมส่ังสอน เป็นตน้ ในขณะท่ีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ผูใ้หญ่ มกัอาศยั
วิธีการท่ีมีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน เช่น ในสังคมไทยใช้พิธีแต่งงานเพื่อการขดัเกลาทางสังคม 
(Socialization) แก่คู่บ่าวสาวใหม่เพื่อให้ทราบถึงวิธีการใชชี้วิตคู่ตามท่ีสังคมคาดหวงัและยอมรับ 
โดยวิธีการถ่ายทอดกระทาํโดยทางตรง โดยกระบวนการทางสังคมดงักล่าวมี เพ่ือใหคู่้สมรสใหม่ได้
เขา้ใจถึงกฎระเบียบทางสังคม (Social  Rules) และการประพฤติปฏิบติัตนดา้นวิถีการครองเรือน
ตามลกัษณะและรูปแบบซ่ึงสังคมยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีดีงาม โดยใชก้ระบวนการควบคุมทางสังคม 
(Social Control) บรรทัดฐาน  (Norms) ระบบความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติ  และคติชาวบ้าน 
(Folklore) เป็นเคร่ืองมือ 

2.4.2 การถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยทางอ้อมทําได้มากมายหลายวิธี เช่น  การ
สอดแทรกภูมิปัญญาไวใ้นรูปของความบนัเทิงต่าง ๆ เช่น ภาพวาด สถาปัตยกรรม คาํร้องลิเกหรือลาํ
ตดัในภาคกลาง หรือคาํร้องสะลอ้ซอซึงของภาคเหนือ เป็นตน้ โดยคาํร้องเหล่าน้ีผูถ่้ายทอดมกักล่าว
อา้งถึงประวติัศาสตร์ท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติธรรม คาํสอนทางศาสนา หรือจารีต
ประเพณีต่าง ๆ นอกจากน้ี ยงัพบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีอยูใ่นรูปของจิตรกรรม เช่น ภาพวาดตาม
ผนงัโบสถ ์ท่ีวดัพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม ท่ีมุ่งแสดงหลกัธรรมความเช่ือทางศาสนา พร้อมๆ
กบัการสะทอ้นความจริงแห่งชีวิตในเร่ืองเกิด แก่ เจ็บและตาย อนัลว้นเป็นอนิจจงัซ่ึงจะเกิดข้ึนกบั
สรรพส่ิงในโลก  เป็นตน้ 

ดงันั้นความลม้เหลวของการพฒันาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกิดจากการละเลยองค์
ความรู้และเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน การไม่เขา้ใจคนในสงัคม  การละเลยระบบสังคมวฒันธรรม 
ตลอดจนการขาดขอ้มูลพื้นฐานของชุมชนท้องถ่ินเพ่ือกาํหนดผลลพัธ์ของการพฒันา ดว้ยสภาพ
ปัญหาดังกล่าวผนวกกับนโยบายการพฒันาประเทศท่ีผ่านมา ซ่ึงวางอยู่บนแนวคิดเร่ืองความ
ทันสมยั (Modernization   Approach) และการพฒันาระบบเศรษฐกิจแบบทุนเสรีนิยม ไดท้าํให้
กระบวนการพฒันาไดเ้ดินมาถึงทางตนั ปัญหาสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ความ
เส่ือมโทรมลงของระบบนิเวศวิทยาและสภาพแวดลอ้ม ปัญหาความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน และปัญหาความเส่ือมทรามลงของระบบคุณค่าและมาตรฐานทาง
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จริยธรรมของคนในสังคม ลว้นเป็นผลท่ีไดจ้ากการพฒันาตามแนวทางดงักล่าว ดว้ยสภาพปัญหา
และขอ้จาํกดัเชิงนโยบายการพฒันา ทาํให้เกิดแนวคิดการพฒันาสังคมแบบทางเลือก (Alternative 
Development Approach) ข้ึนมากมาย และแนวคิดเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินถือเป็นกุญแจสําคญัของ
การจดัทาํชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้ 
 
3. แนวคดิเกีย่วกบัศิลปกรรมท้องถิน่ 

 องคค์วามรู้และผลผลิตทางดา้นศิลปกรรมของไทยในอดีตนั้น   ส่วนใหญ่จะมีเป็น
การสอบทานเฉพาะผลงานท่ีทาํข้ึนเพ่ือสถาบนักษตัริย ์และเก่ียวขอ้งกบัศาสนา รวมทั้งสังคมชั้นสูง 
หรือเจา้นายเท่านั้น ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งตามพระราชนิยม และแบบแผนนิยมของชนชั้นสูงในยคุสมยั
นั้น ๆ ในขณะท่ีศิลปกรรมท้องถ่ินก็ยงัมีผลผลิตศิลปกรรม โดยชาวพื้นบ้านเพื่อการใช้สอยของ
สามญัชนเป็นสาํคญักลบัมิไดรั้บการบนัทึกเป็นภูมิความรู้เท่าใดนกั งานศิลปกรรมมกัจะมีระเบียบ
แบบแผนชดัเจน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชนต่าง ๆ  และการเน้น
กฎเกณฑก์ติกาของสังคมดงัท่ีชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์  (2546, หนา้ 25 - 26), วิรุณ  ตั้งเจริญ  (2553, 
หน้า 59) และมะลิฉัตร  เอ้ืออานันท์  (2545, หน้า 19)  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า  รูปแบบของ
ศิลปกรรมซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิด รูปแบบ วสัดุ เทคนิค วิธีการ เป็นไปตามกระแสเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง  การศึกษาผลงานศิลปกรรมแต่ละยคุสมยัสะทอ้นให้เห็นสภาพสังคมในช่วงเวลานั้น
เก่ียวพนัเป็นลกูโซ่  อยา่งแยกไม่ออกตั้งแต่อดีตกาล ปัจจุบนัและในอนาคต ทั้งประเทศท่ีพฒันาแลว้
หรือกาํลงัพฒันาก็ตาม  จึงอาจกล่าวโดยรวมไดว้่าศิลปะสัมพนัธ์กบัสังคม อย่างแยกไม่ออก เช่น 
ด้านศาสนา เศรษฐกิจสังคม   การเมือง การปกครอง การพัฒนาจิตวิญญาณและการพัฒนา
ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ    

ประเภทของศิลปกรรม มดัีงนี ้
1. ศิลปกรรมกบัการดาํรงชีวิต  และพิธีกรรม ในยคุก่อนประวติัศาสตร์มนุษยส์ร้างท่ีอยู่

อาศยัโดยใชถ้ ํ้ าหรือเพิงผาท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ  แต่เน่ืองจากความจาํเป็นพ้ืนฐานของมนุษยท์าํให้
ตอ้งคิดคน้หาวิธียงัชีพ สร้างเคร่ืองมือเพ่ือประโยชน์ใชส้อยต่าง ๆ สร้างเคร่ืองมือหินเพ่ือใชใ้นการ
ล่าสัตว ์ซ่ึงนบัว่าเป็นผลงานสร้างสรรคป์ระเภทแรกของมนุษย ์ศิลปกรรมในยคุน้ีสร้างข้ึนดว้นแรง
บนัดาลใจทางดา้นความเช่ือและสัญชาตญาณ ในเบ้ืองตนเป็นการเลียนแบบธรรมชาติ ต่อมาจึงได้
พฒันาความคิดไปตามยคุสมยัเน่ืองจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นเร่ืองเหนือธรรมชาติ เป็นอาํนาจ
ลึกลบั เป้าหมายในการสร้างสรรคศิ์ลปกรรมยุคก่อนประวติัศาสตร์ จึงถือคติความเช่ือเร่ืองภยัและ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
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2. ศิลปกรรมกบัความเช่ือทางศาสนาและปรัชญา ศาสนา ปรัชญา และศิลปะมีระบบ
การคน้หาและเขา้ถึงความจริงไม่ต่างกนั คือ เช่ือในกฎแห่งกรรม มองเห็นว่ามนุษยเ์ตม็ไปดว้ยความ
ทุกข์มีการเวียนว่ายตายเกิดในวฏัสงสาร มีความไม่เท่ียงและมี อวิชชาเป็นตน้เหตุทาํให้เกิดทุกข ์
ความรู้ท่ีแท้ควรได้มาจากประสบการณ์ตรง การช้ีแนะเร่ืองดังกล่าวมีความลึกต้ืนต่างกันไป 
นบัตั้งแต่การช้ีแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต ไปจนถึงการละวางและการปฏิบติัเพ่ือสู่การ
หลุดพน้และนิพพานเป็นตน้งานศิลปะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้พ่ือส่ือสารรับรู้โดยมีศาสนาเป็นแกนหลกั 

3. ศิลปกรรมกบัการบนัทึกประวติัศาสตร์ มนุษยใ์นอดีตมกันาํเร่ืองราวจากส่ิงท่ีพบเห็น 
เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา เศษภาชนะ ภาพเขียนสีรูปแบบเรียบง่าย โดยใช้วสัดุและสีท่ีหาได้จาก
ธรรมชาติ เช่น หิน ถ่าน ฯลฯ เป็นตน้ งานศิลปกรรมเหล่าน้ีสร้างข้ึน เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชน และเป็นส่ือถ่ายทอดสภาพชีวิตความเป็นอยู่ เช่น การเพาะปลูกเล้ียงสัตวแ์ละล่าสัตว ์
วฒันธรรมการบริโภค รวมถึงพิธีกรรม เป็นตน้ การแสดงออกของช่างในแต่ละยคุความคิด คติความ
เช่ือการติดต่อคา้ขาย ความเจริญความเส่ือมไดเ้ป็นหลกัฐานสาํคญัจากศิลปกรรมเหล่าน้ี  

4. ศิลปกรรมกับสันติภาพ  สันติภาพเป็นส่ิงจรรโลงสังคมให้เกิดความสงบสุข
โดยเฉพาะสังคมโลก ปัจจุบนัมีแต่ความวุ่นวายดว้ยเหตุเกิดภาวะสงคราม สาเหตุประการหน่ึง มา
จากสภาพจิตใจผลประโยชน์ กิเลส ความโลภ ของมนุษยเ์อง ศิลปะ เป็นส่ิงหน่ึงท่ีสามารถ สร้าง
ความเอ้ืออาทรให้เกิดข้ึนไดใ้นสังคม ศิลปะถือเป็นภาษาหน่ึงและเป็นภาษาสากล ท่ีมนุษยทุ์กเช้ือ
ชาติสามารถรับรู้ร่วมกนัได ้ศิลปะเป็นส่ิงจรรโลงใจมนุษยใ์หเ้กิดความสงบสุข 

5. ศิลปกรรมกบัเศรษฐกิจ กรอบแนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืในบริบท 3 
ประการ คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ และมีการกระจายความมัง่
คัง่อยา่งทัว่ถึง การพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ ตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวคิดจากเดิมท่ีอาศยัความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) มาเป็นการพฒันาท่ีมุ่งใชค้วามไดเ้ปรียบเชิง
แข่งขนั (Competitive Advantage) ท่ีให้ความสําคญัในเร่ืองของคุณภาพและประสิทธิภาพ ภายใต้
ปัจจยั ขบัเคล่ือนสาํคญั ไดแ้ก่ นวตักรรม เทคโนโลย ีคุณภาพแรงงาน และการบริหารจดัการท่ีดี  

6. ศิลปกรรมกบัการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นส่ิงท่ีไดรั้บการ
กล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบนัทั้งในดา้นการจดัการเรียนการสอนและการดาํเนินชีวิตประจาํวนัซ่ึง
ตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค์ไปในการแกปั้ญหา และผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค ์ยิ่งในอนาคต
สังคมมีแนวโน้มท่ีจะทวีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน ความคิดสร้างสรรค์  เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ เช่ือมโยงกบัสถานการณ์ใหม่ ซ่ึงนกัจิตวิทยาเช่ือว่า ความคิด
สร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองของการขบคิดแกปั้ญหาการหล่อหลอมความคิด การโยงสัมพนัธ์ การคาดเดา 
และก่อให้ เกิดความคิดใหม่  หรือ ส่ิงใหม่ ข้ึน ซ่ึ งความ คิดส ร้างสรรค์ น้ี  อาจเกิด ข้ึนจาก                 
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ความเก็บกดภายในจิตสํานึก เกิดจากส่ิงเร้าภายนอก เกิดจากเจตจาํนงหรือปัจจัยอ่ืนใดก็ตาม 
ความคิดสร้างสรรค์ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัศิลปะโดยตรงในประเด็นท่ีว่าความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิด
ศิลปะอนัแปลกใหม่ ในทางกลบักนั ถา้ศิลปะไร้เสียซ่ึงความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค ์
ศิลปะยอ่มไร้คุณค่าตามไปดว้ย   

7. ศิลปกรรมการพฒันาทางจิตใจ งานศิลปะทุกประเภทลว้นมีลกัษณะเด่นและมีคุณค่า
ในตวัเองแทบทั้งส้ิน หากทาํความเขา้ใจแลว้จะพบความสําคญัว่ามีผลต่อการดาํรงชีวิตมนุษยไ์ด้
อยา่งน่าอศัจรรยใ์นการผ่อนคลาย โดยการระบายความรู้สึกนึกคิดหรือคบัขอ้งใจออกมาเพราะใน
ความรู้สึกของมนุษย์นั้ นมีความสุข ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความฝันและความหวงั ฯลฯ 
ความรู้สึกเหล่าน้ีสามารถระบายออกไดโ้ดยผ่านส่ือทางศิลปะอย่างอิสระและอาจทาํตวัให้คน้พบ
ตวัตนท่ีแทจ้ริง ทาํให้เกิดสมาธิ และเม่ือเกิดสมาธิแลว้ จะทาํให้สามารถมองส่ิงต่าง ๆ ไดลึ้กซ้ึงลุ่ม
ลึกกว่าเดิม นอกจากนน้ียงัทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเอง ถึงศกัยภาพและความสามารถท่ีมีอยู ่ส่ิง
เหล่าน้ีจะช่วยผลกัดนัใหเ้ป็นคนกลา้แสดงออก กลา้คิด กลา้ทาํ อยา่งมีเหตุผล 

8. ศิลปกรรมกบัการบาํบดั ปัจจุบนัสังคมเร่ิมตระหนกัถึงความสาํคญัและใหคุ้ณค่าของ
ศิลปะในมิติด้านสุขภาพและการแพทย ์จากทศันะแบบแยกส่วนมาเป็นการมองความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนัของส่วนประกอบต่างๆอย่างเป็น “องค์รวม” (Holistic) มากยิ่งข้ึน ศิลปะบาํบดัถือว่า 
กระบวนการทาํงานศิลปะอนัประกอบดว้ยรูปแบบเน้ือหา และส่ิงท่ีเก่ียวโยงไปถึงลว้นเป็นส่ิงท่ี
สะทอ้นถึงพฒันาการของคน ทาํไดด้ว้ย การใชก้ระบวนการในเชิงสร้างสรรค ์“ศิลปกรรม” ข้ึน โดย
ใชว้สัดุง่ายๆ อยา่งเช่น การป้ันดิน หรือแมก้ระทัง่การใชสี้และพู่กนั ซ่ึงจะทาํให้ผูท่ี้รับการบาํบดัได้
มีช่องทางในการส่ือสารและแสดงออกในแบบท่ีไม่ใช่คาํพูด แมว้่าโดยทัว่ไปแลว้ นกัศิลปะบาํบดั 
(Art Therapist) จะตอ้งใชค้าํพูดในการสาํรวจและแทรกแซงความคิดของคนไขก้ต็าม ศิลปะบาํบดั
หรือการใชศิ้ลปะในการบาํบดัโรคเป็นหนทางในการประเมิน และฟ้ืนฟูรักษาหรือปรับปรุงสุขภาพ
ทางกายซ่ึงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวางอีกวิธีหน่ึงวา่ เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สรุปไดว้่า  เม่ือศึกษาและแยกแยะบริบทของศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมในมิติต่าง ๆ ให้
เห็นเด่นชดัก็จะทราบว่า  ศิลปะมีส่วนสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของมนุษยท์ั้งดา้นร่างกาย
และจิตใจ  ตลอดจนเป็นจุดประกายหรือเปิดประเด็นทางความคิดสร้างสรรค์จากนามธรรมสู่
กิจกรรมต่าง ๆ ปรากฏแก่สังคมทุกภาคส่วนเป็นรูปธรรมอย่างมีคุณค่านยัสัมพนัธ์กบัศาสตร์สาขา
อ่ืนๆ  อีกหลากหลาย ส่งผลให้เกิดรูปแบบของผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีเอ้ืออาํนวยประโยชน์สุขให้กบั
มนุษยเ์สมอมา 
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ความหมายของศิลปกรรมท้องถิน่ 

สําหรับงานศิลปกรรมท้องถ่ินนั้นมีจุดมุ่งหมายในการแสดงออก หรือสร้างสรรค์ท่ี
แตกต่างจากศิลปะ (Fine Arts) ตามหลกัวิชาหรือทฤษฎี ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผลงานศิลปกรรมทอ้งถ่ิน
ไดมี้การแสดงออกในเร่ืองของความสวยงาม ตลอดจนคติความเช่ือบางประการแฝงอยู่ในผลงาน
นั้น ๆ ดว้ย เพียงแต่การแสดงออกหรือการสร้างสรรคด์งักล่าวนั้น เป็นส่ิงซ่ึงเกิดจากความรู้สึกนึก
คิด และประสบการณ์ของชาวบา้นหรือชุมชน ท่ีไม่ไดรั้บการศึกษาผ่านสถาบนัศึกษาศึกษา อนั
ประกอบด้วยทฤษฏีและกฎเกณฑ์ทางศิลปะการแสดงออกของช่างหรือผูส้ร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรมทอ้งถ่ินเหล่าน้ีจึงไม่ไดค้าํนึงหรือยึดติดอยูก่บัทฤษฎีใด ๆ ทั้งส้ิน ศิลปกรรมทอ้งถ่ินเป็น
ผลงานท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ ท่ีสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ ความเช่ือ  
ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกปั้ญหาของคนในทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีอาจกล่าว
ไดว้่า  ผลงานของศิลปกรรมทอ้งถ่ินเป็นผลผลิตของการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน คน
กบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ  โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถี
ชีวิต  การทาํมาหากิน  และพิธีกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพนัธ์เหล่าน้ี
เป้าหมายก็คือเพ่ือให้เกิดความสุขและสันติสุขทั้งในส่วนของทอ้งถ่ิน ชุมชน  ครอบครัว และใน
ส่วนท่ีเป็นปัจเจกของชาวบา้นเอง (ปาริชาติ วลยัเสถียร, 2548, หนา้ 22-23) 

ดงันั้นศิลปกรรมท้องถ่ิน  จึงเป็นกระบวนการของคนในท้องถ่ินโดยนาํศิลปกรรมท่ี
ไดรั้บการถ่ายทอดสั่งสอนและปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมา  ปรับใหเ้ขา้กบับริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปตามยุคสมยั ทั้งน้ีโดยเป้าหมายเพ่ือสร้างความสันติสุขให้เกิดข้ึนในชุมชนส่วนรวม  และปัจเจก
บุคคล กระบวนทศัน์ของศิลปกรรมทอ้งถ่ินจาํแนกออกเป็น  3 ลกัษณะ คือ 

1. องคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
2. องคค์วามรู้เก่ียวกบัระบบสงัคมหรือการจดัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์
3. องคค์วามรู้เก่ียวกบัระบบการผลิตหรือการประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะมุ่งเน้นระบบ

การผลิต เพ่ือพ่ึงพาตนเอง 
ทั้งน้ี  องค์ความรู้ท่ีผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี  วิถีชีวิต  การทาํมาหากินและ

พิธีกรรมต่าง ๆ ลว้นมีความเก่ียวขอ้งกบัคนทั้งส้ิน เช่น คนดว้ยกนัเอง คนกบัธรรมชาติ และคนกบั
ส่ิงเหนือธรรมชาติ จากการเกิดความสมดุลระหว่างความสัมพนัธ์เหล่าน้ี เป้าหมายคือ เพ่ือให้เกิด
ความสุขทั้งในส่วนร่วมท่ีเป็นชุมชนหรือทอ้งถ่ิน และในส่วนท่ีเป็นปัจเจกของบุคคล 
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ลกัษณะของศิลปกรรมท้องถิ่น  
จากการศึกษาความหมายของศิลปกรรมชุมชนจากนกัวิชาการ  ผูรู้้ ปราชญ์ชุมชนเช่น 

ประเวศ วะสี (2551, หน้า 12), พระธรรมปิฎก (2549, หน้า 8) และสุวิทย ์  เมษิณทรีย ์(2549, หน้า 
46) พบลกัษณะของศิลปกรรมทอ้งถ่ินท่ีคลา้ยกนั ดงัน้ี 

1. การเกิดองคค์วามรู้จากการสืบทอดความรู้เดิมในชุมชนและทอ้งถ่ินทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
แลว้พฒันาเลือกสรรปรับปรุง จนเกิดทกัษะความชาํนาญสามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันาชีวิตได้
อยา่งเหมาะสมกบัยคุสมยั แสดงโดยแผนภาพดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  แผนภูมทิี ่6  แสดงกระบวนการเกิดและสืบทอดศิลปกรรมทอ้งถ่ิน 
  ท่ีมา  :  จิรวฒัน ์ พิระสนัต(์2553, หนา้ 65) 
 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาของศิลปกรรมท้องถ่ิน  เกิดจากความสามารถและ
ประสบการณ์ท่ีสัง่สมและสืบทอดกนัมา  อนัเป็นศกัยภาพในเชิงแกปั้ญหา การปรับตวัเรียนรู้และส่ง

องค์ความรู้ใหม่ 

การแกปั้ญหา พฒันาวิถีชีวิต 

การตดัสินใจนาํไปใช ้

ทกัษะ กลวธีิ 

ปัญหา 

สถานการณ์ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

พ้ืนท่ี 

เลือกสรร การพฒันา ปรับปรุง 

องคค์วามรู้สากล องคค์วามรู้ไทย สืบทอด / ถ่ายทอด 

องคค์วามรู้ องคค์วามรู้ องคค์วามรู้ องคค์วามรู้ 

กลวิธี 
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ต่อไปยงัคนรุ่นใหม่  เพ่ือการดาํรงอยู่รอดของเผ่าพนัธ์ุ  จึงเป็นวฒันธรรมของชนชาติ และเป็นวิถี
ชีวิตของชาวบา้นในทอ้งถ่ินนั้นๆ  ซ่ึงประกอบดว้ย 

2.1 ความรู้เดิมของศิลปกรรมทอ้งถ่ิน ผสมผสานกบัความรู้ใหม่ 
2.2 การสัง่สม  การสืบทอดขององคค์วามรู้นั้น 
2.3 ประสบการณ์ท่ีสามารถเทียบเคียงกบัประสบการณ์ใหม่ 
2.4 สถานการณ์ท่ีไม่มัน่คง  หรือมีปัญหาท่ียงัหาทางออกไม่ได ้
2.5 รากฐานของศาสนา วฒันธรรม และความเช่ือ 

3. ลักษณะร่วมของศิลปกรรมท้องถ่ิน  อันเป็นศาสตร์ของชุมชนในเร่ืองท้องถ่ิน 
ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบา้น ลกัษณะดงักล่าวนบัวา่เป็นความรู้ชาวบา้น   ท่ีผา่นการปฏิบติัมาแลว้อยา่ง
โชกโชน เป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรมของชุมชน ซ่ึงเอกลกัษณ์ดงักล่าวดงัน้ี 

- ศิลปกรรมทอ้งถ่ิน เป็นเร่ืองของการใช้ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) ความ
เช่ือ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) 

- ศิลปกรรมท้องถ่ินแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้ม และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 

- ศิลปกรรมทอ้งถ่ินเป็นองคร์วม หรือกิจกรรมท่ีสะทอ้นในวิถีชีวิต 
- ศิลปกรรมทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองของการแกปั้ญหา การจดัการ การปรับตวั การเรียนรู้

เพ่ือความอยูร่อดของบุคคล ชุมชน ทอ้งถ่ิน และสงัคม 
- ศิลปกรรมทอ้งถ่ินมีลกัษณะเฉพาะ หรือมีเอกลกัษณ์ในตวัเอง 
- ศิลปกรรมทอ้งถ่ินเป็นแกนหลกั หรือกระบวนทศัน์ในการมองชีวิตเป็นพื้นความรู้

ในเร่ืองต่าง ๆ 
ลกัษณะร่วมดงักล่าวไม่ไดจ้ดัเขา้รหสัเก็บไวแ้บบสากล แต่เป็นความรู้ท่ีปฏิบติัไดมี้

พลงัและเป็นส่วนสาํคญัยิง่ในอนัท่ีจะช่วยให้คนในชุมชนมีชีวิตอยูร่อดดว้ยการสร้างสรรคก์ารผลิต
ศิลปกรรมทอ้งถ่ิน และช่วยให้การทาํงานลกัษณะและประเภทต่าง ๆ ท่ีสะสมมาจากบรรพบุรุษ
ไดรั้บการสืบทอด ฟ้ืนฟูและพฒันาให้เกิดคุณค่าเพ่ิมข้ึน นบัว่าเป็นโครงสร้างความรู้ท่ีมีหลกัการมี
เหตุและมีผลในตัวเองอย่างมีนัยสําคัญแทบทั้ งส้ินฉะนั้ น  ผู ้มีบทบาทสําคัญในการนําเอา
ส่วนประกอบต่างๆ มาใชใ้ห้เกิดคุณค่าทางความงามและความพอใจก็คือ ศิลปินและนกัออกแบบ 
บุคคลทั้ งสองอาจเป็นคนเดียวกันหรือไม่ก็ได้ เพียงแต่มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยว่า ศิลปินมุ่ง
ออกแบบเพ่ือความงามและใหอ้ารมณ์สะเทือนใจ ในขณะเดียวกนันกัออกแบบจะมุ่งไปท่ีประโยชน์
ใชส้อย อยา่งไรกต็ามบุคคลทั้งสองฝ่ายต่างกมุ่็งสร้างส่ิงท่ีพึงพอใจต่อจกัษุสมัผสัทั้งส้ิน 
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หลกัการของศิลปะ (PRINCIPLES OF ART) 
เป็นส่ิงสําคญัต่อผูท่ี้พยายามหาคาํตอบเก่ียวกบัเร่ืองของ “ ความงาม” โดยเฉพาะผูเ้ร่ิม

สนใจศึกษาศิลปะทางด้านทัศนศิลป์ การสร้างความพอเหมาะพอดีให้กับผลงานจึงเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งศึกษาหลกัเกณฑ์ และขอ้ตกลงต่างๆ พอสมควร มิฉะนั้นคงจะไม่มีมาตรฐานใด ๆ 
สําหรับวินิจฉัยหรือวิจารณ์ผลงานได ้ดงันั้น หลกัศิลปะ จึงครอบคลุมถึงหลกัเกณฑ์หลายๆ อย่าง 
และถึงแมจ้ะมีรูปแบบและรูปทรงหลกัเกณฑม์ากมายเพียงใดกย็งัคงเป็นเร่ืองของหลกัการจดัการ สี 
นํ้ าหนกัอ่อนแก่ เส้น รูปร่าง รูปทรง และบริเวณว่าง เพื่อให้เกิดเป็นศิลปกรรมท่ีน่าประทบัใจ ตาม
วตัถุประสงคแ์ละรู้สึกท่ีตอ้งการ ดงัเช่น สุชาติ สุทธิ (2540, หนา้ 12) , ธวชัชานนท ์ตาไธสง (2553, 
หนา้ 48)  และฉัตรชยั อรรถปักษ ์(2552, หนา้ 5)ไดแ้สดงถึงขอ้มูลและหลกัการของศิลปะไวอ้ยา่ง
ครอบคลุมคลา้ยกนั ดงัน้ี (อา้งใน ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 2555 หนา้ 60) 
 

 หลกัการของศิลปะ  
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 ตารางที ่1 การวิเคราะห์หลกัการของศิลปะเพ่ือคน้หาคุณค่าของศิลปกรรม 
 ทีม่า : ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม (2555 หนา้ 61) 
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ดังนั้ นการกาํหนดสาขาของศิลปกรรมจึงข้ึนอยู่กับเกณฑ์ท่ีหน่วยงาน องค์กรและ
นกัวิชาการแต่ละท่านจะเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าบทบาทศิลปกรรมทอ้งถ่ินอนัเป็นภูมิปัญญา
ในการพฒันาสังคม เร่ิมไดรั้บการยอมรับมากข้ึนจากหลายหน่วยงาน ทั้งองคก์รภาครัฐ หน่วยงาน
เอกชน นั้นเพราะมีรากฐานของหลกัการดา้นศิลปกรรมเขา้ไปเสริม ทาํให้ศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ 
ท่ีเกิดจากภูมิปัญญา ท่ีเป็นความหลากหลายท่ีแวดล้อมวิถีชีวิตของคนในสังคมอย่างเสมอมา  
ศิลปกรรมทอ้งถ่ินจึงเก่ียวขอ้งทุกมิติทางสังคม โดยมี “คน” เป็นศูนยก์ลางหรืออีกนยัหน่ึงเรียกไดว้่า
เป็นผูท้รงภูมิปัญญาของสงัคมเป็นผูเ้รียนรู้ สืบทอดและพฒันา ดงัท่ี พระมหาสุทิตย ์อาภากโร(2548, 
หน้า 42-43) เขียนไวว้่า “คน” เป็นพ้ืนฐานสําคญัในการพฒันาทุกดา้นหากมองถึงระบบการศึกษา
ของประเทศไทย จะพบว่าหลกัสูตรการศึกษาในระดบั ต่าง ๆ ยงัไม่สอดคลอ้งกบัการดาํรงชีวิตของ
ชุมชนในทอ้งถ่ิน ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพ่ือชุมชนรวมทั้งในดา้นการคา้ลงทุน
ในอนาคต เม่ือมีการเปิดเสรีทางการคา้  น่าจะมีผลโดยตรงกบัภาคการเกษตร เน่ืองจากมีตน้ทุนการ
ผลิตสูงกว่าประเทศเพ่ือนบา้นโดยเฉพาะขา้วและผลกระทบจากการระดมความคิดของประชาชน
ทัว่ประเทศ  ไดร่้วมกนักาํหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนัของสังคมไทยท่ีพึงประสงคใ์นอนาคต เพ่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงและสร้างคุณค่าท่ีดีในสังคมไทย  บนพ้ืนฐานของการอนุรักษว์ฒันธรรมและเอกลกัษณ์
ของความเป็นไทย โดยมุ่งพฒันาสงัคมไทยสู่  “สงัคมท่ีเขม้แขง็และมีดุลยภาพ” ใน 3 ดา้นคือ 

1. สังคมคุณภาพ ท่ียึดหลกัความสมดุล ความพอดี สามารถสร้างคนทุกคนใหเ้ป็นคนดี 
คนเก่ง พร้อมดว้ยคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะพ่ึงตนเองได ้
คนมีคุณภาพชีวิตท่ี ดี มีความสุข  อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี  มีเมืองและชุมชนอยู่ มีระบบดี  
ประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจท่ีเสถียรภาพ มีความเขม้แขง็ และแข่งขนักนัได ้ไดรั้บการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน และสมดุล กับทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ระบบการปกครองโปร่งใส เป็น
ประชาธิปไตยตรวจสอบได ้และความเป็นธรรมในสงัคมไทย 

2. สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น   
ทาํเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต รู้เท่าทนัโลก เม่ือพร้อมรับ
กบัการเปล่ียนแปลง สามารถสัง่สมทุนปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรกนัท่ีดาํรงไวซ่ึ้งคุณธรรมและคุณค่าของเอกลกัษณ์
สังคมท่ีพ่ึงพาเก้ือกลูกนั รู้รักสามคัคี มีจารีตประเพณีดีงาม มีความเอ้ืออาทร รักและภูมิใจทอ้งถ่ิน มี
สถาบนัครอบครัวเขม้แขง็ตลอดจนเครือข่ายชุมชนทัว่ประเทศ 

ปัจจุบนับทบาทของศิลปกรรมทอ้งถ่ินมีลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน เฉพาะพ้ืนท่ีและเฉพาะ
ดา้น เพราะการส่งเสริมศิลปกรรมทอ้งถ่ินของหน่วยงานต่างๆ ยงัขาดมาตรฐานซ่ึงเป็นการส่งเสริม
โดยมีงานรูปธรรมเฉพาะดา้นของหน่วยงานเป็นแกนกลางของการกาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบายและ
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แนวทางในการท่ีจะพฒันาศิลปกรรมทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัเห็นว่า การรวบรวมองคค์วามรู้จากชุมชน ทั้งใน
ความหมายท่ีเป็นความรู้และความหมายของบุคคลในฐานะผูท้รงภูมิปัญญาให้ไดรั้บการพฒันาและ
ยอมรับในบทบาทท่ีเป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาทางสังคมอยา่งย ัง่ยนื มีความสมดุลและสอดคลอ้ง
กบัลกัษณะเฉพาะของสังคมไทย โดยมีองคค์วามรู้เพ่ือพฒันา “คน” เป็นพ้ืนฐานสาํคญัในการพฒันา
ทุกดา้น 
 
4. แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมประเพณแีละผ้าทอของชาวไทยทรงดาํ 

พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวถึงวัฒนธรรม จําแนกออกได้เป็น  2 ประเภท  คือ 
วฒันธรรมทางวตัถุ  ไดแ้ก่  ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความจาํเป็นในการดาํรงชีวิต เช่น 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ซ่ึงมีการผลิตสืบทอดกนัมาจนเป็นความเจริญก้าวหน้า  ส่วนอีกประเภทคือ 
วฒันธรรมทางจิตใจ ไดแ้ก่ แนวคิด ปรัชญา ทัศนคติ  ค่านิยม  คุณธรรม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อ
สติปัญญาของมนุษย ์ ซ่ึงจะออกมาในรูปของคุณธรรม  จริยธรรม  มาตรฐานทางสุนทรียภาพ และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจน  ความเช่ือ 

เอ็ดเวิด ไทเลอร์ (Ed. Ward B. Tyler: 1871) ได้กล่าวไวว้่าวฒันธรรมหมายถึง ส่ิงท่ี
รวมกนัของหลายส่ิง เช่น ความเช่ือ  ศิลปะ ศีลธรรม  กฎหมาย ประเพณี ความสามารถและอุปนิสัย
ต่าง ๆ ซ่ึงมนุษยรั์บสืบทอดกนัมา 

ชาวไทยทรงดาํ  หรือลาวโซ่งมีวฒันธรรมประเพณี และพิธีกรรมท่ีผกูพนักบัความเช่ือ
ค่อนขา้งมาก  รูปแบบรายละเอียดจะแตกต่างกนัไปตามทอ้งถ่ินซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้  สังคมของลาว
โซ่งจะแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม  คือ กลุ่มผูท้้าวหรือกลุ่มชนชั้ นสูง  เป็นการสืบสกุลจากเจ้านาย
ผูป้กครองในแควน้สิบสองปันนา  อีกกลุ่มเป็นชนผูน้อ้ยหรือผูสื้บสกุลจากประชาชนหรือคนทัว่ไป
รูปแบบของวฒันธรรมประเพณีดั้งเดิมจะแตกต่างกนัระหว่าง 2 กลุ่มในอดีต  จนถึงปัจจุบนัยงัมี
ความแตกต่างกันอยู่  โดยเฉพาะความเช่ือเร่ืองผี   ชาวโซ่งมีความเช่ือว่าผีมี อิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตประจาํวนั  เช่น พระแม่โพสพ  พระแม่ธรณีมีความผกูพนัอยา่งแนบแน่น  ผีท่ีชาวลาวโซ่งมีการ
นบัถือ และใหค้วามนบัถือมากท่ีสุดคือ ผีบรรพบุรุษ  ท่ีเรียกว่าฝีเฮือน หรือผีเรือน ภายในบา้นมีการ
กั้นหอ้งขนาดเลก็ไวด้า้นมุมสุดขวามือ  เป็นหอ้งสาํหรับผเีรือน  ภาษาโซ่งเรียกว่า กะลอ้ห่อง ภายใน
มีห้ิงส่ีเหล่ียมสาํหรับวางชั้นผีเรือน  หรือสมุดจดรายช่ือบรรพบุรุษท่ีอยูใ่นตระกูลท่ีล่วงลบัไปแลว้  
เป็นท่ีรวมวิญญาณของบรรพบุรุษ  ในการปกป้องคุม้ครองลูกหลาน  นอกจากน้ีลาวโซ่งยงันบัถือผี
ฟ้า  หรือแถนซ่ึงเป็นเทวดาท่ีคอยดูแลรักษาผีบา้น  ผีเรือน  ผีประจาํหมู่บ้าน  ให้อยู่กนัดว้ยความ
ร่มเยน็เป็นสุข  ความเช่ืออีกอย่างของลาวโซ่ง คือ ความเช่ือเร่ืองขวญั  ซ่ึงขวญัได้ติดตวัมา  แต่
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กาํเนิด   ถา้ไม่มีขวญัจะทาํให้ร่างกายเจ็บป่วยหรือตายได ้ ถา้ขวญัอยู่ดีจะมีดีมีสุข ถา้ขวญัจากไป
จะตอ้งทาํพธีิเรียกขวญัใหก้ลบัมาอยูก่บัตวั 

ในปัจจุบนัสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป  วฒันธรรมตะวนัตก ระบบการศึกษาไดเ้ขา้มามี
บทบาทมากข้ึนทาํใหส้ังคมของชาวลาวโซ่งรุ่นใหม่มีการเปล่ียนแปลงการดาํเนินวิถีชีวิตประจาํวนั  
ตามสังคมเมือง  แต่ยงัมีการประกอบพิธีกรรมตามวฒันธรรมประเพณีเดิมอยูอ่ยา่งเหนียวแน่น เช่น 
การแต่งกายในพิธีกรรมต่าง ๆ รูปแบบของประเพณีวฒันธรรมต่าง ๆ รายละเอียดลดลงบา้งตาม
สภาพสงัคม  ประเพณีความเช่ือและพิธีกรรมต่าง ๆ มีดงัน้ี 

1. ประเพณีไหวศ้าลประจาํหมู่บา้น 
2. ประเพณีข้ึนบา้นใหม่ 
3. ประเพณีเสนเฮือน (เสนเรือน) 
4. ประเพณีการแต่งงาน 
5. ประเพณีงานศพ 
6. ประเพณีปัดลางควาน 
7. ประเพณีการละเล่น 

 
ประเพณีไหว้ศาลประจาํหมู่บ้าน 
ชาวไทยทรงดาํ หรือลาวโซ่งจะมีศาลประจาํหมู่บ้านเพ่ือช่วยยึดเหน่ียวจิตใจ  ช่วย

ปกป้องคุม้ครองครอบครัว  และชุมชนใหป้ลอดภยัจากอนัตรายทั้งปวงชุมชนมีแต่ความสุข  การทาํ
มาหากิน  ทาํนาทาํไร่ปลูกผกัไดผ้ลดี  พิธีไหวศ้าลประจาํหมู่บา้น มี 2 คร้ัง คร้ังท่ี 1 จะทาํพิธีในเดือน 
6 วนัขา้งข้ึน คร้ังท่ี 2 จะทาํในเดือน 8 วนัขา้งข้ึนโดยกาํหนดวนัไหวต้รงกบัวนัท่ีเท่าไหร่แลว้จึงบอก
ใหช้าวบา้นทุกคนทราบล่วงหนา้ประมาณ 3 วนั เพ่ือให้ทุกคนจะไดเ้ตรียมเอาอาหารมาไหวศ้าลกนั  
ทุกคนจะแต่งกายตามปกติ  ชุดท่ีเคยใส่เป็นประจาํทุกวนัไปร่วมพธีิ  เฉพาะหมอผูท้าํพิธีเรียกว่า “เจา้
จ ํ้า” เท่านั้นจะตอ้งใส่เส้ือฮี  เม่ือทาํพิธีเสร็จแลว้ชาวบา้นจะนาํอาหารท่ีมาร่วมพิธีกลบัไปบา้นของ
ตนเอง  ประเพณีไหวศ้าลประจาํหมู่บา้นเป็นการสร้างความสามคัคีกลมเกลียว สนุกสนานร่วมกนั 

ประเพณีขึน้บ้านใหม่ 
เม่ือมีการสร้างบา้นใหม่ตอ้งไปหาฤกษ ์ กาํหนดวนัท่ีจะทาํพิธีเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่บา้น 

และผูอ้ยูอ่าศยัจากนั้นจึงจดัเตรียมเคร่ืองใช ้ ท่ีนอน  หมอน  มุง้ เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีจาํเป็นต่าง ๆ 
และของท่ีใชใ้นพิธี เช่น ไก่  เหลา้ และเคร่ืองเซ่น  เจา้ของบา้นผูช้ายจะแต่งกายใส่ชุดฮี  ส่วนผูห้ญิง
จะนุ่งซ่ินใส่เส้ือฮี  หมอผูท้าํพิธีจะแต่งกายด้วยชุดธรรมดาสะพายมีดดาบ  ถือถุงย่ามสีแดงใส่
เคร่ืองมือ ส่ิว คอ้น สาํหรับทาํพิธีตอกเสา ห้องกะลอ้ห่อง พิธีข้ึนบา้นใหม่  เป็นความเช่ือในการเชิญ
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เทวดา  เจา้พ่อและผีเรือนมาช่วยปกปักรักษาคนในบา้นให้ปลอดภยั  ร่มเยน็เป็นสุข  เจริญรุ่งเรือง  
ร่ํารวยยิง่ ๆ ข้ึนพิธีข้ึนบา้นใหม่มกัจะทาํในเวลาเยน็เร่ิมจากแม่เจา้ของบา้นจะเตรียมเคร่ืองไหวมี้ไก่ 3 
ตวั ใส่พานเพ่ือมอบให้ลุงตาทา้วขวานและข่ีขวานให้ขา้ว  (เตาไฟกลางบา้น) เจา้ของบา้น  สะพาย
กระบุงขา้วตามประเพณี จะช่วยกนัถือท่ีนอน หมอน มุง้ ขมุกใส่ขา้วของเคร่ืองใชแ้ละส่ิงของต่าง ๆ 
ในการดาํรงชีวิตมาว่างไวข้า้งบนัไดหน้าบา้นเจา้ของบา้นจะตอ้งจดัหาคู่สามีภรรยาท่ีอยู่กนัอย่าง
ราบร่ืนมารวมขบวนพิธีห้ามคู่ท่ีมีการหยา่ร้าง  เพ่ือเป็นสิริมงคลในทางท่ีดี  จากนั้นก็มารวมกนัจดั
แถวขบวนหน้าบ้านมีหมอแคนเป่าแคน  หมอพิธีเดินนาํหน้าตามดว้ยเจา้ของบ้านชายหญิงและ
คู่ครองท่ีทาํหน้าท่ีหาบเคร่ืองนอนและญาติ ๆ เดินวนรอบบา้นใหม่โดยเดินวนขวา 3 รอบ แลว้มา
หยดุท่ีตีนบนัไดก่อนข้ึนบา้น หมอพธีิจะอ่านโองการและใชมี้ดฟันหวับา้นใด 1 คร้ัง พร้อมเสกคาถา
เพ่ือข่มและไล่ส่ิงชัว่ร้ายออกไป  เจ้าของบ้านและขบวนญาติข้ึนมาบนบา้นแลว้  เจา้ของบ้านจะ
หวา่นโปรยเงินทองใหท้ัว่บา้น  บางบา้นจะเลือกเดินวนภายในบา้น 3 รอบ 

 จากนั้นหมอพิธีจะนาํเหลา้ไปเซ่นไหวผ้ีเรือนท่ีจะกะลอ้ห่องเพื่อให้ช่วยคุม้ครองผู ้
ท่ีอยูอ่าศยัในเรือนให้ปลอดภยัร่มเยน็เป็นสุขทาํมาคา้ขายเจริญรุ่งเรือง  รํ่ ารวยเงินทองไหลมาเทมา
เต็มบา้นหมอพิธีจะยกปานไมห้รือถาดสังกะสีใส่ขา้ว แกงและเคร่ืองเซ่น  อญัเชิญเทวดาและเจา้พ่อ
มากินและขอพร  จากนั้นนาํส่ิวไปตอกท่ีเสาเอกในหอ้งกะลอ้ห่อง 1 คร้ัง  แลว้เอาถุงยา่มสีแดงใส่ส่ิว 
คอ้น แขวนไวท่ี้ฝากะลอ้ห่อง 3 วนั 3 คืน และเอาเคร่ืองเซ่นใส่พานท่ี 1 สู่ลุงตากิน พานท่ี 2 สู่ทา้ว
ขวาน พานท่ี 3 สู่ข่ีขวานใหข้า้ว (เตาไฟกลางบา้น) พธีิทาํกนัตรงกลางบา้นบริเวณหอ้งเปล่ง 

 การก่อเตาไฟหมอพิธีจะเอาเช้ือไฟมาก่อใหไ้ฟลุกก่อน เจา้ของบา้นจะตอ้งคอยเติม
เช้ือไฟให้ติดอยูต่ลอดเป็นเวลา 3 วนั 3 คืน จึงจะดบัได ้ มีการเล้ียงฉลองกนัเชิญญาติพ่ีนอ้งและคน
มาร่วมพิธีทานอาหารร่วมกนัเป็นอนัเสร็จพิธี 

ประเพณีการเสนเฮือน (เสนเรือน) 
พิธีกรรมเซ่นไหวผ้ีเรือนของชาวลาวโซ่ง  ผีเรือนท่ีชาวลาวโซ่งนบัถืออยา่งเคร่งครัดคือ

บรรพบุรุษท่ีเสียชีวิตไปแลว้  โดยเฉพาะพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลูกหลานจะอญัเชิญวิญญาณบรรพ
บุรุษท่ีตายไปแลว้ใหข้ึ้นเรือน  ในหอ้งกะลอ้ห่องซ่ึงเป็นห้องเลก็ ๆ อยูมุ่มในขวาสุดของตวัเรือน ลูก 
ๆ จะจดช่ือใส่ในบญัชีผีประจาํบา้น เรียกว่า  “ป๊ัมผีเรือน” และจะทาํพิธีเล้ียงผีเรือน เรียกว่า “พิธีเสน
เรือน” ในทุก ๆ   2 – 4 ปี เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูของลูกหลานเป็นการระลึกถึง
พระคุณของบรรพบุรุษผูล่้วงลบัไปแลว้  และเป็นการบอกกล่าวใหผ้ีบรรพบุรุษช่วยปกป้องคุม้ครอง
ลูกหลานใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข  สุขภาพแขง็แรงไม่มีโรคภยัเบียดเบียน 

ผีบรรพบุรุษจะเป็นผีท่ีดีท่ีตายในรายในบา้นหรือเจ็บป่วยแก่ชราตายไม่ใช่ผีท่ีตายจาก
อุบติัเหตุ  หรือผีตายโหง  ภายในหอ้งกะลอ้ห่องจะไม่มีเถา้กระดูก  จะมีแต่เพียงแกว้นํ้าและถว้ยชาม
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วางไวส้าํหรับใส่อาหารมาเซ่นไหวทุ้ก ๆ 10 วนั  ขา้งฝาบา้นจะเจาะเป็นรูกลม  สาํหรับให้หมอเสน
ท้ิงอาหารท่ีเซ่นผีเรือนลงใตถุ้นเรือน  ซ่ึงมีความเช่ือว่าผีเรือนจะมากินเคร่ืองเซ่น  ชาวไทยทรงดาํจะ
ไม่ทาํพิธีในเดือน 5 เพราะเป็นช่วงแลง้  ขา้วปลาอาหารไม่อุดมสมบูรณ์ ในเดือน 9 เดือน 10 มีความ
เช่ือว่าผีเรือนไปเฝ้าเทวดา  และเม่ือถึงกาํหนดพิธีแลว้ไม่ทาํพิธีอาจจะมีเร่ืองเดือดร้อนต่าง ๆ เกิด
ข้ึนกบัครอบครัวหรือคนในบา้นได ้ เน่ืองจากผีบา้นผีเรือนอดอยากไม่ไดกิ้นเคร่ืองเซ่นไหว ้

การสืบสกุลของตระกูลดว้ยการสืบผี  จะยึดถือเพศชายเป็นหลกัเร่ิมจากพ่อบ้าน  คน
ต่อไปตอ้งเป็นลูกชายหรือหลานชาย  หา้มเป็นเพศหญิงโดยเด็ดขาด 

ประเพณีการเสนเรือนจะมี 2 กลุ่ม คือการเสนเรือนผูน้้อยเป็นตระกูลของคนสามญั
ธรรมดาและการเสนเรือนผูท้า้วเป็นตระกลูท่ีสืบเช้ือสายมาจากเจา้ในอดีต 

พิธีเสนเรือนผูน้อ้ย  โดยเจา้ภาพจะไปปรึกษาหมอเสนกาํหนดวนัโดยเลือกวนัท่ีไม่ตรง
กบัวนัตายของพ่อหรือเผาศพ จากนั้นไปบอกญาติพ่ีน้องท่ีมีผีเดียวกนั และแขกมาร่วมงานญาติพ่ี
นอ้งท่ีมีสายเลือดเดียวกนั  พ่อแม่เดียวกนัจะแต่งกายดว้ยชุดธรรมดา  ส่วนญาติท่ีมาจากการแต่งงาน
จะใส่ชุดเส้ือฮี  ส่วนแขกท่ีมาร่วมงานจะใส่ชุดธรรมดา 

เคร่ืองเซ่นไหวป้ระกอบดว้ยหมู  เพราะชาวไทยทรงดาํส่วนใหญ่จะเล้ียงหมูไวใ้ช้ใน
พิธีกรรมเจา้ของบา้นจะนาํหมูมามดัขาให้ลูกเขยหรือหลานเขยคลอ้งเส้ือฮีแลว้หามหมูข้ึนบา้นไป
วางไวห้นา้หอ้ง  กะลอ้ห่อง  แลว้ทาํความเคารพบอกกล่าวผีเรือน  ต่อมาเร่ิมชาํแหละหมูตดัซ่ีโครง  
7 ซ่ี ขอ้กระดูกสันหลงั 7 ขอ้ และไส้หมูวางรอบปานเผือน  เจา้ของบา้นจะทาํการตกแต่งปานเผือน
ดว้ยใบตอง  ภายในใส่อาหารทั้งสดและสุก  เช่น  หมูสด   ขา้วเหนียวพร้อมถู่ (ตะเกียบ) ขา้วตม้มดั  
เผอืก  มนั  ออ้ย  ผลไมต่้าง ๆ หมากพลู ขนม 

อาหารท่ีใช้ในพิธีและเล้ียงแขกท่ีขาดไม่ได้เด็ดขาด คือ แกงหน่อไม้เปร้ียว   ต้ม
กระดูกหมู  ผกักาดดอง ตม้เคร่ืองใน 

หมอเสนจะคลอ้งเส้ือฮี  ถือวี (พดั) มีผูช่้วย 1 คน บอกกล่าวบางตอนในกรรมพิธี เจา้ของ
บา้นจะให้เหลา้ขาวแก่หมอเสน  และนาํอาหารมาเล้ียง ไดแ้ก่  ถาดไก่ชอ้ง คือ การตดัปีกและขาไก่
มาเรียง  แกงไก่ใส่หน่อไมเ้ปร้ียว 1 ชาม ขา้ว 1 ชาม ขา้วเหนียว  หมอเสนจะตอบรับอาหารและเรียก
ญาติผีเดียวกนัมาร่วมรับประทานดว้ยกนั  เสร็จแลว้หมอเสนจะทาํพิธีเรียกวิญญาณพ่อแม่  บรรพ
บุรุษมากินอาหารโดยคีบอาหารในปานเผือนใส่รูปท่ีฝาขา้งบา้น  เป็นช่องส่งอาหารให้ผีเรือนโดย
เรียกช่ือผเีรือน    ทีละคน 

ประเพณีการแต่งงาน  (งานกนิหลองหรือกนิดอง) 
 เม่ือชายหนุ่มและหญิงสาวชาวลาวโซ่งรักใคร่กนั  ถึงขั้นตกลงแต่งงานกนักจ็ะมีการหาฤกษ์
ดีและกาํหนดวนัแต่งงาน  จะมีการเตรียมงานแบ่งการเตรียมงานสาํหรับฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในวนั
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งานพิธีเชา้  ฝ่ายชายจะยกขบวนขนัหมากแลว้ส่งล่ามข้ึนไปบนบา้นและทาํพิธีหมัน่ก่อน  จากนั้น
ล่ามจะส่งเจา้บ่าวใหพ้อ่แม่เจา้สาว  ล่ามทั้งสองฝ่ายจะกล่าวโตต้อบกนัเสร็จแลว้จึงพาเจา้สาวไปไหว้
ผีเรือนโดยเจ้าบ่าวและเพ่ือนเจ้าบ่าว 5 คน ลุกข้ึนยืนพร้อมกนัเอามือประสานอกแล้ววนกราบ
เหมือนการไหวข้องจีนจนครบจาํนวนผีเรือนแลว้ไหวพ้่อแม่และญาติผูใ้หญ่ของเจา้สาว  เจา้สาว
และเพ่ือนเจา้สาว 2 คน จะไปกราบขอพรพ่อแม่  และญาติของฝ่ายเจา้บ่าวเสร็จพิธีจึงเล้ียงอาหาร
กลางวนั  เม่ือแขกกลบัไปหมดแลว้  เหลือแต่ญาติสนิทจะทาํพิธีปูท่ีนอนและส่งตวั  เจา้บ่าวอาจตอ้ง
อาสาอยูช่่วยทาํงานในบา้นเจา้สาวสักระยะก่อนตามสัญญา  จากนั้นจึงแยกกนัอยูต่ามลาํพงั  การแต่ง
กายของเจา้บ่าวและเจา้สาวจะใส่เส้ือฮีในการประกอบพิธีการแต่งงาน 
 ขั้นตอนของพิธีแต่งงานเร่ิมตอนเชา้ล่ามฝ่ายเจา้บ่าวจะทาํพิธีส่อง (การหมั้น) ท่ีบา้นเจา้สาว
ในห้องกะลอ้ห่อง  ซ่ึงมีล่ามของฝ่ายเจา้สาวคอยอยู่  พร้อมทั้งพ่อ  แม่ และญาติผูใ้หญ่ฝ่ายหญิงอยู่
ดว้ย ล่ามฝ่ายชายท่ีส่งมาทาํพิธีส่องจะแต่งตวัดว้ยเส้ือฮี  เจา้บ่าวจะใส่เส้ือฮีสะพายถุงยา่มภายในใส่
มีดโตแ้ละเคร่ืองเงินยกขบวนขนัหมากมาหยุดรออยู่ดา้นนอกก่อน  เม่ือการเจรจาเสร็จแลว้จึงนาํ
ขนัหมากข้ึนเรือนมีการกั้นประตูเงินประตูทองเป็นระยะระหว่างทางข้ึนเรือน  ถา้เป็นผูน้้อยจะข้ึน
บันไดบ้านตามปกติ  แต่ถ้าเป็นผูต้๊าว (ผูท้้าว)  ต้องข้ึนบันไดทางกะล้อห่องเท่านั้ น  ในขบวน
ขนัหมากผูต้า๊ว (ผูท้า้ว)  ใชข้นัหมาก 4 อนั คนถือ 4 คน แต่งตวัดว้ยเส้ือฮี  ผูน้อ้ยกเ็หมือนกนั จากนั้น 
ล่ามของเจา้บ่าวจะนาํของทุกอยา่งท่ีมากบัขบวนขนัหมากไปทาํพิธีมอบให้พ่อ แม่ ฝ่ายเจา้สาว ฝ่าย
บ่าวจะนาํเหลา้ “เหลา้อุ่นฝืน”  เป็นเหลา้ท่ีใชส้าํหรับประกอบพิธี  ถา้เป็นผูน้อ้ยใช ้4 ขวด ถา้เป็นผู ้
ทา้วใช ้8 ขวด ไปมอบให้ล่ามฝ่ายเจา้สาวรินลงในถว้ยท่ีอยูใ่นกะลอ้ห่องพร้อมดว้ยขนัหมาก  ถว้ย 
หมากพลู  เงินสินสอดทองหมั้นทั้งหมด  ใหล่้ามฝ่ายเจา้สาว  ฝ่ายเจา้สาวจะนาํเงินท่ีลงทา้ยดว้ยเลขคู่  
เจา้สาวจะรับทองจากเจา้บ่าว  พิธีตรงน้ีเสร็จเม่ือแม่เจา้สาวนาํเงินสินสอดไปเกบ็ในกะลอ้ห่อง  ล่าม
จะนาํเจา้บ่าวพร้อมเพื่อนาํมาทาํพิธีไล ้ หรือไหวพ้่อแม่เจา้สาว  โดยการลุกข้ึนยืนพร้อมกนัเอามือ
ประสานอกแลว้วนกราบเหมือนการไหวเ้จา้ของจีนจนครบจาํนวนผีเรือน  แลว้จึงไหวพ้อ่ แม่  ญาติ
ผูใ้หญ่ของเจา้สาวไหวแ้บบเดียวกบัไหวผ้ีเรือน  พ่อ แม่ ญาติทั้งสองฝ่ายจะใหพ้รเรียกว่า  “ไหวเ้ฮา”  
เสร็จพิธีมีการเล้ียงอาหารแก่แขกท่ีมาร่วมงาน 

ประเพณีงานศพ 
 เม่ือมีคนในครอบครัวเดียวกนัตายญาติพ่ีนอ้งจะหยุดทาํงานทุกอยา่งเพ่ือไวทุ้กขแ์ละมาจดั
งานศพโดยช่วยกนัอาบนํ้ าศพแต่งตวัศพดว้ยเส้ือผา้ใหม่ชั้นใน  สวมทบัดว้ยเส้ือฮีประจาํตวัของ
ผูต้าย ชาวลาวโซ่งจะมีเส้ือฮีประจาํตวัคนละหน่ึงตวัโดยใช้งานทั้ งสองดา้นของตวัเส้ือ  ดา้นท่ีมี
ลวดลายน้อยจะใชใ้นพิธีงานมงคลส่วนดา้นท่ีมีลวดลายมาก ๆ จะใชใ้นพิธีงานศพเม่ือจดัศพตาม
พิธีกรรมแลว้เอาศพใส่โลงจากนั้นใชเ้ส้ือฮีกลบัดา้นในท่ีมีลายมากออกขา้งนอกคลุมโลงผูต้ายอีกท่ี
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หน่ึงเส้ือฮีท่ีใชต้อ้งเป็นเส้ือฮีของผูห้ญิงเท่านั้น  จากนั้นก็จะประกอบตามพิธีกรรมในพิธีจะมีการ
โกนหวัลูกชายผูต้ายแลว้จึงนาํไปฝังท่ีป่าชา้เม่ือเสร็จพิธี  ทุกคนจึงจะกลบัไปทาํงานตามปกติไดก้าร
กระทาํแบบน้ีเรียกวา่ “กาํบา้นกาํเมือง” หรือป่าแหว้ (แฮว้) 
 การแต่งกาย  ลูกหลานของผูต้ายจะใส่เส้ือขาวเรียกว่า “เส้ือตัก๊” และโพกหัวดว้ยผา้ ส่วน
หมอบอกทางในการทาํศพไปป่าชา้ เรียกวา่ “เขย” ตอ้งแต่งกายดว้ยเส้ือผา้สีดาํ  สวมหมวก  มีผา้ขาว
และผา้ไหมยาวประมาณ 1 วา คาดเอวถา้เป็นผา้ไหมแพรสีแดง กค็าดไวท่ี้หมวก 
 การวางโลงศพถา้เป็นผูช้ายใหว้างใตถุ้นบา้นดา้นในติดกบัหอ้งกะลอ้ห่อง  ถา้เป็นผูห้ญิงให้
วางใตข่ื้อบา้นถดัออกมา  มีไมไ้ผ่ยาวประมาณ 1 เมตร  แขวนไวเ้หนือโลงดา้นศีรษะสําหรับพาด
ของท่ีจะใหผู้ต้าย  เช่น  ผา้ไหมแพร  ผา้ขาวพบัห่อใส่สวิงท่ีขาดผืนเลก็ ๆ เรียกว่า “ไข่กาดาํ” ท่ีปลาย
เทา้ศพจะวางอาหาร 1 สาํรับ  ไก่ดิบวางบนพานอีกทีหน่ึงเรียกว่า “พานงายยอ้” ถา้ศพอยูใ่นบา้นจะ
ไม่มีพิธีสวดแต่จะจุดไฟไวทิ้ศตะวนัตกและทิศตะวนัออกตลอดเวลาจนกว่าจะนาํศพไปเผา  ผูท่ี้ทาํ
พิธีคือหมอบอกทางเรียกว่า  เขยกกหรือเขยใหญ่  จะแต่งตวัดว้ยชุดดาํ  สวมหมวก  มีผา้ขาวคาดเอว  
ถา้เป็นผา้แพรสีแดงจะคาดไวท่ี้หมวก  มีมีดหมอ 1 เล่ม และตาํราบอกทาง 
 ญาติผูต้ายเชิญแขกรับประทานอาหารเสร็จแลว้จึงให้เขยกกทาํพิธีบอกให้ผูต้ายกินงายยอ้ 
(อาหารในพาน)  เขยจะใชมี้ดปักกระดานหนัทางดา้นคมออก  โดยเขยกกจะนัง่อยูด่า้นปลายเทา้ของ
ผูต้าย  จะบอกทางให้แก่วิญญาณของผูต้ายไปป่าแห้ว (แฮว้) จากนั้นจึงหัน “ขอน” หรือโลงศพไว้
ตรงกลางเรือนใหด้า้นศีรษะไปทางกะลอ้ห่อง เพ่ือทาํพิธีซ่อมขวญั 
 พิธีซ่อมขวญั  เป็นการเรียกขวญัของญาติผูต้ายให้กลบัคืนมาโดยผูท่ี้ทาํพิธีจะถือสวิงเดิน
นาํหนา้ตามดว้ยญาติท่ีนบัถือผีเดียวกนัเดินวนรอบโลงศพจากซา้ยไปขวารวม 3 รอบ จะมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่
มาช่วยดึงแขนออกจากพิธี  และเรียกขวญัใหก้ลบัมาอยูก่บัตวั  ก่อนท่ีจะนาํศพไปป่าชา้ เสียบตั้งหอ
แกว้  เซียน ปลี (ผูช้ายจะใชห้งส์) แหว้น้ีจะนาํมาตั้งไวด้า้นหลงัของบา้น หลงัจากเผาศพแลว้ญาติจะ
เก็บกระดูกใส่ในถุงผา้ไหมสีเหลือง  ใส่เงินลงไปในถุงมดัปากถุงเอาไปใส่ในโกศท่ีบา้น  ปัจจุบนั
นิยมเอาศพไปเผาท่ีวดัไทย เหมือนความเป็นอยูข่องไทยมีการโกนผมไฟหนา้ศพเหมือนกนั แต่ของ
ไทยทรงดาํมีความเช่ือว่า  ถา้โกนผมหนา้ศพเรียกว่า “เสียผม” เป็นการเรียกขวญัไม่ใหต้ามไปอยูก่บั
ผูต้าย 

ประเพณีปัดลางควาน (แผ่วเฮือน) 
ประเพณีหลงัจากจดังานศพเพ่ือเป็นการเรียกขวญัคนในบา้นใหก้ลบัคืนมา  จากการเสีย

ขวญัเสียใจเศร้าโศกท่ีบุคคลในครอบครัวไดเ้สียชีวิตไป  แม่มดจะเป็นผูท่ี้ปัดรังควานบา้นเพ่ือให้ผู ้
อยูอ่าศยัและตวับา้นไดพ้น้เคราะห์  และพน้จากความอปัมงคล 
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การแต่งกายของแม่มดและผูช่้วยแม่มด  จะใส่เส้ือผา้สีดาํ  นุ่งผา้ซ่ินลายแต่งโม  สวมเส้ือ
กอ้ม  แขนยาวสีดาํปกติโพกผา้คลุมหัว  แม่มดจะทาํพิธีซ้อนขวญัของคนในครอบครัวท่ีมีชีวิตอยู่
และทาํพิธีเซ่นไหวผ้ีเรือนดว้ยอาหาร เช่น ไก่ดิบ  แกงไก่ใส่หน่อไมเ้ปร้ียว  ไก่ตม้  หมากพลู  ถว้ย
ขา้วสาร ถว้ยขา้วสุก และถว้ยขา้วเปลือก  และทาํการเส่ียงทายดว้ยไมม้อ  มีรูปร่างคลา้ยตะเกียบเป็น
ไมไ้ผท่ี่เคยหามศพมาแลว้  ถา้นบัไมม้อไดเ้ลขคู่กถื็อว่าพีพน้เคราะห์แลว้  ถา้ไดเ้ลขค่ีถือว่าไม่ดี  อาจ
มีคนเสียชีวิตอีกจากนั้นจะทาํพิธีทาํความสะอาด ปัดลางควานบา้น 

ก่อนจะทาํพิธี  ญาติผูต้ายจะนาํเส้ือของคนท่ีมีชีวิตอยู่  พร้อมดว้ยหมากพลูและเน้ือสด
ประมาณ 2 น้ิว ไปใหแ้ม่มดตรวจดูดวงชะตากรรมก่อน  แลว้จึงจะกาํหนดวนัเพ่ือทาํพิธีปัดลางควาน 

พิธีเร่ิมจากนาํเส้ือผา้ของคนท่ีมีชีวิตอยู่ภายในบา้นมาใส่ในสวิง  พร้อมดว้ยขา้วป้ันลูก
กลม  เล็ก ๆ จดัทาํห่อขา้ว  10 ห่อ  ห่อปลา 9 ห่อ การห่อใบตองให้ท้ิงชายยาวออกมาทุกห่อเพื่อใช้
ในการเส่ียงทาย โดยใส่ไวใ้นถุงหลา (ถุงยา่ม) จากนั้นนาํท่อนไมข้นาดเท่าแขนคนห่อดว้ยผา้ขาวไว้
บนพื้นบา้นให้ตรงกบัช่ือบา้นโดยสมมติเป็นตวัแทนของคนตายและให้ญาติผีเดียวกนันัง่ลอ้มรอบ
ทาํพิธีแม่มดจะถือสวิงท่ีมีเส้ือและขา้วของเดินรอบขอนไม ้ บอกกล่าวให้ผูต้ายไปดีไม่ให้ผูต้ายเอา
ชีวิตคนในบา้นไปดว้ย  ให้คนในบา้นไม่มีใครตายอีก  จากนั้นแม่มดจะทาํพิธีไหวผ้ีเรือนโดยการ
เซ่นผีเรือนดว้ยไก่ดิบวางบนพาน 1 ตวั แกงไก่ใส่หน่อไมเ้ปร้ียว  ไก่ตม้  หมาก  พลู  ถว้ยขา้วสาร  
ถว้ยขา้วสุก ถว้ยขา้วเปลือก  จดัวางในกระดง้ท่ีรองดว้ยใบตอง เหลา้ 1 แกว้  และแม่มดจะทาํพิธี
เส่ียงทายดว้ยไมม้อ  มีรูปร่างคลา้ยไมต้ะเกียบเหลามาจากไมไ้ผ่ท่ีเคยใชก้บังานศพมาแลว้จาํนวน 1 
กาํใหญ่ ๆ แลว้ให้ญาติอธิษฐานเส่ียงทายว่าผูค้นในบา้นจะพน้เคราะห์หรือไม่  ถา้พน้เคราะห์จะนบั
ไดจ้าํนวนเลขคู่  ในระหว่างพิธีจะมีการใหญ้าติกินอาหารเคร่ืองเซ่นพร้อมเหลา้เป็นการเส่ียงทายว่า
จะพน้เคราะห์หรือไม่ของแต่ละคน  จะทาํพิธีแบบน้ีของแต่ละคน  จากนั้นนาํกระซ้อ (ชะลอม)  
จาํนวน 4 ใบใส่เศษผา้ใบขนาด ใบมะยม  รํา  แกลบ  ดินใตถุ้นบา้นคนตาย และเปลือกไมน้าํไก่ท่ีมี
ชีวิตอยูผ่กูขาแลว้ไปผกูติดกบักระขอ้ขา้งละ 2 ตวั ผกูไก่มดัรวมกบักระซอ้กบัไมค้านทั้ง 2 ขา้ง  ส่วน
ไก่ตวัท่ี 5 ผกูไวด้า้นหลงัท่ีนัง่ของแม่มด 

พิธีปัดลางควานตอนน้ีแม่มดกบัผูช่้วยเรียกว่า  “แห้ว”  จะทาํความสะอาดบา้นโดยให้
ญาติของผูต้ายออกจากบา้นไปให้หมด  แลว้ใชใ้บมะยมปะพรมนํ้ ามนตน์าํกระดา้งข้ีเถา้ละเอียด 2 
กระดง้ไวท่ี้เตาไฟ  ในครัว 1 กระดง้  และวางไวท่ี้หัวบนัได 1 กระดง้  ก่อนลงจากบา้นห้ามเหยียบ
บนัไดขั้นแรกและขั้นสุดทา้ยเด็ดขาด  ผูช่้วยแม่มดจะหาบไก่พร้อมกระซ้อ  (ชะลอม)  ไปปล่อยท่ี
ทาง 3 แพ่ง ก่อนปล่อยให้ตดัเชือกท่ีผูกไก่ออกก่อนถือว่าปล่อยทุกขป์ล่อยเคราะห์  ความอปัมงคล
ให้พน้จากบา้นและครอบครัว  ถา้ใครจบัไก่ไดอี้กเรียกว่า  ไกเ้จ๊กตก  หมายถึง  “ไก่ท่ีคนจีน” (เจ๊ก) 
ทาํตกไวแ้ถวนั้นไม่ใช่ไก่ท่ีนาํมาแกเ้คราะห์  ส่วนไก่ตวัสุดท้ายจะมอบให้แม่มดนาํกลบัไปบ้าน
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เรียกว่า  “ไก่บา้นตีนตั้ง” การปล่อยไก่เป็นการปล่อยเคราะห์ต่าง ๆ เป็นอนัเสร็จพิธี  จากนั้นกลบัมา
ดูรอยเทา้ท่ีข้ีเถา้ในกระดง้  ถา้มีรอยเทา้สตัว ์เช่น นก  หนู  มีความหมายว่าดี แต่ถา้มีรอยเทา้แมวหรือ
คน  รอยน้ิวมือมีความหมายไม่ดี 

ประเพณีการละเล่น 
การละเล่นของชาวไทยทรงดาํจะเร่ิมในหลงัฤดูเก็บเก่ียวประมาณเดือน 5 เดือน 6 ของ

ทุกปีเป็นการให้หนุ่มสาวไดส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกนัมากข้ึน  ชาวไทยทรงดาํไดพ้กัผ่อน
ร่างกายหลงัจากงานหลกัในฤดูเพาะปลูก  จึงมีการเล่นคอน ฟ้อนแคน อนัเป็นการละเล่นพ้ืนบา้นมา
แต่โบราณในปัจจุบนัมีการละเล่นในรูปแบบจดัคอนเสิร์ตออกร้านคา้จาํหน่ายผลิตภณัฑไ์ทยทรงดาํ  
การเล่นคอนชาวไทยทรงดาํเรียกว่า “อ้ินก๊อน” เป็นการร้องเพลง ร่ายรํา เล่นเพลงแคนและโยนลูก
ช่วงและต่อกลอนกนัจนดึก  เร่ิมจากเล่นเพลงแคนก่อนจะเล่นกนัในบริเวณลานของหมู่บา้น หรือ
ลานบา้นของฝ่ายหญิง  ฝ่ายหญิงจะเป็นผูเ้ตรียมอาหารไวเ้ล้ียงฝ่ายชาย  การเล่นเพลงแคนหมอแคน
จะเดินป่าแคนหนุ่มสาวจะออกมารําแคนเป็นคู่ ๆ มีหมอราํมาร้องเพลงเก้ียวสาว  ฝ่ายหญิงจะออกมา
ร้องโตต้อบสลบักนัไปมา  ผูท่ี้อยูร่อบนอกจะตบมือตามจงัหวะทาํใหเ้กิดความสนุกสนานครึกคร้ืน  
จากนั้นก็มาจบักลุ่มกนัเล่นลูกช่วง  ซ่ึงเป็นเคร่ืองเล่นท่ีทาํดว้ยผา้ลายดอกหลาย ๆ สี  ภายในยดัดว้ย
เม็ดนุ่น และเม็ดมะขาม มีพู่ผา้สีต่าง ๆ ยาวประมาณ 29-30 เซนติเมตร  อีกดา้นหน่ึงมีเชือกสาํหรับ
จบัเหวี่ยงในการเล่นลูกช่วง จะแบ่งกลุ่มคนเล่นเป็น 2 ฝ่าย  คือฝ่ายชาย 10 คน และฝ่ายหญิง 10 คน 
ยืนเรียงแถวหน้ากระดานห่างกนั 15 เมตร  เร่ิมการเล่นจากฝ่ายชายจะจบัลูกช่วงเหวี่ยงเป็นวงกลม
แลว้โยนไปท่ีฝ่ายหญิง  ถา้ฝ่ายหญิงรับไดจ้ะเหว่ียงโยนกลบัไปท่ีฝ่ายชายกลบัไปกลบัมา  ถา้รับ
ไม่ไดจ้ะมีการเจรจาต่อรองหรือลงโทษ พอเป็นสนุกสนานแลว้กลบัไปจบักลุ่มร้องเพลงร่ายรําเล่น
เพลงแคนต่อไป 

การเล่นสะบา้ ในภาษาไทยทรงดาํเรียกว่า กวะบา้ มีลกัษณะลูกทรงกลมทาํดว้ยไมแ้ผ่น
บาง ๆ ขนาดเท่าฝากระป๋อง เวลาเล่นผูเ้ล่นจะนัง่คุกเข่าดว้ยขาขา้งเดียว  เอาลูกสะบา้วางไวท่ี้หวัเข่า
ใชไ้มไ้ผ่ดดัหรือตีลูกสะบา้ให้ตรงไปยงัเป้าไมก้ลมแบนขนาดเท่าจาน  ใครตีไดล้งเบา้จะเป็นผูช้นะ
จะมีการปรับจากผูแ้พแ้ลว้แต่ผูช้นะ 

การเล่นผีมดแดง  เป็นการละเล่นในสมยัโบราณในช่วงสงกรานต์ ปัจจุบนัไม่นิยมเล่น
แลว้การเล่นเร่ิมจากใช้กะลามะพร้าวท่ีมีรูเดียวคว ํ่าลง  แลว้ให้คนท่ีจะสมมติเป็นผีมดแดงนั่งบน
กะลา พร้อมทั้งผูกตา คนอ่ืน ๆ จะร้องเพลงและตบมือมีเน้ือร้องดงัน้ี  “ผีมดแดงเอยไต่แขง้ไต่ขา  
เชิญมดแดงมาลงตะกร้า เจา้พระยาผีเอย” เม่ือผีมดแดงเขา้คนจะลม้ลง  จึงเอาเชือกผกูเอวไวแ้ลว้ออก
คาํสั่งให้ทาํอะไรก็ไดจ้นผีมดแดงลม้ลง  ก็แสดงว่าผีมดแดงออกจากร่างแลว้เป็นความเช่ือของชาว
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ไทยทรงดาํ  หรือลาวโซ่งซ่ึงมีลกัษณะคลา้ย ๆ กบัการละเล่นพ้ืนบา้นของคนไทยทัว่ไปคือ ผีถว้ย
แกว้ 

คตคิวามเช่ือของชาวไทยทรงดาํ (ลาวโซ่ง) 
ความเช่ือในพิธีกรรมไทยท่ีมีมาแบ่งออกเป็น  2 ประเภท  คือ พิธีกรรมตามแนว

พระพทุธศาสนา และพิธีกรรมตามความเช่ือในการนบัถือผี  และการบูชาบรรพบุรุษ โดยทัว่ไปแลว้
ชายไทยทรงดาํมีความเป็นอยู่ประกอบพิธีกรรมคลา้ยคลึงกบัวิถีชีวิตของชาวไทย – ลาว ทางภาค
อีสานของไทยแต่ความเช่ือดั้งเดิมของชาวไทยทรงดาํทาํให้ถูกปฏิบติักนัมาอย่างเคร่งครัดจนถึง
ปัจจุบนั 

ความเช่ือในการนับถือผีของชาวไทยทรงดาํ ผีมีทั้ งคุณและโทษแบ่งประเภทตาม
ความสาํคญัดงัน้ี 

แถน หรือผีฟ้า  เป็นเทวดาท่ีอยูบ่นฟ้า  มีอาํนาจเหนือมนุษยท์ั้งหลาย สามารถบนัดาลให้
ทั้งดีและร้ายต่อชีวิตคน  และพืชพนัธ์ต่าง ๆ ชาวไทยทรงดาํจึงตอ้งทาํให้สบอารมณ์ของแถน  ให้
แถนพอใจชีวิตจะไดดี้มีสุข  การดาํเนินชีวิตของชาวไทยทรงดาํจึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของแถน  
ซ่ึงแถนกมี็อยูม่ากมายแต่ละหนา้ท่ีดงัน้ี 

แถนหลวง  เป็นหัวหน้าของแถนทั้งปวง มีหน้าท่ีคอบควบคุมดูแลการปฏิบติังานของ
แถนใหเ้ป็นไปตามปกติ  และตดัสินขอ้พิพาทต่างๆ ใหเ้กิดความยติุธรรมแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

แถนบวัก่าลาวี  เป็นผูดู้แลทุกขสุ์ขและความอุดมสมบูรณ์ของมนุษยโ์ลก  ควบคุมดินฟ้า
อากาศ และทาํใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล 

แถนชาด  เป็นผูก้าํหนดชะตาชีวิต  และส่งใหม้นุษยม์าเกิดในโลก 
แถนแนน  เป็นผูก่้อตั้งม่ิงขวญัของคนทาํใหม้นุษยมี์อายสุั้นยาวตามท่ีกาํหนดให ้
แถนบุน  เป็นผูบ้นัดาลความมัง่คัง่ และความอุดมสมบูรณ์ใหเ้กิดแก่มนุษย ์
แถนเดอ เป็นแถนแห่งโรคภยัไขเ้จบ็ โดยเฉพาะการเจบ็ป่วยในหมู่เดก็ 
แถนเดาะ  เป็นผูบ้นัดาลใหเ้กิดวิเคราะห์ร้าย  และภยัพิบติัแก่มนุษย ์
แถนสิง   เป็นแถนประจาํตระกลูของชาติเผา่ไทยดาํรักษาผูอ้ยูใ่นวงศว์านใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข 
แถนสัด  เป็นผูดู้แลมนุษยใ์ห้อยู่ในระเบียบวินัย ติดตามจับคนผิดมาลงโทษ และ

คุม้ครองคนดีใหพ้น้ภยัพิบติัต่าง ๆ 
แถนนุ่งขาว เป็นผูบ้นัดาลให้เกิดแสงสว่าง  ทาํให้คนเกิดความสวยงาม ผีบา้น ผีเมือง 

อาจสิงสถิตอยู่ตามป่าเขา  หรือตน้ไม ้เป็นผูคุ้ม้ครองรักษาบา้นเมืองให้ร่มเยน็ และอุดมสมบูรณ์ มี
หลกัแสดงเขตหรือหลกัเมืองบางแห่งมีการสร้างศาลใหอ้ยู ่ใชป้ระกอบพิธีเสน 
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ผีบรรพบุรุษ  เม่ือพอ่ แม่ หรือคนในบา้นตายจะถูกเชิญใหเ้ขา้มาอยูใ่นเรือน “กะลอ้ห่อง” 
เม่ือถึงปีจะมีการทาํพิธีเป็นการเซ่นไหวผ้บีรรพบุรุษ 

ผีป่า  ผีช่วง และผีอ่ืน ๆ เป็นผีท่ีสิงสถิตอยูต่ามป่า เขา แม่นํ้ า หรือวตัถุอ่ืน ๆ ถา้ทาํให้ไม่
พอใจ ผอีาจจะทาํใหค้นเจบ็ไขไ้ด ้

ความเช่ือเร่ืองขวญั ชาวไทยทรงดาํมีความเช่ือว่า แถนเป็นผูส้ร้างให้มนุษยม์าเกิดโดยมี
แถนเป็นผูค้วบคุมการสร้าง  และกาํหนดม่ิงขวญัของแต่ละคน  ถา้มีขวญัดีจะทาํให้คนมีจิตใจปกติ 
สุขภาพสมบูรณ์ ถา้ขวญัไม่ดีก็จะเจ็บไขห้รือไม่เป็นปกติสุข  ขวญัเป็นส่ิงท่ีอ่อนไหวง่าย  จึงตอ้งมี
การทาํพิธีสู่ขวญัหรือเรียกขวญั  เช่น ในพิธีปัดรังควาน  เป็นเรียกขวญักลบัมาในความเช่ือทุก
พิธีกรรมจะมีการใชผ้า้ท่ีทอเกบ็ไวม้าตกแต่งลวดลาย รวมทั้งการใชเ้คร่ืองแต่งกายท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
แต่ละพิธีกรรม  ซ่ึงเป็นวฒันธรรมประเพณีสืบทอดกนัมาแต่โบราณ จนถึงปัจจุบนั 
 
ลกัษณะผ้าทอของชาวไทยทรงดํา 

ผา้ทอไทยทรงดาํ  เป็นผา้ทอท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  เป็นผา้ท่ีทอไวใ้ช้เองใน
ครอบครัวเป็นการทอดว้ยมือโดยใชก่ี้โบราณ มี 2 เขา (ตะกอ) ส่วนลวดลายบนผา้ทอจะใชก้ารปัก
และการปะผา้ เป็นรูปแบบเฉพาะโดยไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมพุ่งเหงียน-คองซอน สุมาลย ์
โทมสั 2525 ไดก้ล่าวถึงเทคนิค กรรมวิธีการทอผา้ของไทยว่า กรรมวิธีการทอผา้เป็นวิชาท่ีอาศยั
ความจาํและความชาํนาญเป็นสําคญั  ไม่มีตาํราหรือหลกัฐานอ่ืน ๆ ผา้ทออาศยัความจาํวิธีการทาํ 
แล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยรักษาวิธีการ การทาํลวดลาย การยอ้มสี การทอแบบดั้ งเดิมโดย
เคร่งครัด 

การเยบ็ปักและปะของชาวไทยทรงดาํ เรียกว่า การทาํเอ่ือแส่ว คาํวา่ เอ่ือ คือ การปักสอด
เส้นด้ายให้เป็นลวดลายต่าง ๆ แส่ว คือ สร้อยดาํ การทาํอีกแบบหน่ึงเป็นการเย็บดอก รวมแลว้
เรียกว่า เอ่ือแส่ว ดงันั้นลวดลายของไทยทรงดาํจึงมีช่ือเอ่ือนํ้ าหน้า เช่น เอ่ือแกนแตง เอ่ือตาหลวง 
หรือเอ่ือตานกแกว้ เอ่ือลายตีนจ้ิงจก  ลวดลายต่าง ๆ  เหล่าน้ีหาดูไม่ไดแ้ลว้ และคนปัจจุบนัเองก็ไม่
รู้จกั ชาวไทยทรงดาํในสมยัก่อนมีการเยบ็ปักตั้งแต่เร่ิมเป็นสาว จะหัดลงขวง เป็นโอกาสให้หนุ่ม
สาวรู้จกัเรียนรู้วิธีหาคู่ครอง ส่วนลวดลายต่าง ๆ คนอาย ุ50 ปี ข้ึนไปจะทาํขณะนัง่เล้ียงววัควาย  จึง
ทาํใหมี้สุขภาพจิตท่ีดี 

การปักปะลวดลายต่าง ๆ นั้น ใชล้วดลายเดิมแต่วสัดุจะเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอ้มแต่
ละทอ้งท่ี ลวดลายเดิมมีรูปแบบเรขาคณิต  เช่น มีวิธีการดงัน้ี  เร่ิมจากการดดัเวิร์คกระจกติดกบัผา้ 
บางทอ้งท่ีจะใชเ้ล่ือมแทนแต่ราคาจะลดลง ลวดลายท่ีเป็นพ้ืนฐานคือ ลายดอกพรม จากนั้นตดัผา้
เป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น เป็นรูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส  และรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ใชผ้า้ไหม
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หรือผา้ฝ้าย 4 สี คือ สีแดง  สีส้ม  สีเขียว และสีขาวในการจดัวางให้เกิดลายดอกลกัษณะต่าง ๆ 
แตกต่างกนัไปอีก เช่น ลายดอกบวัขาแกว้ (เบาะบวัขาแกว้) ลายดอกงา  ลายหัวแมงดา  ลายดอก
แปด  ลายดอกตะวนั  ลายกลีบมะเฟือง  ลายดอกมะลิซ้อน  ลายดอกจนั ชาวไทยทรงดาํจะนาํดอก
แต่ละดอกมาประกอบทาํหนา้หมอน “หมอนลาว” หมอนลูกส่ีเหล่ียมผืนผา้เรียกว่าหมอนตะพาบนํ้ า
นอกจากน้ียงัใชล้ายดนัในการทาํขอบท่ีนอนเรียกว่าขอบฟูกและทาํขอบผา้หยัน่ (มุง้ดาํ) เพ่ือใชใ้น
พิธีแต่งงานโยฝ่ายเจา้สาวจะตอ้งทาํใหเ้สร็จภายในวนัเดียว  และใชต้กแต่งเส้ือฮีชาย  เส้ือฮีหญิง 

การปักผา้เร่ิมจากการเดินเส้น โดยนับเส้นดา้ยทาํเป็นลายขอกูด ลายหวายอนัเป็นลาย
มาตรฐานบนผา้เปียว 

ลวดลายบนผา้ทอไทยทรงดาํ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
ลายทอ   ผ้าทอของไทยทรงดํามักจะทอเป็นลายขัดธรรมดา   ลายทอผ้าซ่ินจะ

ประกอบดว้ยหลายลาย  เช่น ลายตาหมู่  ลายตาก๊ิบ  หรือตาคู่ ลายกา้นกาง หรือตาฮั้ว  และลายประ 
ลายปัก  หรือลายแซ่ว  เป็นการปักโดยใช้เส้นดา้ย หรือโหมปักแบบห้าเดียว  และปัก

แบบสองหนา้เหมือนกนั  ลายท่ีปักจะเป็นลายรูปทรงเรขาคณิต  คลา้ยผา้ทอของภาคอีสาน  ในการ
ทาํลวดลายหน้าหมอน  ผา้เปียว  (ผา้สไบ)  ลายประกอบตวัเส้ือฮี ไดแ้ก่  ลายขอกูด  ลายดอกเตา้ 
(ลายดอกนํ้าเตา้) และลายดอกผกัแว่น 

ลายปะผ้า  เป็นลวดลายท่ีนิยมกนัมาก เป็นลวดลายท่ีใช้ทาํหน้าหมอน ลายเส้ือฮีลาย
กระเป๋าคาดเอวผูช้ายและลายตกแต่งขอบมุง้สาํหรับพิธีแต่งงาน 

ลวดลายอีกประเภทหน่ึง คือ ผา้ตาหม่ี ได้ค้นพบผา้ชนิดน้ีท่ีอาํเภอเขายอ้ย  จังหวดั
เพชรบุรี  ซ่ึงมีอยูผ่ืนเดียวอนัเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษมีลวดลายตรงกนักบัผา้ตาหม่ีจาก
เมืองเต๊ิก  และเมืองวาด  ประเภทสาธารณรัฐเวียดนาม  ผา้ตาหม่ีมีความหมาย หมายถึง ลายตาหม่ี  
ท่านผูรู้้ชาวไทลุ่มแม่นํ้ าแต๊  ไดอ้ธิบายว่าชาวมอญท่ีอาศยัในแถบเวียดนามมีผา้ชนิดเดียวกนั แต่ชาว
มอญเรียกว่า มดั หมายถึง ตา ส่วนมี คือ หมี รวมกนัเรียก “ผา้มดัมี” ในภาษามอญ คือตาหมี 

ลวดลายบนผา้ทอของชาวไทยทรงดาํส่ือความหมายท่ีเป็นคติความเช่ือ  วฒันธรรม
ประเพณีมีลกัษณะท่ีมาของลายต่าง ๆ แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 

1. ลายพนัธ์ุพฤกษา 
2. ลายสตัว ์
3. ลายเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
4. ลายสถานท่ีและส่งของ 
5. ลายเบด็เตลด็ 
6. ลายปัจจุบนั 
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ลายพนัธ์ุพฤกษา   
ลายพันธ์ุพฤกษาเป็นลายท่ีส่ือความหมายถึง  ต้นไม้  ใบไม้  ดอกไม้  หรือผลไม ้ 

สาํหรับผา้และเคร่ืองนุ่งห่มของชาวไทยทรงดาํมีลวดลายพนัธ์ุพฤกษาดงัน้ี 
1. ลายดอกเตา้ (ดอกนํ้าเตา้) เป็นพืชไมเ้ล้ือยมีลกัษณะเคลือยาวมีลูกออกไม่รู้จกัจบส้ิน  

นิยมนาํมาใชป้ระดิษฐผ์า้ในวนัแต่งงานเพราะเช่ือว่าการแต่งงานเป็นจุดเร่ิมตน้ของการใหก้าํเนิดเพ่ือ
ขยายเผา่พนัธ์ุ 

2. ลายดอกแกว้  เป็นไมพุ้่มขนาดเลก็ ดอกมีกล่ินหอมชาวไทยทรงดาํรู้จกัการขิดและ
ปักจากลายน้ีเป็นลาํดบัแรก  เพราะแสดงถึงความอดทนและเยอืกเยน็ 

3. ลายขอกูด  ผกักูดมีลกัษณะยอดอ่อนจะงอชูยอดแข่งกนัรับแสงแดด มีตาํนานของ
ชาวไทยทรงดาํเล่าต่อกนัมาว่าผกักูดจะปลูกไวท่ี้ปลายไร่  ลูกหรือหลานสาวจะตอ้งไปเก็บมาให้พ่อ 
แม่ ปู่ ยา่ ตา ยาย กินเป็นอาหาร วนัหน่ึงออกไปหาผกักดูไม่มีผกักูดจึงร้องไหน้ํ้ าตาตกดินทาํให้เห็น
ถึงความมีกตญัญู  ผกักดูจึงแข่งกนัออกช่อจึงเป็นท่ีมาของลายขอกดูบนผา้ทุกช้ินโดยเฉพาะผา้เปียว  
ผา้ห่ม  และดา้นขา้งของเส้ือฮี 

4. ลายดอกจนั  ชาวไทยทรงดาํมีความเช่ือว่าดอกจนัเป็นตาํนานรักอมตะของชาวไทย
ทรงดาํเวียดนามในอดีต  ปัจจุบนัจึงนิยมใชล้ายดอกจนัประดิษฐเ์พ่ือมอบใหเ้จา้บ่าว และเจา้สาวหรือ
ผูอ้าวโุสในหมู่บา้น  เป็นการแสดงความรักอนับริสุทธ์ิมัน่คง 

5. ลายแตงโม  แตงโมเป็นพืชไมเ้ล้ือย  ผลนิยมนาํมารับประทานชาวไทยทรงดาํนาํ
ลายของแตงโมมาทอเป็นลายแนวตั้งสลบัระหวา่งผา้ฝ้ายสีครามกบัสีขาว  โดยลกัษณะลายเส้นสีขาว
จะมีสีเด่ียวและคู่สลบักนัโดยมีความเช่ือว่าลายเส้นหนาชิดกนัสองเส้นเรียกว่า  ลายตาก๊ิบ หรือลาย
ตาคบั มีการรวมกลุ่มหรือใกลชิ้ดกนัระหว่างพ่ีน้อง ไทย ลาว และเวียดนาม ลายเส้นเล็กเส้นเด่ียว 
เรียกว่า ลายตาเด่ียว เป็นลายท่ีแสดงถึงการแยกจากกนัเปรียบเหมือนชาวไทยทรงดาํตอ้งพลดัพราก
จากบา้นเกิดเมืองนอน ส่วนลายเส้นหนาห่างกนัสองเส้นเรียกว่า ลายตาหมู่  หรือลายมาคู่ หมายถึง 
ชาวไทยทรงดาํท่ีถูกแยกจากกนัไม่มีโอกาสจะมาพบบรรจบกนัได ้ หรือตอ้งพลดัพรากระหว่างพ่ี
นอ้งไทยดาํในเวียดนาม และไทยทรงดาํในประเทศไทย 

6. ลายดอกผกัแว่น  เป็นผกัพ้ืนบา้นประเภทไมล้ม้ลุกจาํพวกเฟิร์น ข้ึนอยู่ตามชายฝ่ัง   
ลาํนํ้า  หว้ย หนอง คลอง บึง มีดอกเลก็ ๆ สวยงามเกิดเป็นกลุ่มและโตเร็ว ชาวไทยทรงดาํมีความเช่ือ
ว่าใครสามารถปักลายดอกผกัแว่นไดย้อ่มแสดงถึงความอดทน  ความเอ้ือเฟ้ือ ประณีตละเอียดอ่อน  
ดงันั้นลายน้ีนิยมมอบใหคู้่ข่าวสาวในวนัแต่งงาน หรือผูใ้หญ่ท่ีเคารพนบัถือ 
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7. ลายดอกพรม  เป็นไมพุ้่มมีหนามท่ีก่ิงกา้น  ดอกออกช่อท่ีปลายก่ิงกลีบดอกเช่ือม
ติดกันเป็นหลอดสีขาว  มีกล่ินหอม ชาวไทยทรงดาํนิยมปะผา้ประดิษฐ์เป็นลายดอกพรมเป็น
ส่วนมาก เพราะเห็นดอกพรมอยูคู่่กบัทุ่งนามาแต่เดก็ และเป็นลายท่ีง่ายในการใชเ้ป็นตน้แบบ 

8. ลายขาบวั  (ดอกบวั) ดอกบวัเป็นไมน้ํ้ าจะบานในช่วงเชา้และหุบในตอนเยน็ชาว
ไทยทรงดาํมีความเช่ือว่า ดอกบวัเป็นสัญลกัษณ์ของเวลาหรือเปรียบถึงลกัษณะการชูกา้นดอก  เพ่ือ
หนีนํ้ าโคลนตม  เป็นการประพฤติผิดพลาดแมจ้ะประพฤติผิดเพียงใดถา้ทุกคนมีความตั้งใจจริง  
การคิดลายขาบวัหรือดอกบวัตามจินตนาการน้ีเพ่ือเป็นการขอขมาหรือทอถวายพระ 

9. ลายดอกแปด  เป็นลายท่ีเกิดจากจินตนาการของชาวไทยทรงดาํ  โดยอญัเชิญแถน
ทั้ง 8 องค ์มาประดิษฐเ์ป็นลายผา้ประกอบดว้ย แถนหลวง แถนสิง  แถนแนน แถนชาด  แถนบวัก่า
ล่าวี  แถนแม่นาง แถนนุ่งขาว  และแถนบุญ  ผูใ้ดใชเ้ส้ือผา้และเคร่ืองนุ่งห่มลายน้ีจะไดรั้บการดูแล
จากแถน  เม่ือเสียชีวิตลงวิญญาณจะไดรั้บความคุม้ครองจากแถน  โดยเฉพาะเส้ือฮีท่ีมีลวดลายดอก
แปดโดยใชใ้นการคลุมโลงศพ  หรือนาํมาทาํหนา้หมอนเป็นการเยบ็ปะผา้สี 

10. ลายดอกมะลิ  ชาวไทยทรงดาํมีความเช่ือว่าลกัษณะของดอกมะลิเปรียบเหมือน
ผูห้ญิง 4 วยั วยัเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ และวยัชรา เหมือนลกัษณะการเจริญเติบโตของดอกมะลิจาก
ดอกตูม แรกแยม้  บานเต็มท่ี และแห้งร่วงลงพื้นดิน  จึงให้ตระหนักถึงคุณค่าของลูกผูห้ญิงท่ีไม่
ประพฤตินอกลู่นอกทาง 

11. ลายงา  งาเป็นพืชลม้ลุก  เมล็ดใชรั้บประทานเพ่ือสุขภาพ  มีความเช่ือว่าเม่ือนาํงา
มาร่วมกนัเป็นกลุ่มจะเกิดความงามได ้ จึงนาํมาทาํเป็นลายบนผนืผา้  ส่ือถึงความสามคัคีและมีความ
เจริญ 

12. ลายดอกพิกุล  พิกุลเป็นพืชยืนตน้ขนาดกลาง  ดอกเล็กมีแปดกลีบ  ดอกเป็นช่อ ๆ 
ละ   2-6 ดอก กลีบดอกสีขาวนวล  กลีบรองดอกสีนํ้ าตาลมีกล่ินหอม ชาวไทยทรงดาํนิยมปักลาย
ดอกพิกุลไวบ้นหนา้หมอน  สาบเส้ือฮี และเชิงเส้ือฮี เพราะมีความเช่ือท่ีแสดงถึงความอดทน  การ
หลุดพน้ลกัษณะของลายเป็นลายละเอียดใชเ้วลาในการปักนานผูห้ญิงคนไหนสามารถปักลายน้ีได ้ 
หมายถึงพร้อมท่ีจะออกเรือนได ้

 
ลายสัตว์   
ลวดลายสัตวเ์กิดจากจินตนาการเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองบุญคุณ  ถ่ินกาํเนิด ความยาํแกรง  

ความรัก  ความสวยงาม  การคุม้ครอง ความคิดถึง และอาํนาจวาสนา  โดยส่ือออกมาเป็นรูปร่างของ
สตัวป์ระเภทต่าง ๆ ดว้ยวิธีการทอ ปัก ปะ และขิด เช่น 
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1. ลายตานกแก้ว  นกแก้วเป็นสัตว์ท่ี มีความเช่ือว่าซ่ือสัตย์และมีความสามัคคี 
สามารถเรียนเสียงภาษาคนและสามารถเฝ้ายามคอยระวงัคนแปลกหน้าได ้ ลายตานกแกว้ ใชเ้ป็น
ลายหนา้หมอนเพือ่ใชใ้นพิธีแต่งงาน 

2. ลายหมาย ํ่า  เป็นลวดลายท่ีประดิษฐ์ข้ึนมาเพื่อรําลึกถึงหมาท่ีคอยนอนเฝ้าระวงั 
และปกป้องดูแลในขณะท่ีผูห้ญิงนัง่ทอผา้อยู่ใตถุ้นบา้น  จึงไดน้าํรอยเทา้ท่ีหมาย ํ่ามาประดิษฐ์เป็น
ลวดลาย 

3. ลายนาค  ชาวไทยทรงดาํมีความเช่ือว่านาคเป็นเจา้แห่งงูทั้งหลาย เป็นผูก้าํเนิดฝน
ให้ตกตอ้งตามฤดูกาล ทาํให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ลายน้ีจะมีแต่ผูสู้งอายุท่ีทาํไดเ้พราะ
ผูสู้งอายจุะไดรั้บการเคารพยาํเกรงของคนทัว่ไป 

4. ลายแมงมุม  เป็นลายท่ีเกิดจากการเล่าถึงคุณงามความดีมีนํ้าใจและระลึกถึงบุญคุณ
ท่ีแมงมุมไดช่้วยเหลือไวโ้ดยชายผูห้ญิงไดถู้กเสือไล่จนหนีเขา้ไปในถํ้า  แมงมุมเกิดความสงสารจึง
ชกัใยปิดปากถํ้าช่วยเหลือให้รอดพน้จากเสือได ้ ชายคนนั้นกลบัมาบา้นไดเ้ล่าให้เมียฟัง เมียจึงคิด
ลวดลายทอเป็นลายแมงมุม 

5. ลายผีเส้ือ  เป็นลวดลายโบราณท่ีหมายถึง บรรพบุรุษ  หรือหมายถึง เส้ือเมืองหรือ
แถน ท่ีคอยช่วยคุม้ครองดูแลทุกขสุ์ข  ช่วยเหลือมนุษยใ์ห้พน้จากภยัความเดือดร้อน ลายน้ีนิยมทาํ
เพ่ือมอบใหก้บัญาติผูใ้หญ่ท่ีเคารพนบัถือ 

6. ลายตัวลิง  ลายเกิดจากการเล่าว่าการระลึกถึงลูก ๆ จากหญิงหม้ายซ่ึงมีฐานะ
ยากจนไม่มีขา้วให้ลูก ๆ กิน ลูก ๆ จึงหนีเขา้ป่าไปกลายเป็นลิงซ่ึงมีผลไมใ้นป่าเป็นอาหาร  จึงไม่
กลบัมาหาแม่อีก นางจึงเกิดความคิดท่ีจะทอผา้เป็นรูปลิงเม่ือยามคิดถึงลูก 

7. ลายมา้  ในอดีตมา้เป็นพาหนะเดินทางขนส่งสัมภาระ  ชาวไทยทรงดาํมีความเช่ือ
ว่ามา้วิ่งห้อ  หมายถึง  ความเร็ว  ความอุตสาหพยายาม  ความแข็งแกร่ง  ความกลา้หาญจึงได้ใช้
ลวดลายมา้เพ่ือยกยอ่งและทดแทนบุญคุณ 

8. ลายแมงป่อง  แมงป่องเป็นสัตวท่ี์มีขนาดตวัเล็ก  แต่มีพิษเวลาต่อยทาํให้เจ็บปวด
มากชาวไทยทรงดาํประดิษฐ์ลายน้ีเพ่ือใช้ในการข่มขวญัศตัรู  และดว้ยลกัษณะของลายท่ีมีความ
ละเอียดมาก  จึงถูกนาํมาเป็นลายตน้แบบบนผา้ขิดของชาวไทยทรงดาํจาํนวนมาก 

9. ลายปลา  เป็นลายท่ีประดิษฐ์ข้ึนเพ่ือสร้างจิตสํานึกให้มีกาํลังใจในการฟันฝ่า
อุปสรรคทั้งหลายจนไปถึงจุดหมายปลายทางไดส้าํเร็จ  เน่ืองจากในอดีตมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัปลาท่ีว่าย
ทวนกระแสนํ้าเพ่ือกระโดดขา้มแก่งหินท่ีขวางกั้นอยูใ่นแม่นํ้าดาํ  ดว้ยความยากลาํบากเพ่ือไปวางไข่
ท่ีตน้นํ้า  จึงมีคติสอนใจว่า  “คนจนมีสิทธิรวยได”้  ถา้มีความมุ่งมัน่และความพยายามเหมือนปลาท่ี
ฟันฝ่าอุปสรรคได ้
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10. ลายช้าง  ช้างเป็นสัตว์บกท่ีมีขนาดใหญ่   ชาวไทยทรงดาํเช่ือว่า ช้างเป็นสัตว์
ศกัด์ิสิทธ์ิ แสดงถึงความยิง่ใหญ่  ความเจริญรุ่งเรืองและชา้งเป็นสตัวท่ี์เก่ียวขอ้งกบัพทุธศาสนาดว้ย 

11. ลายสิงโต  สิงโตเป็นสัตวป่์าท่ีมกัพบเห็นบ่อย ๆ ในการทาํหน้าท่ีเป็นยามยืนเฝ้า
รักษาการอยูใ่นสถานท่ีต่าง ๆ ไวป้้องกนัส่ิงชัว่ร้าย  ชาวไทยทรงดาํจึงนาํลายสิงโตมาผลิตบนผืนผา้
แสดงถึงอาํนาจ  ศกัด์ิศรี  กลา้หาญ อดทน  และแขง็แกร่งนิยมทาํข้ึนเพือ่มอบใหก้บัผูอ้าวโุส 

12. ลายงูเหลือม  ชาวไทยทรงดาํมีความเช่ือเก่ียวกบังูมาก  ถา้จะนาํงูมาทาํเป็นลายของ
ผา้  ขิดตอ้งดูความเหมาะสม  ทาํไปถวายพระสงฆไ์ด ้ แต่จะไม่ทาํใหก้บัหญิงสาวเน่ืองจากงูมกัเล่ือย
ขดไปขดมา  เป็นการเปรียบเทียบและสั่งสอนผูห้ญิงไม่ให้ประพฤติปฏิบติัเหมือนกบังู  แต่ลายงู
เหลือมสามารถมอบให้กบัหญิงท่ีแต่งงานแลว้ได้  เพราะหญิงท่ีแต่งงานแลว้สามารถเผชิญกบั
อุปสรรคและแกปั้ญหาได ้ นบัว่าเป็นคนมีชีวิตท่ีสมบูรณ์แลว้ 

13. ลายกบ  เน่ืองจากชาวไทยทรงดาํทาํนาเป็นอาชีพหลกัจึงใกลชิ้ดกบักบ  เช่ือกนัว่า
เสียงร้องของกบเป็นการขอฝนและอวยพรให้ขา้วไดผ้ล  และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของการเกิด  การ
เร่ิมตน้ใหม่ลายกบปรากฏบนผา้ขาวมา้ซ่ึงเจา้สาวตอ้งเตรียมไวเ้ป็นของรับไหวใ้ห้กบัญาติฝ่ายชาย
ในวนัแต่งงาน 

14. ลายหนา้เสือ  มีเร่ืองเล่าว่าในหมู่บา้นเกิดการแห้งแลง้ขาดนํ้ าทาํการเกษตร  ทาํให้
ชาวบ้านต้องเดินทางไปถามแถนถึงบนฟ้า  เม่ือถึงประตูทางเข้ามีกลองแขวนอยู่หน้าทางเข้า
ชาวบา้นจึงตีกลอง  แถนร้องถามว่าใครแลว้สั่งให้เสือซ่ึงยนืเป็นยามเฝ้าหนา้ประตูออกมาดู  แต่เสือ
ไม่ทาํอนัตรายเพราะคนร้องขอ  บอกว่าช่วยพูดกบัแถนขอนํ้ าให้กบัหมู่บา้นของตนเพราะเกิดความ
แห้งแลง้  ชาวไทยทรงดาํจึงถือว่าเสือเป็นวิญญาณผูพ้ิทกัษ์  แห่งการเกษตรโดยใช้ภาพเสือเป็น
เคร่ืองหมายของฤดูกาลเกบ็เก่ียว  จึงทอผา้เป็นรูปหนา้เสือเพ่ือเป็นการระลึกถึงนํ้าใจและความดีของ
เสือ 

15. ลายปู  ชาวไทยทรงดาํนาํลายปูมาประดิษฐ์เป็นลายลงบนผา้  ไวเ้ป็นอุทาหรณ์เพ่ือ
เตือนสติคิดให้รอบคอบเสียก่อนจะทาํส่ิงหน่ึงส่ิงใดลงไป  ดงัเช่นชายท่ีฆ่าปูโดยลืมไปว่าตวัเองผูก
เคียวไวก้บัปลายอีกขา้งหน่ึงบนคานหาบขา้วท่ีนาํไปกระแทกปู  เคียวจึงตดัคอของชายคนนั้นขาด
และลกัษณะของตวัปูท่ีเดินเร็ววิ่งเร็วแสดงถึงความคล่องแคล่ว  จึงทาํเพื่อมอบให้แก่ผูบ่้าวสาวใน
งานวนัแต่งงานเช่ือว่าทาํมาหากินไดส้าํเร็จรวดเร็ว 

 

ลายเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้   
ลายเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ป็นรูปแบบลายผา้ท่ีเกิดจากการสร้างสรรคข์องผูห้ญิง  ส่วนมาก

เป็นลายท่ีพบเห็นโดยทัว่ไปยกเวน้ขา้วของเคร่ืองใชท่ี้ทาํจากไมแ้ต่มีลวดลายท่ีส่ือถึงความหมายได้
จึงเกิดรูปแบบเป็นลายผา้ 1 ลาย คือ 
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ลาวข้าวหลามตัด  ชาวไทยทรงดาํเช่ือว่าลายขา้วหลามตดั  คือขนัหมากและเช่ียนหมาก  
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยขนัหรือพานสําหรับใช้ใส่ส่ิงของเพ่ือเซ่นไหวผี้เรือน  และประกอบพิธีกรรม    
ต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน  การตอ้นรับแขก 

 
ลายของสถานทีแ่ละส่ิงของ 
ชาวไทยทรงดาํ  มีความผูกพนักบัพุทธศาสนาเป็นอย่างมากผสมผสานกบัการนบัถือผี

จึงไดคิ้ดประดิษฐล์วดลายของสถานท่ีและส่ิงของลงบนผนืผา้จาํนวน 4 ลาย ตามความเช่ือ ดงัน้ี 
1. ลายหอปราสาท  ปราสาทเป็นท่ีอาศยัของพระเจา้แผ่นดิน  พระ และขุนนาง (เพ้ีย)  

เทียบเท่ากับชนชั้นผูต้ ้าวของชาวไทยทรงดาํ  ซ่ึงเป็นผูมี้ศกัดินาสูงกว่าชาวบ้านทั่วไป  ดังนั้ น
ชาวบา้นทอผา้ไปถวายพระหรือมอบใหผู้อ้าวโุสซ่ึงเป็นชนชั้นผูต้า้ว  ตอ้งทอลายหอปราสาท  ลายน้ี
ทอในผา้ซ่ินตาหม่ี  ผา้ขนัลาว และผา้สไบ 

2. ลายโบสถ ์ เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ  เพราะการสร้างวดัตอ้งสร้างโบสถ์เป็นแห่งแรก
และเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปท่ีเป็นองคพ์ระประธานของวดั  ใครสามารถทาํผา้ซ่ินตาหม่ี  
ผา้ขนัลาวหรือผา้เช็ดหนา้ และผา้สไบลายน้ีไดจ้ะไดบุ้ญกศุล ตายไปจะไดข้ึ้นสวรรค ์ลายน้ีส่วนมาก
จะเกบ็ไวเ้ป็นมรดกและถวายพระในกิจกรรมของสงฆ ์

3. ลายธรรมาสน์  ธรรมาสน์เป็นท่ีแสดงธรรมของพระสงฆ์  การทาํผา้ซ่ินตาหม่ีจะทาํ
สวมใส่สําหรับงานบุญเท่านั้น  สมยัก่อนจะไม่มดัรวมกบัลายอ่ืนโดยมากจะใชล้ายเดียวตลอดผืน
หรือตลอดแถว 

4. ลายใบเสมา  ใบเสมาเป็นใบปักเขตของสงฆ์หรือของวดัให้มีขอบเขตเป็นสัดส่วน 
ทั้งน้ีเป็นความเช่ือของคนสมยัก่อนท่ีทาํบุญเพ่ือชาติหนา้ 

 
ลายเบ็ดเตลด็   
ลายเบ็ดเตล็ด  เป็นลายท่ีประดิษฐ์ลงบนผืนผา้ของชาวไทยทรงดาํ  เป็นลายท่ีเก่ียวกบั

ธรรมชาติบนทอ้งฟ้า มี 2 ลาย คือ 
1. ลายดาวลอย  ชาวไทยทรงดาํเช่ือกนัว่า ดาวเป็นส่ิงท่ีอยูบ่นฟ้าให้แสงสว่าง นาํความ

เจริญ ความกา้วหน้า  และความเฉลียวฉลาดมาสู่ผูค้นได ้ ลายดาวลอยท่ีปรากฏบนผืนผา้  เช่ือว่า
ดวงดาวบนทอ้งฟ้าดาวแต่ละดวงเป็นตวักาํหนดความเช่ือ  หมายถึง  ความมีโชคลาภ  ความอุดม
สมบูรณ์ ความหมายท่ีเป็นสิริมงคลทั้งส้ิน 
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2. ลายสายรุ้ง  ชาวไทยทรงดาํเช่ือว่า สายรุ้งคือบนัไดท่ีแถนส่งมนุษยล์งมาเกิดและคอย
รับผูเ้สียชีวิตข้ึนไปอยูก่บัแถน  สายรุ้งท่ีปรากฏบนผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม  จึงมีเฉพาะผา้เปียวหรือผา้
พนัศีรษะเท่านั้น  เช่ือวา่สายรุ้งเป็นของสูงเป็นทางเดินของแถน 

 
ลายปัจจุบัน 
ลวดลายจากการปะผา้  การปักผา้บนผา้เปียวโดยใช้ลวดลายเดิมมาผสมผสานให้เกิด

ลวดลายใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมายในปัจจุบนั  จึงไม่ไดมี้การตั้งช่ือเพียงแต่รู้ว่า  ลายใหม่เกิดจากลาย
อะไรผสมกบัลายอะไรบา้ง  เช่น ลายดอกจนัผสมลายขาไก่  เป็นตน้ การใชสี้ในการทาํลวดลายยงั
ยดึการใชสี้เดิมอยูแ่ต่บางทอ้งท่ีจะใชสี้สมยัใหม่ เช่น สีฟ้า สีชมพ ูสีม่วง เพ่ือใหข้ายไดแ้ละเขา้กบัยคุ
สมยั 

ลวดลายทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น  เป็นลายท่ีเกิดจากความเช่ือและพิธีกรรมท่ีสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษในประเทศลาว  และเวียดนามเหนือ หาดูไดย้าก นบัวนัจะสูญหายไปไม่มีการ
ทาํข้ึนมาใหม่ไดอี้ก ส่วนท่ีมีการทาํข้ึนมาใหม่นั้นเป็นการคิดลายปะผา้  และการปักผา้จากการผสม
ลาย 2 ลาย เขา้ดว้ยกนั เช่น ลายดอกพรมกบัลายดอกแปด  ลายดอกบวักบัลายดอกแปด ลายดอกจนั
กบัลายดอกแปด ลายดอกแปดกบัลายขอกูด  และลายอ่ืน ๆ อีกมากมาย  แต่ไม่มีการตั้งช่ือ ซ่ึงลาย
เหล่านั้นกมี็ความสวยงามดูแต่ละลายจะคลา้ย ๆ กนั ถา้ไดดู้อยา่งละเอียดจะพบวา่มีความแตกต่างกนั 

 
สีย้อมผ้า 
สียอ้มผา้ของชาวไทยทรงดาํ มี 6 สี คือ สีครามเขม้ สีเหลือง สีส้ม สีเขียว สีแดงหรือสี

แดงเลือดหมู  และสีขาว ซ่ึงแต่ละสีมีวฒันธรรมความเช่ือดงัน้ี 
1. สีครามเขม้หรือสีดาํ เป็นสีหลกัของผืนผา้และการใชง้าน โดยมีความเช่ือว่าเกิดจาก

การเกบ็กดท่ีตอ้งพลดัพรากจากบา้นเกิดเมืองนอนมาเป็นชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย 
2. สีครามเขม้และสีขาว  เป็นลวดลายการวางสีขาวสลบัสีครามเขม้บนผา้ซ่ิน  โดยส่ือ

ความหมายถึงความเดียวดายท่ีตอ้งพลดัพรากจากญาติพ่ีนอ้งและบา้นเกิดเมืองนอน  ปัจจุบนัจะมีสี
ครามเขม้หรือสีดาํและสีฟ้าบนผา้ซ่ินลายแตงโม 

3. สีเหลือง  เป็นสีท่ีแทรกอยู่ในลวดลายท่ีใช้ตกแต่งผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม  มีความ
หมายถึง ความสว่างไสว  ความเจริญ การเติบโต  ความกา้วหนา้ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลายมีชีวิตชีวา 

4. สีส้ม  เป็นสีท่ีให้ความรู้สึกอบอุ่น  จึงนาํมาใชป้ระดิษฐ์กบัส่ิงท่ีอยู่ใกลต้วั  เช่น ใน
เคร่ืองรางผกูไวก้บัผา้อุม้เดก็  เพ่ือป้องกนัภูตผ ี และใชเ้ป็นสีประกอบลวดลายบนหนา้หมอนลายปะ
หรือลายปักเพ่ือถวายพระภิกษุ  หรือผูใ้หญ่ท่ีนบัถือ 
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5. สีเขียว  เป็นสีของธรรมชาติพนัธ์ุไมต่้าง ๆ ใหค้วามรู้สึกผ่อนคลายสดช่ืน เยอืกเยน็ดู
แลว้สบายตาสบายใจ 

6. สีแดงหรือสีแดงเลือดหมู  เป็นสีท่ีเด่นสะดุดตา  ชาวไทยทรงดาํมีความเช่ือว่า เป็นสี
ของเลือดเน้ือหรือส่ิงมีชีวิต  และส่ือความหมายถึงพวกเผ่าพนัธ์ุเดียวกนั  นอกจากน้ียงัหมายถึงการ
หยดุ  การ  การส้ินสุด  การหลุดพน้ เช่น การใชผ้า้แพรสีแดงปิดหนา้ศพ  การใชผ้า้ฝ้ายสีแดงปิดโลง
ศพ หรือสีแดงของธงท่ีปักเป็นขั้นบนัได  เป็นความเช่ือในการส่งผูต้ายไปเฝ้าแถน 

7. สีขาว  เป็นสีท่ีแสดงถึงความสงบเยือกเยน็  ความบริสุทธ์ิ สุภาพ และความเบิกบาน
ชาวไทยทรงดาํมีความเช่ือว่า สีขาวหมายถึงวิญญาณ จึงใชสี้ขาวในพิธีไหวผ้ ีและพิธีงานศพ 
 
การแต่งกาย 

การแต่งกายของชาวไทยทรงดาํมีลกัษณะโดดเด่นกว่าชุมชนกลุ่มลาวอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย จากสีของเส้ือผา้ท่ีจะใช้สีดาํหรือสีครามเข้ม  รูปแบบและสีของเคร่ืองแต่งกายมี
ลกัษณะเดิมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ชาวไทยทรงดาํจะใส่เส้ือผา้ปกติตามสภาพทอ้งถ่ิน  แต่เวลาท่ีมี
พิธีกรรมต่าง ๆ ท่ียึดถือปฏิบติักนัมานั้นจะตอ้งใส่เส้ือผา้ตามแต่ละพิธีกรรม  ซ่ึงดูแลว้มีความเป็น
ระเบียบวินยัสูงกว่ากลุ่มชุมชนอ่ืน ๆ ลกัษณะการแต่งกายของชาวไทยทรงดาํมีดงัน้ี 

เส้ือกอ้มผูช้าย  หมายถึง  เส้ือท่ีมีรูปทรงสั้ น  ความยาวตั้งแต่คอถึงสะโพกบนใชคู่้กบั
เส้ือเช้ิตสีขาวขา้งใน  เวลาใส่พบัปกเส้ือเช้ิตออกขา้งนอก เรียกว่า “คอแก่น” หมายถึง คอ 2 ชั้น สวม
ใส่ไปทํางานเดินทางไปต่างหมู่บ้าน  ลักษณะของเส้ือก้อมเป็นเส้ือคอตั้ งไม่มีปีก  แขนยาว
ทรงกระบอกถึงขอ้มือ  การต่อแขนเส้ือจะมีผา้รูปส่ีเหล่ียมไวใ้ตรั้กแร้  ชายเส้ือดา้นขา้งแทรกดว้ยผา้
รูปสามเหล่ียมตั้ งแต่เอวจนถึงสะโพก  เพ่ือให้ชายเส้ือบานออก ด้านหน้าผ่าตลอดมีสาบเส้ือติด
กระดุมเงินยอดแหลม 9-13 เม็ด ในสมยัก่อนเส้ือกอ้มใชมื้อเยบ็ทั้งตวัแต่ปัจจุบนัใชจ้กัรเยบ็แทน  สี
ของเส้ือเป็นผา้ยอ้มครามเขม้อนัเป็นสีท่ีแสดงถึงความเศร้าโศก อา้งวา้ง  และเดียวดายท่ีตอ้งพลดั
พรากจากบา้นเกิดเมืองนอน 

เส้ือก้อมจะใส่กับกางเกง  ส้วงฮีหรือกางเกงขายาวสีดํา  มีลักษณะคล้ายกางเกง
ชาวประมง  ความยาวของกางเกงเสมอข้อเท้า  ขากางเกงแคบเล็กน้อยใช้ใส่ร่วมงานพิธีตาม
ประเพณี  เช่น งานเสนเรือน  งานแต่งงาน จะคาดกระเป๋าท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายสีครามเขม้  รูปทรง
กระเป๋าคลา้ยรังผึ้ งภายในเป็นกระเป๋า 2 ชั้น มีฝาปิดเปิดไดบ้างแบบใช้ซิบด้านหน้าตกแต่งด้วย
วิธีการปะผา้  ลายดอกจันลายดอกมะลิ  ตรงเกสรประดับกระจกหรือมีลูกปัดห้อยท้ิงชายให้ดู
สวยงาม  บางพ้ืนท่ีกไ็ม่นิยมหอ้ยลูกปัดบอกว่าเหมือนพวกชาวเขาจึงทาํเป็นแบบดั้งเดิม  ชายกระเป๋า
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ทั้งสองขา้งมว้นกลมปลายเรียวเยบ็พบัดว้ยผา้ไหมหลากสีโดยมดัรวมกนัเป็นพู่ตรงชายสุดทั้งสอง
ขา้งคลา้ยหางหมู 

เส้ือกอ้มผูห้ญิง  มีความหมายและสีเหมือนของผูช้ายแต่มีลกัษณะแตกต่างกนัตรงเส้ือ
กอ้มคอตั้งไม่มีปก  เขา้รูป แขนวาวทรงกระบอกรัดขอ้มือ  เพ่ือให้แนบลาํตวัจะไดรั้บความอบอุ่น
และป้องกนัความร้อนไดดี้  การต่อแขนติดกบัลาํตวัต่อตรง ๆ และมีผา้แทรกใตรั้กแร้  ตวัเส้ือยาว
เหนือสะโพกผา่หนา้ตลอด  ติดกระดุมเงินเหมือนเส้ือกอ้มผูช้าย  เวลาใส่เส้ือกอ้มจะใส่กบัผา้ซ่ินลาย
แตงโม  ผา้ซ่ินของผูห้ญิงท่ียงัไม่แต่งงานจะนุ่งซ่ินต่อหวัแต่ถา้แต่งงานแลว้จะตอ้งนุ่งซ่ินซอ้น 2 ผืน 
เพ่ือป้องกนัประจาํเดือนท่ีอาจจะมาไม่เป็นปกติ  ลกัษณะของผา้ซ่ินจะมี 3 ส่วน คือ หัวซ่ินอยูด่า้น
บนสุดเป็นผา้ฝ้ายสีครามเขม้  ตวัซ่ินอยู่ตรงกลางจะมีความหนากว่าหัวซ่ินเป็นผา้ทอลายแตงโม  
เวลาท่ีนุ่งจะทบชาย 2 ขา้ง มาตรงกลางแลว้คาดเขม็ขดัตลบชายลงมา  ตีนซ่ินอยูล่่างสุด  เป็นผา้ทอ
ด้วยผา้ฝ้ายเส้นหนา  เพ่ือช่วยถ่วงนํ้ าหนักของตวัซ่ินให้อยู่ตามรูปทรงผูห้ญิงชาวไทยทรงดาํจะ
สะพายกระเป๋าสานเรียกว่า “กระต๊ิบ” สาํหรับเกบ็ของใชร้ะหว่างเดินทาง  แต่ถา้ใส่ชุดกอ้มออกงาน
จะมีผา้สไบหรือผา้เปียวทั้ งแบบดั้ งเดิมและผา้สไบสมยัใหม่เป็นสีสดสีต่าง ๆ ผา้สไบผา้เปียวมี
ลกัษณะเป็นผา้ท่ีทอจากพืมขนาดเลก็  เรียกวา่ “พืมเจ็ด” ความยาวแลว้แต่ผูใ้ช ้ ผา้เปียวจะเป็นผา้ฝ้าย
สีดาํหรือสีครามเขม้  มีการปักลวดลายท่ีชายทั้งสองดา้นเป็นลายดอกแปดกบัลายขอกดู  โดยมีหน้า
หลงัเหมือนกนัสาํหรับผูสู้งอายจุะผกูผา้เปียวท่ีอกอยา่งเดียวไม่ไดใ้ส่เส้ือหรือถา้มีอากาศร้อนมาก ๆ 
นิยมใส่เส้ือน่อยเป็นเส้ือคอกลมแขนกดุหรือเส้ือชั้นในสายเด่ียวสีดาํหรือสีครามเขม้แลว้สะพายดว้ย
ผา้ลูกไมสี้ดาํบาง ๆ หรือผา้สไบสีสดใส 

เส้ือฮีของผูช้าย  หมายถึง  เส้ือยาวหรือเส้ือผี  เป็นเส้ือท่ีใช้ได้ทั้ งสองด้าน  ด้านท่ีมี
ลวดลายมากจะไวด้า้นในเม่ือใส่ไปงานมงคลชาวไทยทรงดาํมีความเช่ือว่าลวดลายมากนั้นขโมยมา
จากผี  จึงตอ้งปกปิดไวจ้ะใชด้า้นท่ีมีลวดลายมากในงานศพ  รวมทั้งศพของตวัเองนั้นจะใชด้า้นท่ีมี
ลวดลายมากคลุมหีบศพ  ชาวไทยทรงดาํจะมีเส้ือฮีประจาํตวั  เพ่ือไวใ้ชง้านตามวฒันธรรมประเพณี  
ลกัษณะของเส้ือฮีเป็นเส้ือยาวถึงเข่าผ่าหน้า  ท่ีขอบคอเส้ือกุ๊นด้วยผา้ไหมสีต่าง ๆ และตกแต่ง
ลวดลายการปะผา้ ใตรั้กแร้ใชผ้า้ไหมขริบเป็นลวดลายหลากสีตกแต่งดว้ยการปะผา้ลวดลายหลากสี  
และปักลายขอกูดตกแต่งลวดลายการปะผา้สีท่ีชายเส้ือตลอดแนว  ตะเข็บทุกตะเขบ็ใชผ้า้ไหมสีดาํ
หุ้มทบั  เส้ือฮีจะมีสีดาํหรือสีครามเขม้  สีท่ีใชต้กแต่งลวดลายมีสีแดง  สีเหลือง  สีเขียว  และสีขาว  
เส้ือฮีใส่กบักางเกงขายาวสีดาํหรือส้วงฮี 

เส้ือฮีผูห้ญิง  มีความหมายและลกัษณะการใชง้านเหมือนเส้ือฮีผูช้าย  แต่มีความแตกต่าง
กนัตรงรูปแบบเส้ือฮีของผูห้ญิงจะใชก้ารสวมหวัเวลาใส่  คอวีตวัยาวถึงเข่าไม่มีปกดา้นในจะมีการ
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ตกแต่งลวดลายสีหลายสีบนตะเขบ็ทุกตะเข็บใชว้ิธีการปะผา้และปะลวดลายบนดา้นหน้าตวัเส้ือฮี
ตลอดความยาวของเส้ือและท่ีชายเส้ือ  ในการใส่เส้ือฮีจะใส่กบัผา้ซ่ินลายแตงโม 

เส้ือไตหรือเส้ือไทผูช้าย  เป็นเส้ือลาํลองมีขนาดใหญ่ใส่ไปงานท่ีไม่มีพิธีการมาก  
ลกัษณะของเส้ือไตเป็นผา้ฝ้ายสีครามเขม้หรือสีดาํ  คอตั้งแขนยาวทรงกระบอก  ผ่าหนา้ตลอด  ติด
กระดุมเงิน 10-19 เมด็  ลกัษณะการใชง้านคลา้ย ๆ กบัเส้ือกอ้ม 

เส้ือต๊ก  คาํว่า ต๊ก หมายถึง  ตกใจหรือใจหาย  เป็นเส้ือท่ีทาํจากผา้ดิบตดัเยบ็ไม่ประณีต 
คอวีไม่มีแขน  ไม่มีลวดลาย  ผูช้ายและผูห้ญิงใช้เส้ือต๊กแบบเดียวกนัสําหรับใช้ในงานศพ  เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นว่าเป็นญาติสายโลหิตเดียวกนั 

ผา้เปียวหรือผา้พนัศีรษะ  ชาวไทยทรงดาํจะใชผ้า้เปียวพนัศีรษะแทนหมวก เป็นผา้ฝ้าย
หรือผา้ไหมสีครามเขม้หรือสีดาํ เป็นสัญลกัษณ์ของการมีเจา้ของและคนชรา  ในงานแต่งงานฝ่าย
หญิงจะเตรียมผา้เปียวไวเ้ป็นผา้ไหวใ้หแ้ก่แม่สามี  คนสูงอายจุะห่มผา้เปียวอยูก่บับา้นหรือไปวดัโดย
ห่มแบบสไบ  เม่ือเสียชีวิตลงกต็อ้งห่มผา้เปียวเพ่ือใหรู้้ว่าเป็นคนตระกลูเดียวกนั  ในสมยัก่อนมีการ
ทาํผา้เปียว 4 ชนิด คือ ผา้เปียวเบาะหรือเปียวดอก  เป็นการปักลายดอกท่ีชายผา้เปียวทั้ง 2 ขา้งลายขด
วงกลมสลบัสีไหมตรงกลางเป็นลายดอกแปด  (เบาะแปด) แลว้จึงเยบ็ลายขอกูดออกมา 8 แฉก 
เรียกว่า ขอกดูหวาย 

ผา้เปียวดอกผกัแว่น  เป็นการเยบ็ดอกรอบส่ีเหล่ียมต่อกนัยาวเกือบตลอดผืน  มีปุยห้อย
ตรงริมชายผา้  สีไหมท่ีปักจะใช ้2 สี  คือ สีขาวธรรมชาติของไหม และสีแดงเลือดหมู  ผา้เปียวชนิด
น้ีเหมือนผา้เปียวในเมืองแถง  (เคียนเบียนฟู)  มากท่ีสุด และดอกผกัแว่นซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของไทย
ทรงดาํ  ผา้เปียวชนิดน้ีทาํกนัมากท่ีตาํบลดอนมะนาว  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ผา้เปียวขาบวั  (ขาปัว) คาํว่า “ปัว” หมายถึง พยุงหรือรับ เร่ิมลายจากมุมผา้แบ่งเป็น   
ส่วน ๆ แลว้จึงทาํเป็นดอกเล่ือนชั้นข้ึนไปเป็นรูปสามเหล่ียมจนเกิดลวดลายต่าง ๆ โดยใชไ้หมสีแดง  
สีขาว  สีเขียว  สีเหลือง  ผา้แบบน้ีพบไดท่ี้ ตาํบลหนองปรง  จงัหวดัเพชรบุรี 

ผา้เปียวสายรุ้ง  เป็นการปักช้ีข้ึนดา้นบนชายผา้ใหเ้ป็นเส้นตรงหลาย ๆ เส้น  โดยปักแบบ
คู่ตรงขา้มให้มีขนาดเท่ากนั  นาํเม็ดผา้ซ่ึงเกิดจากการปักไหมสีคลา้ยดอกแปดเยบ็ติดหัวทา้ยดา้นละ 
8 ลูก ด้านขา้งด้านละ 4 ลูก เป็นการถ่วงนํ้ าหนักชายผา้ ผา้เปียวแบบน้ีพบได้ท่ีตาํบลหนองปรง  
จงัหวดัเพชรบุรี 

ผา้เปียว  มีการพฒันาลวดลายใหมี้รูปแบบหลากหลาย  ถูกใจผูซ้ื้อจึงมีการสอนออกแบบ
ลายและวิธีการทาํ  ท่ีกลุ่มไทยทรงดาํ  ตาํบลดอนมะนาว  จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปัจจุบนัผลิตภณัฑข์องท่ีระลึกของชาวไทยทรงดาํ  ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทส่ิงทอและ
เคร่ืองจกัสานโดยใชว้ฒันธรรมเดิมท่ีสืบทอดกนัมาพฒันาลวดลายและรูแบบใหท้นัสมยัเขา้กบัภาวะ
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ส่ิงแวดล้อม  เศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบัน  รูปแบบส่ิงทอ  จะผลิตออกมาเป็นเส้ือผา้ท่ีส่ือถึง
วัฒนธรรมเดิม  เช่น    เส้ือฮี  เส้ือก้อม   ผ้าซ่ินลายแตงโม  ผ้าเปียว  กระเป๋าคาดเอว  กระดุม  
เคร่ืองประดับ  เป็นต้น ส่วนข้าวของเคร่ืองใช้แต่ละกลุ่มได้พัฒนารูปแบบมากข้ึนเพ่ือให้ได้
ผลิตภณัฑ์ท่ีแพร่หลายในกลุ่มวยัรุ่นเพ่ิมมากข้ึน เช่น กระเป๋าใบเล็กใส่ของอเนกประสงค ์ กระเป๋า
ใส่มือถือ  ผา้แขวนตกแต่งบา้น  หมอน  ยา่ม  โมบาย  ลูกช่วง ฯลฯ ส่วนเคร่ืองจกัสาน เช่น กะเหลบ็ 
ขะมุก เป็นตน้ 
 
5.  แนวคดิเกีย่วกบัการออกแบบผลติภัณฑ์และปัจจัยผู้บริโภค 

มนุษยรู้์จกัการออกแบบมานานกว่า 6,000 ปีมาแลว้ ใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์ห้กลมกลืน
กบัธรรมชาติ สามารถปรับปรุงความเป็นอยูด่ว้ยการรู้จกัการดดัแปลง ปรุงแต่ง และการเลือกสรรส่ิง
ต่างๆ ท่ีมีอยูม่าประดิษฐ ์ใหมี้หนา้ท่ีประโยชน์ใชส้อยก่อนเสมอฉะนั้นการออกแบบจึงมีความหมาย
ท่ีกวา้งขวางตามความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนัไป ในท่ีน้ีจะยกตวัอย่างคาํจาํกดัความของการออกแบบ
ตามทรรศนะ และประสบการณ์จากแนวคิดของหลายๆ ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

วิรุณ ตั้งเจริญ (2552, หนา้ 18) กล่าวว่า การออกแบบคือ การวางแผนสร้างสรรครู์ปแบบ 
โดยวางแผนจดัส่วนประกอบของการออกแบบให้สัมพนัธ์กบัประโยชน์ใชส้อย วสัดุ และการผลิต
ของส่ิงท่ีตอ้งการออกแบบนั้น  

อารี สุทธิพนัธ์ุ (2551, หนา้ 82) กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่
เพ่ือประโยชน์และความงามดว้ยการนาํส่วนประกอบของการออกแบบมาใช ้(Element of Design) 
และหมายถึงการปรับปรุงของเดิม ท่ี มีอยู่แล้วดัดแปลงให้ เหมาะสมยิ่ง ข้ึน  (Organize and 
Reorganize) (อารี สุทธิพนัธ์ุ) 

สิทธิศกัด์ิ ธญัศรีสวสัด์ิกุล (2539, หนา้ 8) กล่าวว่า การออกแบบเป็นกิจกรรมอนัสาํคญั
ประเภทหน่ึงของมนุษยซ่ึ์งหมายถึงส่ิงท่ีมีอยูใ่นความนึกคิด อนัอาจจะเป็นโครงการ หรือรูปแบบท่ี
นกัออกแบบกาํหนดข้ึน ดว้ยการจดัท่าทาง ถอ้ยคาํ เส้น สี แสง เสียง รูปแบบ และวสัดุต่างๆ โดยมี
กฎเกณฑข์องความงาม 

นักออกแบบผลิตภัณฑ์  (Product) ท่ี ดี มี คุณภาพ  ควรคํานึงถึง  องค์ประกอบท่ี มี
ความสาํคญั และตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์วิธีการต่างๆ  มาผสมผสานเพ่ือสร้างเป็นผลิตภณัฑใ์หมี้
ความเหมาะสม โดยนกัออกแบบควรคาํนึงถึงหลกัการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์สาํคญั ดงัต่อไปน้ี คือ  
1)หน้าท่ีใช้สอย(Function)  2)ความปลอดภัย(Safety)  3)ความแข็งแรง(Construction) 4)ความ
สะดวกสบายในการใช(้Ergonomics)  5)ความสวยงาม(Aesthetics)  6)ราคาพอสมควร(Cost)  7)การ



60 
 

ซ่อมแซมง่าย (Ease of Maintenance)  8)วสัดุและวิธีผลิต(Materials and Production) และ 9)การขนส่ง 
(Transportation) (วชัรินทร์  จรุงจิตสุนทร.2548, หนา้  25-35) 

โดยเฉพาะการออกแบบ เป็นงานแขนงหน่ึงของศิลปะ ซ่ึงจะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ในการ
สร้างสรรค ์ดงันั้นหลกัของการออกแบบจึงแสดงออกทางความงาม หรือโครงสร้างของศิลปะซ่ึงนกั
ออกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี คือ 

1. ความเป็นหน่วย (Unity) หมายถึง การออกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงงานทั้งหมดใหอ้ยูใ่น
หน่วยเดียวกันเป็นกลุ่มเป็นชุดสัมพันธ์กันทั้ งหมด มีความเช่ือมโยงกันได้ ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นชุดหรือมีหลายขนาด การออกแบบควรคาํนึงถึงรูปแบบความเห็นหน่วย เพราะจะ
ช่วยใหผ้ลิตภณัฑเ์กิดความเป็นเอกลกัษณ์ 

2. ความสมดุล (Balancing) หมายถึง ความสมดุลในงานออกแบบนั้นๆ ซ่ึงเป็นหลกั
ทัว่ไปของงานศิลปะ ความสมดุลท่ีเกิดข้ึนอาจมาจากองค์ประกอบต่างๆกนั เช่น รูปทรง ขนาด 
ความหนาแน่น สี ลกัษณะความสมดุลแบ่งออกได ้3 ประการ คือ 1)ความสมดุลในลกัษณะเท่ากนั 
(Symmetry Balancing) คือ มีลกัษณะท่ีมีความเท่ากนัทั้งซ้าย-ขวา บน-ล่าง ความสมดุลในลกัษณะ
เช่นน้ี ดูง่ายและเขา้ใจง่าย ใหค้วามรู้สึกน่ิงเฉยคงท่ี  2)ความสมดุลในลกัษณะไม่เท่ากนั (Asymmetry 
Balancing) คือ มีความสมดุลกนัในตวัเอง ไม่จาํเป็นจะตอ้งเท่ากนั แต่ดูแลว้เกิดความรู้สึกว่าสมดุล
กนัในตัว ลกัษณะการสมดุลแบบน้ีนักออกแบบจะต้องมีการประคอง และทดสอบดูให้แน่ใจ
เสียก่อน ซ่ึงอาจเป็นความสมดุลท่ีเกิดจากลกัษณะท่ีแตกต่างกนัก็ได ้เช่น ใช้ความสมดุลดว้ยผิว 
(Texture) ดว้ยแสง-เงา (Shade) หรือดว้ยสี (Color) เป็นตน้  3)ความสมดุลในลกัษณะจุดศูนยถ่์วง 
(Gravity Balancing) คือการออกแบบใดๆ  ท่ี เป็นวัตถุส่ิงของ และจะต้องใช้งานการทรงตัว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น จุดศูนยถ่์วงมีความจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงเป็นพิเศษ 
เพราะบรรดาเคร่ืองใชส้อยทัว่ไปจะตอ้งตั้งซ่ึงมีนํ้ าหนกักดลงท่ีฐาน ดงันั้นเร่ืองของจุดศูนยถ่์วงจึง 
หมายถึง การทรงตวัของวตัถุส่ิงของนัน่เอง 

3. ความสัมพนัธ์ทางศิลปะ (Relativity of Art) หมายถึง ความสัมพนัธ์กนัในเร่ืองของ
ศิลปะ เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณากนัหลายขั้นตอน เพราะเป็นเร่ืองของคามรู้ท่ีสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ การ
เน้นส่วนสําคัญหรือจุดสนใจ (Emphasis or Center of Interest) ในงานด้านศิลปะ นักออกแบบ
จะตอ้งเนน้ให้เกิดส่ิงประทบัใจแก่ผูเ้ห็นโดยไม่ตอ้งบอกกล่าว เป็นความรู้สึกร่วมอนัเกิดข้ึนเองจาก
ผลงานนั้น  จุดสําคญัรอง (Subordinate) เป็นส่วนท่ีมีความสําคญัรองลงไป  ส่วนน้ีจะช่วยให้เกิด
ความลดหลัน่ทางผลงาน  และนกัออกแบบจะตอ้งคาํนึงถึง  1)จงัหวะ (Rhythm) โดยทัว่ๆ ไปแลว้
ส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัยอ่มมีจงัหวะ ระยะ หรือความถ่ีห่างในตวัมนัเอง หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมพนัธ์อยูไ่ม่
ว่าจะเป็น เส้น สี แสง เงา หรือช่วงจงัหวะของการตกแต่งและลวดลาย  2)ความแตกต่าง (Contrast) 
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เป็นคามรู้สึกท่ีเกิดข้ึนโดยมีความประสงคใ์ห้เกิดความขดัแยง้เพ่ือแกปั้ญหาความซํ้ าซาก ความจาํเจ 
หรือเกิดความเบ่ือหน่าย โดยอาศยัหลกัความแตกต่างทาํให้ผูพ้บเห็นเกิดความรู้สึก ต่ืนเตน้ เร้าใจ 3)
ความกลมกลืน(Harmony) ความกลมกลืนในท่ีน้ีหมายถึง การพิจารณาในส่วนรวมทั้งหมด แมจ้ะมี
บางส่ิงบางอยา่งท่ีแตกต่างกนัก็ตาม การใชสี้ท่ีตดักนั หรือการใชค้วามแตกต่างของผิวการใชเ้ส้นท่ี
ขดักนั ความรู้สึกส่วนน้อยน้ีไม่ทาํให้ส่วนรวมเสียก็ถือว่าเกิดความกลมกลืนในภาพรวม (สาคร  
คนัธโชติ, 2528. หนา้ 31-32) 

จากทรรศนะดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ การออกแบบคือส่ิงท่ีมนุษยจ์ดัระบบความคิดโดยผา่น
กระบวนการสร้างสรรค ์ประสานกบัการจดัองคป์ระกอบให้มีรูปแบบสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไวอ้ยา่งเหมาะสมและสวยงาม  พอสรุปไดว้่า “การออกแบบ” เป็นกิจกรรมอนัสาํคญัประการหน่ึง
ของมนุษยซ่ึ์งหมายถึงส่ิงท่ีมีอยูใ่นความนึกคิด (Idea) หรือรูปแบบท่ีนกัออกแบบกาํหนดข้ึนดว้ยการ
นาํส่วนประกอบของการออกแบบมาใช ้โดยมีกฎเกณฑท์างความงามและประโยชน์ใชส้อย 
 
ความเข้าใจการออกแบบ 

เม่ือมนุษยมี์ความคิดและมีประสบการณ์อนักวา้งขวางมากข้ึน ความตอ้งการท่ีจะศึกษา
ให้กวา้งขวาง ลึกซ้ึงก็เพ่ิมข้ึนตามลาํดบั ดว้ยเหตุน้ีเองจึงทาํให้มนุษยมี์ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั
ออกไปและเป็นความจาํเป็น ท่ีผลกัดนัให้มนุษยพ์ยายามท่ีจะทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบให้
มากข้ึนจนกระทัง่ปัจจุบนั การออกแบบมีความแปลกใหม่และหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากเป็นยคุ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก  รวมทั้ งวิสัยทัศน์และพฤติกรรมผู ้บ ริโภคก็
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากเช่นกนั ดงันั้นการออกแบบจึงตอ้งคาํนึงถึงความกา้วหน้าและความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ทั้งน้ีเพื่อให้ สามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นโลก
ปัจจุบนัและเพ่ือใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีน่าศึกษาต่อไปในอนาคต 
 
ความสําคญัของการออกแบบ 

การออกแบบทีดี่มีความสําคญัอยู่หลายประการ คอื  
1. ช่วยให้ระบบการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารมีความรัดกุมตรงเป้าหมาย และฉับไว 

เน่ืองจาก ในกระบวนการออกแบบนั้น จะตอ้งศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั ประเภทของส่ือท่ีเหมาะสม 
ลกัษณะ และศกัยภาพของ กลุ่มเป้าหมายและกลวิธีการนาํเสนอเพ่ือนาํทั้งหมด ท่ีกล่าวมาน้ีไปสู่การ
ปฏิบติัการในการออกแบบ ดงันั้น หากเป็นผลงานออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ์และมีคุณภาพแลว้ก็จะ
เป็นส่ิงท่ีมีความครอบคลุมขอ้ความ ท่ีตอ้งการส่ือสารอย่างรัดกุมชดัเจนรวมทั้งตรงกลุ่มเป้าหมาย 
และถูกนาํเสนอสู่สายตาของกลุ่มเป้าหมายอยา่งรวดเร็ว  
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2. ช่วยพฒันาระบบส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากในระบบการส่ือสารนั้น
จะตอ้งมี “ส่ือกลาง” ท่ีนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารไปสู่ผูช้ม ผูฟั้งหรือผูบ้ริโภค และการออกแบบน้ีเองก็
จะเป็นกลวิธีหน่ึง ท่ีทาํใหส่ื้อดงักล่าวมีความสมบูรณ์และส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3. ทาํให้ผูรั้บข่าวสารขอ้มูลท่ีเกิดจินตภาพไดดี้และมีผลต่อการพฒันาแนวความคิด
เก่ียวกับส่ิงท่ีใหม่อยู่เสมอ เน่ืองจากการออกแบบนั้ น จะนําแนวคิดเก่ียวกับ “ความงาม” ตาม
แนวทางของสุนทรียศาสตร์ และองค์ความรู้เก่ียวกบัการสร้างสรรค์งานศิลปะเขา้ไปผนวกกบั
วิธีการออกแบบ ดงันั้นผลงานท่ีเกิดข้ึนนอกจากจะสามารถทาํให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพแลว้ยงั
ทาํให้ผูช้ม หรือผูบ้ริโภคเกิดจินตนาการเก่ียวกบัส่ิงท่ีนาํเสนอบนงานออกแบบ และทาํให้รับรู้ถึง 
ความคิดทางการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อนัเกิดจากการใชอ้งคค์วามรู้ทั้งสามส่วนมาประสานกนัจน
เกิดผลงานการออกแบบท่ีดี  

4. ช่วยสนบัสนุนการสร้างค่านิยมทางความงาม ค่านิยมทางความงามในท่ีน้ี หมายถึง
การมีทรรศนะ เก่ียวกบัความงามท่ีควรจะเป็นหรือควรเกิดจากการสร้างสรรคด์ว้ยความสามารถของ
ผูส้ร้าง นาํองคค์วามรู้เก่ียวกบัความงามซ่ึงหมายถึงสุนทรียศาสตร์มาผนวกกบัศาสตร์ทางศิลปะและ
การออกแบบหรืออ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรคค์วามงามในรูปแบบของการออกแบบ
ของการออกแบบส่ือต่าง ๆ เน่ืองจากการรับรู้ของมนุษยน์ั้น ส่วนหน่ึงเกิดจากการกระตุน้โดยส่ิงเร้า 
ซ่ึงส่ิงเร้าท่ีว่าน้ีหากเกิดจากความสวยงาม ดึงดูดใจ หรือน่าสนใจ ก็จะทาํให้ผูช้ม หรือผูบ้ริโภคเกิด
การรับรู้ไดดี้กว่า เม่ือเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีดูจืดชืดไม่น่ามอง ดว้ยเหตุน้ีการออกแบบจึงเป็นปัจจยั
สําคญัท่ีตอ้งนาํมาใชเ้พื่อทาํให้เกิดผลงาน ท่ีมีความงามดึงดูดใจจนเป็นท่ียอมรับและนาํไปสู่การ
สร้างค่านิยมทางความงามไดใ้นท่ีสุด 

5. ช่วยสนับสนุนความกา้วหน้าทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ในฐานะท่ีการออกแบบ
เป็นกลวิธีท่ีทาํให้ส่ือชนิดต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายอนัจะ
นาํไปสู่พฤติกรรมการบริโภคต่อไป 

จากความสาํคญัเก่ียวกบัความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการออกแบบ จะทาํใหท้ราบวา่ตน้กาํเนิด
ของการออกแบบ คือ ความตอ้งการของมนุษยใ์นการปรับตวัให้เขา้กบัธรรมชาติท่ีตนตอ้งพ่ึงพา 
และต่อมาคือการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีเคยมีอยู่เดิม เพ่ือสร้างส่ิงใหม่เพ่ือการดาํรงชีวิต ในสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา จึงกล่าวไดว้่าการออกแบบมีความสาํคญัต่อมนุษยเ์พียงใดไม่ว่าในแง่
ของการสร้างความสะดวกสบาย ความรู้สึกท่ีดีเม่ือไดพ้บเห็นส่ิงท่ีมีความสวยงาม การส่ือสารท่ี
ไดรั้บรู้ร่วมกบัไดเ้ป็นอย่างดีดว้ยเหตุน้ีการออกแบบจึงเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึง สําหรับการ
ออกแบบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของคน ในสังคมท่ีนบัวนัจะมีความหลายหลายมากข้ึนตาม
กาลเวลา 
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การออกแบบผลิตภณัฑ์จาํเป็นตอ้งมีปัจจยัต่อการกาํหนดหน้าท่ีและประโยชน์การใช้
สอยในดา้นต่างๆ ซ่ึงมีความแตกต่างกนั มีดงัน้ี 

หน้าที่ใช้สอย (Function)  ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าท่ีใช้สอยได้ถูกต้องตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ หรือสามารถตอบสนองประโยชน์ใชส้อยตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในผลิตภณัฑน์ั้นอาจจะมีหน่ึงหนา้ท่ีใชส้อยหรือหลายหนา้ท่ีกไ็ด ้ ผลิตภณัฑจ์ะรู้ว่ามี
หนา้ท่ีใชส้อยไดดี้หรือไม่ดี  ตอ้งมีการลองใชง้านไประยะหน่ึง  เช่น ผา้ม่าน  ถา้มีการออกแบบให้
ใชสี้อ่อน  เพ่ือตอ้งการให้ห้องดูสว่าง สะอาดตาและทาํให้ดูมีพ้ืนท่ีกวา้งมากข้ึน  เม่ือใชผ้ลิตภณัฑ์
ไประยะหน่ึงอาจจะมีปัญหาเร่ืองการทาํความสะอาด  จึงควรเลือกวสัดุท่ีฝุ่ นไม่จบัทาํให้ทาํความ
สะอาดไดง่้าย  ผา้ปูโต๊ะกลางในห้องรับแขกส่วนมากในปัจจุบนัจะนิยมโชวล์วดลายของวสัดุท่ีใช้
ทาํโต๊ะกลางมากกว่า เช่น ไม ้กระเบ้ือง กระจก เป็นตน้ แต่ถา้จะตอ้งมีการตกแต่งดว้ยผา้ปูโต๊ะ  ควร
จะออกแบบขนาดใหพ้อเหมาะกบัการใชง้านและรับกบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัทาํให้ขนาดของผา้ปู
โต๊ะมีขนาดเล็กกว่าหน้าโต๊ะ  สามารถใชไ้ดดี้กบัโต๊ะกลางหลาย ๆ รูปแบบ ประโยชน์ใชส้อยแบ่ง
ออกได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ประโยชน์ใช้สอยทางจิตใจ  (Psychological Function) ผลิตภัณฑ์เม่ือออกแบบ
มาแลว้สามารถใช้งานไดส่้วนหน่ึงแต่ยงัมีประโยชน์ใช้สอยทางดา้นจิตใจ  สร้างให้เกิดความพึง
พอใจ  ถูกใจ  ชอบใจสาํหรับผูใ้ช ้เช่น มีเอกลกัษณ์สะดุดตาหนา้สนใจดูมีราคามากกว่าราคาท่ีตั้งไว้
และดูมีระดบั  เป็นสญัลกัษณ์แสดงภาพพจน์ของความมีฐานะ 

2. ประโยชน์ใชส้อยทางกายภาพ (Practical Function) เป็นประโยชน์ใช้สอยโดยตรง
ต่อผูใ้ช ้ สามารถจบัตอ้งใชง้านไดต้ามท่ีกาํหนดไว ้ เช่น การออกแบบเกา้อ้ีสาํหรับนัง่รับแขก กจ็ะมี
รูปแบบและบทบาทแตกต่างจากการออกแบบเกา้อ้ีสาํหรับนัง่รับประทานอาหาร เพราะพฤติกรรม
ของทั้ งสองกิจกรรมมีความแตกต่างกัน  แต่จะมีผลิตภัณฑ์บางประเภทท่ีต้องออกแบบให้ได้
ประโยชน์ใชส้อยมากกว่าจุดประสงคห์ลกัก็คือ  ตอ้งมีความสะดวกสบายในการใชง้าน  มีการดูแล
รักษาไดง่้าย  มีความแข็งแรง  ทนทานต่ออายุการใชง้าน  มีราคาเหมาะสมทั้งราคาสินคา้ และค่า
บาํรุงรักษา 

ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or Sales Appeal)  ผลิตภณัฑ์เม่ือถูกออกแบบมาแลว้
จะตอ้งมีรูปแบบ ขนาด สีสันสวยงามน่าใช ้ตรงตามรสนิยมของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายเพราะความ
สวยงามจากสีสันและรูปทรงของผลิตภณัฑ์จะเป็นความพึงพอใจแรกท่ีคนจะสัมผสัไดก่้อนการ
คิดถึงประโยชน์ใช้สอย  บางคนชอบสีและรูปทรงแต่เอาไปปรับใช้งานอย่างอ่ืนไม่ตรงตาม
เป้าหมายท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดไวก้มี็มากมาย  ถึงแมว้่ามนุษยจ์ะมีการรับรู้และความพึงพอใจในเร่ือง
ของความงามไม่เท่ากนั  และความสวยงามจะไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตวั  คนส่วนมากยงัมี
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แนวโน้มมองความสวยงามไปในทิศทางเดียวกนั เช่น ของท่ีระลึก  ของตกแต่งบา้นต่าง ๆ ความ
สวยงามกถื็อเป็นการใชส้อยและความสวยงามจะเป็นตวัตดัสินใหผู้บ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ ์

ความสะดวกสบายในการใช้งาน  (Ergonomics)  การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีดีต้อง
คาํนึงถึง ขนาด สัดส่วน ความเหมาะสมกบัการใช้งานระหว่างผูใ้ช้กบัตวัผลิตภณัฑ์  เพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีและสะดวกสบาย  ในด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การออกแบบเก้าอ้ี  ถา้ใช้ขนาด
สัดส่วนท่ีไม่รับกบัสรีระร่างกายผูใ้ชง้าน  จะทาํให้เกิดปัญหาต่อผูใ้ชท้ั้งในระยะสั้ นและระยะยาว  
อาจเกิดการปวดหลงัได้  ผา้ม่านขนาดจะต้องสอดคลอ้งกบัขนาดของหน้าต่างมาตรฐานทั่วไป  
หมอนอิงตามทอ้งตลาดทัว่ไปจะมีขนาดท่ีเป็นมาตรฐานขายอยูห่ลายขนาด  เพื่อให้ผูบ้ริโภคเลือก
ซ้ือนาํไปใชง้านไดเ้หมาะสม 

ความแข็งแรงทนทาน  (Construction)  การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องคํานึงถึง
โครงสร้างท่ีเหมาะสมกบัการนาํไปใชง้าน  โครงสร้างของวสัดุ ขนาด แรงกระทาํในรูปแบบต่าง ๆ 
จากการใช้งาน เช่น ผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบ้าน เช่น แจกนั หมอนอิง  โคมไฟ ฯลฯ ตอ้งรู้จกัการ
เลือกใช้วสัดุ เพราะวสัดุบางตัวมีความแข็งแรงแต่ขาดความสวยงาม นักออกแบบจึงต้องรู้จัก
ผสมผสานวสัดุออกแบบให้กลมกลืนกบัวตัถุประสงค์ของการใชง้าน  และจะตอ้งคาํนึงถึงความ
ประหยดัควบคู่กนัไปดว้ย 

ราคา (Cost)  ขั้นตอนก่อนท่ีจะทาํการออกแบบผลิตภัณฑ์ใด ๆ นั้ น จะต้องทาํการ
กาํหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนว่า  ผลิตภณัฑ์ท่ีจะออกแบบข้ึนมานั้นกลุ่มเป้าหมายเป็นใครท่ีจะมาใช้
ผลิตภณัฑช้ิ์นน้ี  กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพอะไร  ฐานะอยา่งไร  จะเป็นตวัช่วยในการประมาณราคาขาย
ไดเ้หมาะสมและใกลเ้คียง  อีกส่วนหน่ึงมาจากการเลือกชนิดวสัดุ กรรมวิธีการผลิต ถา้ประมาณ
ราคาสูงกว่าท่ีกาํหนดกจ็ะตอ้งมีการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบต่าง ๆ กนัใหม่เพ่ือลดตน้ทุน  แต่คุณค่า
ของผลิตภณัฑน้ี์ไม่ลดตาม 

วัสดุ (Materials)  การเลือกวสัดุมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องใช้วสัดุท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน  วสัดุท่ีมีความมนัวาวในการสะทอ้นแสงและความ
ร้อน  วสัดุทนกรดด่างไม่ล่ืน  วสัดุท่ีดูนุ่มไม่ระคายเคืองผิวทาํให้รู้สึกใชแ้ลว้สบายกาย  และจะตอ้ง
พิจารณาถึงความง่ายในการบาํรุงดูแลรักษา  มีความสะดวก  รวดเร็วในการผลิต  รวมทั้งผูอ้อกแบบ
จะตอ้งมีจิตสํานึกในการคิดถึงการนาํกลบัมาใช้ใหม่ไดอี้กเป็นการพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม เช่น เกา้อ้ี
พลาสติก ท่ีมีขายในทอ้งตลาด การออกแบบให้จดัเก็บโดยไม่เสียพื้นท่ีโดยการวางซ้อน ๆ กนั เม่ือ
ใชง้านมากอายกุท็าํใหป้รับใชใ้หม่ไดต้ามกรรมวิธี 

กรรมวธีิการผลติ (Production)  ผลิตภณัฑทุ์กชนิดควรออกแบบใหส้ามารถผลิตไดง่้าย   
รวดเร็ว และประหยดัวสัดุ ค่าแรงและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ หากกรณีท่ีตอ้งใหส้อดคลอ้งกรรมวิธีการผลิต
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ในระบบอุตสาหกรรม  หรือระบบการทาํดว้ยมือ  ซ่ึงค่าใชจ่้ายและกระบวนการทั้งสองอย่างน้ีจะ
แตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของตลาด ว่าตอ้งการแบบไหน  กรรมวิธีการผลิตแบบระบบ
อุตสาหกรรมผลิตไดม้าตรฐานราคาถูกเพราะผลิตจาํนวนมาก  แต่ถา้เป็นระบบผลิตดว้ยมือ เช่น งาน
หัตถกรรม งานฝีมือจากชุมชนต้องใช้เวลาในการผลิตนาน ราคาแพง  แต่คุณค่าของผลิตภณัฑ์
แตกต่างกบัผลิตภณัฑร์ะบบอุตสาหกรรม 

การบํารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance)  การออกแบบผลิตภณัฑ์จะตอ้งคาํนึงถึง
การใชง้านแลว้  ส่ิงท่ีตามมาคือ การบาํรุงรักษาเพ่ือใหผ้ลิตภณัฑน์ั้น ๆ อยูใ่ชง้านไดน้านต่อไป  การ
เลือกวสัดุท่ีเหมาะสมในการใชง้านก็เป็นอีกหน่ึงตวัเลือก  ในการต่ออายุการใชง้าน เช่น ม่านปรับ
แสงท่ีใช้วสัดุสังเคราะห์จะสามารถดูแลรักษาไดง่้าย  แต่จะ   ทาํให้รู้สึกไม่นุ่มนวลกลมกลืนกบั
บา้นพกัอาศยั  จะใชง้านไดเ้หมาะสมกบัหน่วยงานบริษทัไดดี้กว่า ส่วนผา้ม่านหรือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
ตกแต่งบา้นท่ีเป็นส่ิงทอควรเลือกส่ิงทอให้สามารถดูแลรักษาความสะอาดไดง่้าย  ทุ่นแรงในการ
ดูแลระหว่างผา้ฝ้ายกบัผา้ใยสังเคราะห์  ผา้ฝ้ายจะมีคุณสมบติัเก็บกกัฝุ่ นละอองได้มากกว่าผา้ใย
สงัเคราะห์ 

 
การตดัสินใจของผู้บริโภค 

การอกแบบผลิตภณัฑโ์ดยแนวคิดวฒันธรรมชาวไทยทรงดาํในกระบวนการออกแบบ
ไดศึ้กษาทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคดงัน้ี 

1. การตดัสินใจ (Decision Making) การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการในแนวการ
เลือกท่ีจะกระทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมักจะต้องตัดสินใจใน
ทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่ในประเภทสินคา้และการบริการในชีวิตประจาํวนั  โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้
หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์  การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัและ
อยูภ่ายใตจิ้ตใจของผูบ้ริโภค  ซ่ึงถา้นกัการตลาดสามารถทาํความเขา้ใจและเขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภค
การวางแผนการกระจายสินคา้และสร้างความยอมรับของผูบ้ริโภคกจ็ะมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. กระบวนการซ้ือ (Buying as a Process)  กระบวนการซ้ือ ในแง่ของความนึกคิด การ
ซ้ือเป็นเพียงขั้นตอนหน่ึงของปฏิกิริยาท่ีผูบ้ริโภคไดก้ระทาํลงไปแต่เพ่ือท่ีจะทาํความเขา้ใจขั้นตอน
น้ีเพียงขั้นเดียว  เราจาํเป็นต้องพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนและหลงัการซ้ือ  ดงัรูป
จาํลองแบบง่าย ๆ ดงัน้ี 

เม่ือพิจารณาระบบการซ้ือของผูบ้ริโภค  เราจะพบว่าปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคนั้นเกิดข้ึนมาจากอิทธิพลปัจจยัต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
การปฏิบติัของผูบ้ริโภคต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางจิตวิทยาของตวั
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ผูบ้ริโภคเองด้วย   การตัดสินใจซ้ืออาจจะเกิดจากอิทธิพลท่ีได้รับมาจากปัจจัยต่าง ๆ รวมกับ
กระบวนการต่าง ๆ ภายในความคิดของตวัผูบ้ริโภคเอง  อย่างไรก็ตาม การซ้ือสินคา้อาจจะไม่
เกิดข้ึนก็ไดถึ้งแมว้่าผูบ้ริโภคจะไดต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ดงักล่าวแลว้  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเหตุผลอ่ืน ๆ 
หลายประการ เช่น การใชค้วามพยายามทางการตลาดไม่เพียงพอ  และการใชค้วามพยายามน้ีไม่มี
ประสิทธิภาพพอท่ีจะกระตุน้ให้เกิดการซ้ือขายได ้ ดงันั้น การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงจาํตอ้ง
ข้ึนอยู่กบัการทาํความเขา้ใจตวัแปรต่าง ๆ ทางสังคม  ตวับุคคลและสถาบนัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค (อดุลย ์ จาตุรงคกลุ, 2546, หนา้ 14) 
 
การอธิบายพฤตกิรรมของมนุษย์ 

กระบวนการเก่ียวกบัความนึกคิด (Mental Process) ไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรงการ
อธิบายมกัจะทาํไดก้แ็ต่เพียงการวินิจฉยัวา่อะไรท่ีเกิดข้ึน  และเป็นตน้เหตุใหบุ้คคลปฏิบติัอยา่งท่ีเขา
ทาํไปแลว้ 

ส่ิงท่ี เกิดข้ึนก่อน  (Antecedents or inputs) สามารถเป รียบได้กับตัวกระตุ้น ซ่ึงจะ
ก่อใหเ้กิดปฏิกิริยา   เม่ือมีการป้อนเขา้สู่ระบบพฤติกรรม  หรือการตอบสนองเปรียบไดก้บัผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนจากระบบ (Outputs) เราไม่อาจทราบไดแ้น่ชดัวา่มีองคป์ระกอบหรือกิจกรรมอะไรบา้งท่ีเกิด
ข้ึนกบักระบวนการคิดของมนุษย ์ ในช่วงหลงัจากท่ีไดรั้บอิทธิพลจากตวักระตุน้ (Inputs) จนถึงเกิด
การปฏิบติัการตอบสนอง (Outputs) เราสามารถเปรียบส่ิงต่าง ๆ ท่ีไม่ทราบแน่ชดัไดรั้บ “กล่องมืด” 
(Black box) 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ  เราอาจจะเขา้ใจว่า  คนเราจะมีรูปแบบและขั้นตอนในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการทุกประเภทในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั  ความจริงผูบ้ริโภคจะตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนั  สําหรับสินคา้บางประเภทตอ้งใช้เวลาในการ
ตดัสินใจนานและตอ้งการขอ้มูลมาก แต่สาํหรับสินคา้บางประเภทกลบัใชเ้วลาสั้นไม่ตอ้งการขอ้มูล
มากนกัในการตดัสินใจ  หรือบางคร้ังผูบ้ริโภคอาจจะตดัสินใจในทนัที  โดยไม่ตอ้งพิจารณาขอ้มูล
เพ่ิมเติม  อยา่งไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจ  สาํหรับสินคา้หรือบริการประเภทใด  ผูบ้ริโภคจะมี
ความเส่ียงจากการตดัสินใจ คือ นอกจากส่ิงท่ีเขาคาดหวงัว่าจะไดรั้บแลว้  ผูบ้ริโภคตอ้งยอมรับใน
ส่ิงท่ีเขาไม่พึงปรารถนาจากการตดัสินใจซ้ือนั้น ๆ ดว้ย  ซ่ึงความเส่ียงอาจเกิดไดจ้ากสาเหตุต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี (ฉตัรยาพร  เสมอใจ, 2545, หนา้ 24) 

1. หนา้ท่ีของผลิตภณัฑ ์เป็นความเส่ียงท่ีผลิตภณัฑจ์ะไม่ทาํหนา้ท่ี ตามท่ีผูซ้ื้อคาดหวงั 
ไดแ้ก่ หนา้ท่ีหรือคุณสมบติัของผลิตภณัฑไ์ม่เป็นไปตามคาํกล่าวอา้งของผูผ้ลิต  และผูจ้าํหน่ายไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของสินคา้/บริการ  หรือไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูซ้ื้อ  เช่น เคร่ืองซกั
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ผา้ไดไ้ม่สะอาดตามคาํกล่าวอา้ง  โทรศพัทเ์สียงไม่ชดัตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็นหรือผา้ม่านไม่บงั
แสงสว่างตามท่ีคาดหวงัไวต้ั้งแต่แรก เป็นตน้ 

2. ลกัษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์  เป็นความเส่ียงจากรูปลกัษณ์ภายนอกของ
ผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคปรารถนา  เช่น ขนาด สีสัน รูปร่าง หรือความสะดวกในการใช ้เป็นตน้  ซ่ึงจะ
เป็นส่วนสาํคญัท่ีผูผ้ลิตนาํกลบัมาพิจารณาและปรับใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากยิง่ข้ึน  
เช่น ในขณะท่ีโทรศพัทมื์อถือยีห่อ้อ่ืน ๆ มีขนาดใหญ่เทอะทะ Ericsson กลบัเนน้ขนาดเลก็จนเป็นท่ี
โดดเด่นหรือหากเจา้ของบา้นตอ้งการสีท่ีมีลกัษณะโดดเด่นมีเอกลกัษณ์ของตนก็จะพยายามหาสีท่ี
แตกต่างจากบา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงสีทัว่ไปจะมีจาํนวนสีให้เลือกจาํกดั  ทาํให้เจา้ของบา้นหลายรายตดัสินใจ
ผสมสีเองซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ ไดบ้า้นท่ีมีหลายเฉดสีโดยไม่ไดต้ั้งใจ  จากการผิดพลาดของสีทาบา้นท่ี
ตอ้งผสมเองทาํให้บริษทัผูผ้ลิตสี Jotan พฒันา Jotan Multi Color ท่ีเนน้การเสนอสีท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  โดยผลิตตามตวัอยา่งสีท่ีลูกคา้นาํมาไดอ้ยา่งไม่ผดิเพ้ียน  เป็นตน้ 

3. ราคา  เป็นความเส่ียงจากคุณภาพสินคา้ และสินคา้และบริการท่ีไดรั้บตํ่ากว่าราคาท่ี
จ่ายโดยเปรียบเทียบ  ซ่ึงผูซ้ื้อคาดหวงัจะไดรั้บคุณภาพท่ีดีกว่า รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีถูกโกงราคาจาก
ผูป้ระกอบการท่ีไม่มีจรรยาบรรณ  ชอบเอาเปรียบผูบ้ริโภคหรือการซ้ือของชนิดเดียวกนัรูปแบบ
เดียวกนั  ในราคาท่ีแพงกวา่ 

4. การยอมรับของสังคม  เป็นความมัน่ใจในการยอมรับจากสังคมหากใชสิ้นคา้ท่ีไม่ได้
คุณภาพอาจไม่เป็นท่ียอมรับของสังคม  เช่น การใชสิ้นคา้เลียนแบบโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ทาํให้ผูท่ี้
นิยมสินคา้ตน้แบบเกิดการไม่ยอมรับ เป็นตน้ 

5. จิตวิทยา  ความรู้สึกภายในจิตใจของตนเอง  เม่ือใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น เช่น หากผูบ้ริโภค
รู้สึกไม่แน่ใจวา่สินคา้ท่ีใชเ้หมาะสมกบัตนเองหรือไม่  จะทาํใหใ้ชแ้ลว้ไม่มัน่ใจ  เป็นตน้ 

6. เวลาและการเขา้ถึง  ผลิตภณัฑ์บางชนิดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีหายากอาจตอ้งเสียเวลาใน
การคน้หาผลิตภณัฑ ์ หรือผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น อะไหล่รถยนตส์าํหรับบางประเภทหรืออะไหล่
ของผลิตภณัฑท่ี์มีเทคโนโลยนีาํเขา้ 

การตระหนักถึงปัญหา  จุดของปัญหาเร่ิมข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง
สภาพท่ีเป็นอุดมคติ  กบัสภาพท่ีเป็นจริงของส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง  โดยปัญหาของแต่ละ
บุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไปซ่ึงเราสามารถสรุปไดว้่าการเกิดปัญหาของผูบ้ริโภคอาจเกิดข้ึน
จากสาเหตุต่อไปน้ี 

1. ส่ิงของท่ีใชอ้ยูเ่ดิมหมดไป  จึงตอ้งการส่ิงใหม่มาทดแทน 
2. ผลของการแกปั้ญหาในอดีตนาํไปสู่ปัญหาใหม่ เช่น เม่ือสายพานเคร่ืองยนตส์าํหรับ

รถยนตข์าด  แต่ไม่สามารถหาสายพานท่ีตรงกบัขนาดมาตรฐานของรถ  ทาํใหต้อ้งใชส้ายพานอ่ืนมา
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ทดแทน  แต่การใชส้ายพานท่ีไม่ไดม้าตรฐานกบัเคร่ืองยนตก่์อให้เกิดเสียงท่ีดงั  จึงตอ้งหาสเปรยม์า
ฉีดสายพานเพ่ือลดเสียงดงั  จนกวา่จะสามารถเปล่ียนสายพานท่ีถกูตอ้งกบัเคร่ืองยนต ์ เป็นตน้ 

3. การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เช่น การมีสมาชิกใหม่เขา้มาในครอบครัว การ
แต่งงาน การมีบุตร  การรวมครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่  หรือการแยกครอบครัวเป็นครอบครัว
เลก็ เป็นตน้ 

4. การเปล่ียนแปลงของสถานะทางการเงินของบุคคลหรือครอบครัวทั้งในรูปสินทรัพย์
และเงินสด  เช่น การเล่ือนขั้นเล่ือนตาํแหน่งท่ีทาํให้มีเงินเดือนเพ่ิมข้ึนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล  
รางวลัใหญ่ท่ีทาํใหห้ลายคนกลายเป็นเศรษฐีชัว่ขา้มคืนการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพยจ์าํนวนมากท่ี
ทาํใหก้ารหมุนเวียนของเงินสดลดลง  หรือประสบปัญหาธุรกิจท่ีทาํใหข้าดสภาพคล่อง เป็นตน้ 

5. ผลจากการเปล่ียนกลุ่มอา้งอิง  บุคคลจะมีกลุ่มอา้งอิงในแต่ละวยั  แต่ละช่วงชีวิตและ  
แต่ละกลุ่มสังคมท่ีแตกต่างกนั เช่น วยัเด็กก็จะมีกลุ่มอา้งอิงเป็นครอบครัว  วยัรุ่นจะมีกลุ่มอา้งอิง
เป็นเพ่ือน วยัทาํงานจะมีกลุ่มอา้งอิงเป็นคู่คิด 

การสร้างความมั่นใจ  การสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูบ้ริโภค  เม่ือผูบ้ริโภคมีความรู้สึก
มัน่ใจกจ็ะทาํการตดัสินใจไดง่้ายข้ึน  และรวดเร็วข้ึนโดยปัจจยัท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจ ไดแ้ก่  
ภาพพจน์ ของตราผลิตภณัฑ ์การให้การรับประกนัคุณภาพ  ภาพพจน์ท่ีดีมีช่ือเสียงมายาวนานของ
บริษทัภาพพจน์ของพนกังานขายท่ีมีความเอาใจใส่และใหค้วามช่วยเหลืออยา่งจริงใจภาพพจน์ของ
กลุ่มเป้าหมายของผลิตภณัฑ ์ มีภาพพจน์ท่ีดีรวมกนัมีจาํนวนมาก  ส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถสร้างความ
มัน่ใจแก่ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑไ์ด ้

ทัศนคติหลังการซ้ือ – การใช้  ทศันคติท่ีดีของผูบ้ริโภคหลงัการซ้ือ-การใช้สินคา้เพ่ือ
บริการจะเป็นขมุทรัพยท่ี์สาํคญัของธุรกิจ  เน่ืองจากในการบริโภคสินคา้หรือบริการช้ินหน่ึง ๆ ของ
ผูบ้ริโภคจะมีขั้นตอนดงัน้ี  เม่ือมีผลิตภณัฑใ์หม่ออกมา เช่น การเขา้ตลาดของโทรศพัทมื์อยีห่อ้ใหม่
ระบบใหม่  ผูบ้ริโภคจะเกิดการรับรู้ว่ามีผลิตภณัฑ์น้ีอยู่ในตลาดจากการโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ ทั้ง
โทรทัศน์  วิทยุ หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  เม่ือผูบ้ริโภคเห็นว่าผูท่ี้ใช้ผลิตภัณฑ์ในโฆษณาเกิด
ประโยชน ์ ความสะดวกสบายต่อการใช ้กเ็กิดการยอมรับในผลิตภณัฑน์ั้น  จึงทาํการแสวงหาขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จนไดข้อ้มูลจนมีความพอใจแลว้กจ็ะทาํการตดัสินใจเลือกซ้ือว่าจะซ้ือรุ่นใด  
แบบใด  ซ้ือท่ีไหน และทาํการใชเ้ม่ือใชแ้ลว้จะรู้สึกอยา่งไรต่อผลิตภณัฑมี์ความพึงพอใจหรือไม่  ก็
จะกลายเป็นทศันคติหลงัการซ้ือและการใชซ่ึ้งจะเป็นแหล่งขอ้มูลสําหรับการตดัสินใจซ้ือในคร้ัง
ต่อไป  เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการผลิตภณัฑ์ใหม่มาทดแทนของเดิมท่ีหมดไป เขาอาจจะซ้ือผลิตภณัฑ์
แบบเดิม  ยี่ห้อเดิม  ซ้ือผลิตภณัฑ์เดิมยี่ห้อใหม่หรือซ้ือผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีสามารถทดแทนกนัได ้ 
ดงันั้นนักการตลาดจึงตอ้งพยายามท่ีจะรักษาตลาดโดยการทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติหลงัการซ้ือ
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และการใช้ท่ีดีของสินคา้หรือบริการ  เพ่ือให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้และทาํการซ้ือซํ้ าต่อไป  
ตวัอยา่งเช่น นอ้งป๊อบไดท้ดลองใชส้บู่เหลวยีห่้อหน่ึง  แลว้ชอบ  เม่ือตอ้งการจะซ้ือใหม่กจ็ะทาํการ
ซ้ือสบู่เหลวแบบเดิม ยีห่อ้เดิม แต่หากนอ้งป๊อบไม่ชอบ  คราวหนา้ท่ีซ้ืออาจจะซ้ือสบู่เหลวแต่เปล่ียน
ยีห่อ้ใหม่  หรือหากไม่ชอบการใชส้บู่เหลวเลย  คร้ังต่อไปกจ็ะไม่ซ้ือสบู่เหลวแต่เปล่ียนเป็นสบู่กอ้น
แทน เป็นตน้ 

 
ปัจจยัทีม่ต่ีอการตัดสินใจของผู้บริโภค 

ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีผลมาจากความแตกต่างกนั
ของลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล  ทาํให้การตดัสินใจซ้ือของแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกนั  ดงันั้นนักการตลาดจึงจาํเป็นต้องศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม  โดยท่ีเราสามารถแบ่งปัจจยัท่ีจะมีผลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Factors) ได้แก่  ความจําเป็น  ความต้องการและความ
ปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ และการรับรู้ 

2. ปัจจัยภายนอก  (External Factors) ได้แก่  สภาพเศรษฐกิจ   ครอบครัว  สังคม 
วฒันธรรม การติดต่อธุรกิจ และสภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัภายใน 
ปัจจยัภายในเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคล ในดา้นความคิดและการแสดงออกซ่ึงมี

พ้ืนฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ โดยท่ีปัจจยัภายในประกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความจาํเป็น  ความ
ตอ้งการ หรือความปรารถนาแรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  ทศันคติ  การรับรู้ซ่ึงเราสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. ความจาํเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) ความ
จาํเป็น  ความตอ้งการ เป็นคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงและสามารถใชแ้ทนกนัได ้ ซ่ึงเราจะใชค้าํว่า
ความตอ้งการในการส่ือความเป็นส่วนใหญ่  โดยท่ีความตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใดของบุคคลจะเป็นจุด
เร่ิมของความตอ้งการในการใชสิ้นคา้หรือบริการ คือ เม่ือเกิดความจาํเป็นหรือความตอ้งการไม่วา่ใน
ดา้นร่างกายหรือจิตข้ึน  บุคคลกจ็ะหาทางท่ีจะสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการนั้น ๆ เราอาจจะ
กล่าวไดว้่า ความตอ้งการของมนุษยห์รือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑส์าํหรับการตลาดยคุ
ใหม่ และเป็นปัจจยัสาํคญัของแนวคิดทางการตลาด  นอกจากนั้นยงัเป็นปัจจยัสาํคญัต่อความอยูร่อด  
ความสามารถในการสร้างกาํไร  และความเจริญเติบโตของธุรกิจภายใตส่ิ้งแวดลอ้มทางการตลาดท่ี
มีการแข่งขนั กล่าวคือ ธุรกิจตอ้งสามารถท่ีจะกาํหนดและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองไดดี้กว่าและรวดเร็วกวา่คู่แข่ง 



70 
 

2. แรงจูงใจ (Motive) เม่ือบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือจิตใจข้ึน และหากปัญหานั้นไม่
รุนแรงเขาอาจจะปล่อยวาง  ไม่คิด ไม่ใส่ใจ หรือไม่มีการตัดสินใจใด ๆ แต่หากปัญหานั้ น ๆ 
ขยายตวัหรือเกิดความรุนแรงยิ่งข้ึน  เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
นั้น ตวัอยา่งเช่น  ผูห้ญิงคนหน่ึงตอ้งการใชโ้ทรศพัทมื์อถือแต่เธอคิดว่ายงัไม่มีความจาํเป็นมากนกั
ในการใชง้าน  จึงยบัย ั้งการซ้ือโทรศพัทไ์วก่้อน  แต่รูปลกัษณ์ท่ีสวยงาม  ภาพพจน์ของผูใ้ชโ้ทรศพัท์
ประกอบกบัความจาํเป็นเม่ือผูห้ญิงคนนั้นตอ้งขบัรถในเวลากลางคืน  จึงเป็นเหตุท่ีเธอจะตอ้งใช้
โทรศพัท์มือถือมีมากข้ึน  จนเป็นความไม่สบายใจอย่างรุนแรงหรือตึงเครียดและพยายามแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการหาโทรศพัทมื์อถือมาใชง้าน เป็นตน้  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีเราจะตอ้งศึกษา
ความตอ้งการและความคิดของผูบ้ริโภค  เพื่อท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการซ้ือสินคา้หรือบริการแก่
ผูบ้ริโภคใหไ้ด ้

3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพฒันาข้ึนมาจาก
ความคิด  ความเช่ือ  อุปนิสัย  และส่ิงจูงใจต่าง ๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงมีผล
ต่อการกาํหนดรูปแบบในการสนองของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  ซ่ึงจะเป็นลกัษณะการตอบสนอง
ในรูปแบบท่ีคงต่อตัวกระตุ้นทางสภาพแวดล้อม เช่น ผูท่ี้มีลกัษณะเป็นผูน้ําจะแสดงออกหรือ
ตอบสนองต่อปัญหาดว้ยความมัน่ใจ  และกลา้แสดงความคิดเห็น มีความเป็นตวัเองสูง ในขณะท่ีผู ้
ขาดความมัน่ใจในตนเองไม่กลา้เสนอความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอ่ื้นไดง่้าย  จะมีลกัษณะเป็น
คนท่ีชอบตามผูอ่ื้น 

4. ทศันคติ (Attitude) เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของ
บุคคล  โดยทศันคติจะส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลดงันั้น  เม่ือเราตอ้งการให้บุคคลใด ๆ 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม  เราจะตอ้งพยายามท่ีจะเปล่ียนทศันคติของเขาก่อน  แต่ในความเป็นจริง
ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก  เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนในจิตใจ  ดงันั้นการปรับตวัให้
เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ย่อมกระทาํไดง่้ายกว่าการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ซ่ึง
ตอ้งใชค้วามเขา้ใจ  แรงพยายาม และระยะเวลาการดาํเนินการท่ียาวนาน 

5. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ
กระทาํของบุคคลอ่ืน  กา้วแรกของการเขา้สู่ความคิดในการสร้างตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค คือ ตอ้งการ
ให้เกิดการรับรู้ก่อน  โดยการสร้างภาพพจน์ของสินคา้หรือองคก์ารให้มีคุณค่าในสายตาผูบ้ริโภค  
ซ่ึงจะเป็นการสร้างการยอมรับไดเ้ท่ากบัเป็นการสร้างยอดขายนัน่เอง 

6. การเรียนรู้ (Learning)  เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการรับรู้
และประสบการณ์ของบุคคล  ซ่ึงจะเป็นการเปล่ียนแปลงและคงอยู่ในระยะยาว ดงันั้นหากมีการ
รับรู้  แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  หรือไม่เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งค่อนขา้งจะคงท่ี  กย็งัไม่
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ถือว่าเป็นการเรียนรู้  ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนเรียนรับรู้ถา้ไม่ทาํการบา้นจะตอ้งถูกลงโทษ แต่ก็ยงัไม่
ยอมทําการบ้าน หรือผูใ้หญ่ท่ีรู้ว่าการให้เด็กดูภาพยนตร์ฆาตกรรมส่งผลต่อสภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของเด็ก  แต่ก็ยงัปล่อยให้เด็กดู  ผูท่ี้ทราบว่าการสูบบุหร่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  ทั้งต่อ
ตวัเองและผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียง  แต่กย็งัไม่เลิกสูบบุหร่ีหรือผูท่ี้ชอบขบัรถเร็ว  เม่ือเห็นอุบติัเหตุเกิดข้ึนทาํ
ใหข้บัรถชา้ลงไดช่้วงเวลาหน่ึงแต่หลงัจากนั้นกก็ลบัมาขบัเร็วอีก  เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีถือวา่ไม่เกิดการ
เรียนรู้ 

ปัจจยัภายนอก 
ปัจจยัภายนอก หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มรอบตวับุคคล  ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อ

ความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  โดยปัจจยัภายนอกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั 6 
ประการ ไดแ้ก่ 

1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เป็นส่ิงท่ีกาํหนดอาํนาจซ้ือของผูบ้ริโภค  ทั้งในรูปของ
ตวัเงินและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ครอบครัว (Family) การเล้ียงดุในสภาพครอบครัวท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้บุคคลมี
ความแตกต่างกนั เช่น การตอบสนองต่อความตอ้งการผลิตภณัฑข์องตวับุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจาก
ครอบครัว  ซ่ึงครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลไดสู้งกว่าสถาบนัอ่ืน ๆ เน่ืองจากบุคคลจะใช้
ชีวิตในวยัเด็ก  ซ่ึงเป็นวยัซึมซับและเรียนรู้ลกัษณะอนัจะก่อให้เกิดเป็นนิสัยประจาํ  ของบุคคลไป
ตลอดชีวิต เป็นตน้ 

3. สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบ ๆ ตวัของบุคคลท่ีมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของ
บุคคลให้เป็นในทิศทางเดียวกนัของสังคม  เพื่อการยอมรับเขา้เป็นส่วนหน่ึงของสังคม  หรือท่ี
เรียกว่ากระบวนการขดัเกลาของสังคม  ประกอบดว้ยรูปแบบการดาํรงชีวิต  ค่านิยมทางสังคม และ
ความเช่ือ นอกจากน้ีสังคมอาจเป็นไดท้ั้ งสังคมอาชีพและสังคมท้องถ่ิน  ทาํให้นักการตลาดตอ้ง
ศึกษาลกัษณะของสงัคม  เพื่อจะทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลของสงัคมท่ีมีต่อการอยูร่่วมกนัของมนุษย ์ 
โดยเฉพาะบรรทดัฐานท่ีสังคมกาํหนด 

4. วฒันธรรม (Culture) เป็นวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือว่าเป็นส่ิงดีงาม  และ
ยอมรับปฏิบติัมาเพ่ือให้สังคมดาํเนินและพฒันาไปดว้ยดี บุคคลในสังคมเดียวกนัจึงตอ้งยดึถือและ
ปฏิบติัตามวฒันธรรม  เพ่ือการอยู่เป็นส่วนหน่ึงของสังคม  โดยวฒันธรรมเป็นกลุ่มของค่านิยม
พ้ืนฐาน  การรับรู้  ความต้องการ  และพฤติกรรม  ซ่ึงเรียนรู้จากการเป็นสมาชิกของสังคมใน
ครอบครัว  ชุมชนและสังคม  จึงเป็นรูปแบบหรือวิถีในการดาํเนินชีวิต  ท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่
ยอมรับ ประกอบดว้ยค่านิยมการแสดงออก  ค่านิยมการใชว้ตัถุหรือส่ิงของหรือแมก้ระทัง่วิธีคิดก็
เป็นวฒันธรรมดว้ย 
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5. การติดต่อธุรกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็นสินคา้
หรือบริการนั้น ๆ สินคา้ตวัใดท่ีผูบ้ริโภคไดรู้้จกัหรือพบเห็นบ่อย ๆ ก็จะมีความคุน้เคยซ่ึงจะทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจและมีความยนิดีท่ีจะใชสิ้นคา้นั้น  ดงันั้นธุรกิจจึงควรเนน้ในเร่ืองของการ
ทาํให้เกิดการพบเห็นในตราสินคา้  นาํเขา้สินคา้เขา้ไปใหผู้บ้ริโภคไดพ้บเห็น ไดรู้้จกั  สัมผสั ไดย้นิ 
ไดฟั้ง ดว้ยความถ่ีสูง  การสร้างให้บุคคลเกิดการเปิดรับ มากเท่าใดก็ยิ่งทาํให้ไดป้ระโยชน์มากข้ึน
เท่านั้น  ตามหลกัจิตวิทยาท่ีมีอยูว่า่ความคุน้เคยนั้นก่อใหเ้กิดความรัก 

6. สภาพแวดล้อม (Environment) การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น 
ความปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนนํ้ า  หรือเช้ือเพลิง  ผลกระทบของปรากฏการณ์ El 
Ninyo และ La Nina เป็นตน้ ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงดว้ยเช่นกนั 
ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนัของสภาพอากาศ ทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือเคร่ืองกนั
หนาวไดเ้ร็วและง่ายยิ่งข้ึน  เป็นตน้  เราจะเห็นว่าปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกจะมีความสําคญั  
และอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างมีนัยสําคญั   เพียงแต่ละองค์ประกอบแต่ละตวัจะมี
ความรุนแรงและผลกระทบในมิติท่ีแตกต่างกนั  ทาํให้นกัการตลาดจะตอ้งต่ืนตวัและตระหนกัถึง
ความสําคญั  โดยติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อสินคา้และบริการของเรา  โดย
ตระหนกัอยูใ่นหวัใจเสมอว่า  การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
พฤตกิรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)  หมายถึง  พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการ
คน้หาการซ้ือการใช ้ การประเมินผล  การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละการบริการซ่ึงคาดว่าจะสนองความ
ตอ้งการของเขา  การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หา
หรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาด
สามารถจัด      กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากแนวคิดของ Philip Kotler การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer 
Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค คาํตอบท่ีไดจ้ะ
ช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เหตุจูงใจท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้  
ท่ีทาํใหเ้กิดความตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาในความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ  ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่อง
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ดาํซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้าย  ไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะได้รับอิทธิพลจาก
ลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อแลว้จะมีการตอบสนองของผูซ้ื้อ  หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดงัน้ี 
1. ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย และส่ิงกระตุน้

ภายนอก ส่ิงกระตุน้ถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ ซ่ึงอาจให้เหตุจูงใจซ้ือดา้นเหตุผล และ
ใชเ้หตุจูงใจใหซ้ื้อดา้นจิตวิทยา  กไ็ดส่ิ้งกระตุน้ภายนอกประการ 2 ส่วน คือ 

1.1 ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด  (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีสามารถ
ควบคุมและตอ้งจดัใหมี้ข้ึนและเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย 

1.1.1 ส่ิงกระตุน้ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวย
เพ่ือกระตุน้ความตอ้งการ 

1.1.2 ส่ิงกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกาํหนดสินคา้ให้เหมาะสมกบั
ผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 

1.1.3 ส่ิงกระตุน้ดา้นการจดัช่องทางจาํหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น 
จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

1.1.4 ส่ิงกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา
สมํ่าเสมอการใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบับุคคลทัว่ไป  เหล่าน้ีถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 

1.2 ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ (Other Stimulus)  เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีอยู่
นอกองคก์าร  ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

1.2.1 ส่ิงกระตุน้ทางดา้นเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้
ของผูบ้ริโภคปัจจยัเหล่าน้ี  มีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 

1.2.2 ส่ิงกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้าน
ฝากถอนเงินอตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน 

1.2.3 ส่ิ งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมื อง  (Law and Political) เช่น 
กฎหมายเพ่ิมหรือลด  ภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือลดความตอ้งการของผู ้
ซ้ือ 

1.2.4 ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ในเทศกาลต่าง ๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น 

2. กล่องดาํหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู ้
ซ้ือท่ีเปรียบเสมือนกล่องดาํ (Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถทราบไดจึ้งตอ้งพยายาม
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คน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ  ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะของผูซ้ื้อ
และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ 

2.1 ลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อมีอิทธิพลจากปัจจยั
ต่าง ๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ปัจจยัดา้นสังคม  ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู ้ซ้ือ  (Buyer Decision Process) ประกอบด้วย
ขั้นตอนคือ การรับรู้  ความตอ้งการ (ปัญหา) การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือกการตดัสินใจ
ซ้ือ  และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ  (Buyer’s Response) หรือ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  
ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.1 การเลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) ตวัอยา่ง การเลือกผลิตภณัฑอ์าหารเชา้ มี
ทางเลือก คือ นมสดกล่อง  บะหม่ีสาํเร็จรูป ขนมปัง 

3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) ตวัอย่างถา้ผูบ้ริโภคเลือกนมสดกล่องจะ
เลือกยีห่อ้โฟร์โมสต ์มะลิ ฯลฯ 

3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) ตวัอยา่ง ผูบ้ริโภคจะเลือกจากห้างสรรพสินคา้
หรือร้านคา้ใกลบ้า้น 

3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) ตวัอย่าง ผูบ้ริโภคจะเลือกเวลาเชา้ 
กลางวนั หรือเยน็ ในการซ้ือนมสดกล่อง 

3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase Amount) ตวัอยา่งผูบ้ริโภคจะเลือกว่าจะซ้ือ
หน่ึงกล่อง  คร่ึงโหล หรือหน่ึงโหล 

นกัการตลาดจะใชห้ลกัการ P ส่ีตวัในการดาํเนินการดงัน้ี 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ราคา (Price) 
3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4. การจดัจาํหน่าย (Place) 

 
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ให้พึงพอใจ  ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้  ผลิตภณัฑ์จึง
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์   บริการ  ความคิด  สถานท่ี  องค์กรหรือบุคคล  ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์  มีมูลค่า ในสายตาของลูกค้า  จึงจะมีผลทาํให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้  การ
กาํหนดกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งพยายามคาํนึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี 
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1.1 ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์(Product  Differentiation) 
1.2 พิจารณาองค์ประกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ์ (Product Component) เช่น 

ประโยชนพ้ื์นฐาน รูปร่าง ลกัษณะ คุณภาพการบรรจุภณัฑ ์ตราผลิตภณัฑ ์ฯลฯ 
1.3 การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์  (Product Positioning) เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑข์องบริษทัเพ่ือแสดงตาํแหน่งท่ีแตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย 
1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product  Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑมี์ลกัษณะใหม่

และปรับปรุงให้ดีข้ึน  ซ่ึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้
ยิง่ข้ึน 

2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า  
ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าผลิตภณัฑ์ กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้น  ถา้มูลค่าสูงกว่าราคาเขาก็
จะตดัสินใจซ้ือ  ดงันั้นผูก้าํหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึง 

2.1 การยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑว์่าสูงกวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น 
2.2 ตน้ทุนผลิตภณัฑแ์ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3 การแข่งขนั 
2.4 ปัจจยัอ่ืน ๆ 

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่าง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อ  เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขายทาํการ
ขาย และการติดต่อส่ือสารโดยใชส่ื้อ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใช้
การโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์ 

4. การจดัจาํหน่าย (Place)  หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนั
และกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์ และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์
ออกสู่เป้าหมายกคื็อ สถาบนัการตลาด  ส่วนกิจกรรม  เป็นกิจรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ย การขนส่ง  การคลงัผลิตภณัฑ ์ และการเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์

สรุปโดยภาพรวมจะเห็นไดว้่าการจะกา้วเขา้สู่ชั้นเชิงของธุรกิจดา้นผลิตภณัฑ์ต่างๆ นั้น
จะตอ้งมีการพฒันาอยา่งสร้างสรรค ์เร่ิมจาการออกแบบใหมี้รูปแบบเหมาะสม ตรงตามหลกัวิชาการ
ทางดา้นศิลปะ แลว้พิจารณาถึงหนา้ท่ีและประโยชน์ในดา้นต่างๆ อีกทั้งกระบวนการผลิต และราคา
ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคในการตัดสินใจ ฉะนั้ น การท่ีจะผลิตสินคา้ออกไป
จาํหน่ายใหเ้กิดผลสาํเร็จจึงควรตอ้งศึกษาและทบทวนบริบทต่างๆ เป็นอยา่งยิง่ 
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6.  เอกสารและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง 
ผูว้ิจยัไดก้าํหนดการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวไทยทรงดาํในบริบท   

ต่าง ๆ โดยเฉพาะการพฒันาชุมชนปฏิบติัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดว้ยภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ความสัมพนัธ์ของศิลปกรรมท่ีทาํให้เกิดคุณค่าดา้นการเปล่ียนในเชิงสร้างสรรคต์ามวตัถุประสงค์
ของงานวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

การสืบทอดทางภาษาและประวติัศาสตร์ของไทยทรงดาํและลาวพวน : กรณีศึกษาการ
ขา้มเขตพ้ืนท่ีพบว่า ไทยทรงดาํกบัลาวพวกนั้นเป็นตวัอยา่งของชนกลุ่มน้อยในไทยท่ีอพยพมาจาก
เวียดนามและลาวเม่ือ 2 ศตวรรษท่ีผ่านมาและยงัรักษาเอกลกัษณ์ของชนเผ่าเอาไวไ้ดส้ามารถยอ้น
ตน้กลบัไปดูตน้ตอไดว้่าไทยทรงดาํนั้นมาจากทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเวียดนาม  ซ่ึงในปัจจุบนั
เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือ “เดียน เบียน ฟู” โดยนอกจากจะอพยพเขา้มาในไทยแลว้ยงัมีกระจายไปยงัทาง
ตอนใตข้องจีนและลาวอีกดว้ย  ส่วนการท่ีพวกไทยทรงดาํนั้นเขา้มาในประเทศไทยกเ็ร่ิมตั้งแต่สมยั
กรุงธนบุรี โดยพระเจา้ตากสินไดทรงมีพระบญัชาใหเ้จา้พระยามหากษตัริยศึ์ก (รัชกาลท่ี 1) ไปตีหวั
เมืองทางลาวดว้ยไพร่พล 20,000 แลว้ก็มีชยักลบัมาแลว้ก็เกณฑ์เชลยศึกกลบัมาซ่ึงก็เป็นพวกไทย
ทรงดาํแลว้ก็เกณฑใ์หม้าตั้งถ่ินฐานในลงมาทางตอนใตต้ั้งแต่สระบุรี, ราชบุรี และจนัทบุรี ต่อมาอีก 
12 ปี หัวเมืองทางลาวแขง็ขอ้ จึงสั่งให้พวกชาวไทยทรงดาํน้ียา้ยถ่ินฐานไปยงัเพชรบุรี และในสมยั
รัชกาลท่ี 3 เจา้อนุวงศท่ี์หวัเมืองลาวแขง็ขอ้อีกรัชกาลท่ี 3 กท็รงมีพระบญัชาใหย้กทพัไปปราบแลว้ก็
เกณฑ์ไพร่เชลยไทยทรงดาํกลบัเขา้มาเพ่ิมข้ึนอีกแลว้ก็ให้ไปอยู่ท่ีเพชรบุรีอีกแลว้  ก็มีการให้เชลย
เหล่าน้ีใชแ้รงงานในการทาํงานต่าง ๆ เช่น การถางป่า ขดุคลองและก่อสร้าง โดยวฒันธรรมของไทย
ทรงดาํท่ีมีความแตกต่างจากของชนเผ่าอ่ืนท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนก็คือ  พวกเขาจะใส่เคร่ืองแต่งกายสี
ดาํแต่ต่อมาพวกเขาก็มีการแต่งงานกบัคนไทยจึงเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงบา้ง  และยิ่งต่อมามีการตดั
ถนนมีการนาํความเจริญทางดา้นการศึกษาเขา้มาสู่ชาวไทยทรงดาํ   ทาํให้มีการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมให้กลมกลืนกบัวฒันธรรมไทย  ซ่ึงรวมลกัษณะการออกเสียงในการพูดด้วย (John 
Hartmann 2002, บทคัดย่อ) เช่นเดียวกับท่ี วีระ   อินพันทัง  และคณะ (2549, บทคัดย่อ) ท่ีได้
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัระหว่างสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัของชาวไทยทรงดาํในไทย
กบัในเวียดนาม  ปรากฏว่าเม่ือแรกท่ีไทยทรงดาํลงหลกัปักฐานในไทย  วฒันธรรมการปลูกสร้าง
จากแผน่ดินแม่ไดรั้บการสานต่ออยา่งเป็นรูปแบบ  พวกเขาตั้งถ่ินฐานสร้างบา้นแปงเรือนเหมือนกบั
ท่ีเคยทาํในถ่ินเดิม  แมว้่าภูมิลกัษณ์ถ่ินฐานแบบท่ีราบในไทยจะมีลกัษณะแตกต่างออกไปก็ตาม  
กาลต่อมาพฒันาคล่ีคลายจึงค่อย ๆ ดาํเนินไปโดยมีกระแสวฒันธรรมเก่าแก่  เป็นประจกัษ์พยาน
ยนืยนัใหเ้ห็นการหลอมรวมพลงัธรรมชาติและวิถีชีวิตไวใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั  อยา่งไรกต็าม
มีสัญญาณการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงว่าอิทธิพลจากวฒันธรรมกระแสหลกัของเวียดนามกาํลงัไหลเขา้
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เจือปนวิถีการสร้างสรรค์สภาพแวดลอ้มท่ีอยู่อาศยัของชาวเวียดนามให้คลอ้ยตามก็เป็นไปได้ว่า  
ลกัษณะเฉพาะของไทยดาํจะค่อย ๆ สูญหายไปตามลาํดบัถึงวนันั้นแลว้ชาวไทยดาํจะไดช่ื้อว่าเป็นผู ้
ท่ีรักษาวฒันธรรมดั้งเดิมไวไ้ดอ้ยา่งเหนียวแน่นอีกหรือไม่ 

ส่วนงานวิจัย  เร่ืองการศึกษาความเปล่ียนแปลงประเพณีไทยทรงดาํ : กรณีศึกษา
ประเพณีเสนเรือนของชาวไทยทรงดาํบา้นหนองเต่าดาํ  อาํเภอบางระกาํ จงัหวดัพิษณุโลก ของมนู 
สิงห์เรือง (2550, บทคดัยอ่) พบว่าประเพณีเสนเรือนเป็นพิธีกรรมท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทย
ทรงดาํ  เป็นประเพณีท่ีมีคุณค่าและความหมายแฝงไปดว้ยคุณค่าทางดา้นคารวะธรรมคุณค่าทางดา้น
ความกตญัญู  และคุณค่าทางดา้นความสามคัคี  ซ่ึงถือว่ามีความสาํคญัต่อชีวิตความเป็นอยูข่องชาว
ไทยทรงดาํเป็นอยา่งมาก  ความเช่ือเก่ียวกบัประเพณีเสนเรือนเป็นส่ิงท่ียดึเหน่ียวจิตใจของชาวไทย
ทรงดาํในอดีตไดอ้ยา่งเหนียวแน่น 

ปัจจุบันน้ี รูปแบบการปฏิบัติพิ ธีเสนเรือนได้เป ล่ียนแปลงไปจากอดีต   และให้
ความสาํคญักบัประเพณีเสนเรือนนอ้ยลงเพราะว่าชาวไทยทรงดาํในปัจจุบนัไม่ทราบถึงคุณค่าและ
ความหมายของประเพณีเสนเรือน  เพียงเพื่อยึดถือและปฏิบติัตามบรรพบุรุษท่ีเคยประกอบพิธี
เท่านั้น  ทาํใหช้าวไทยทรงดาํในปัจจุบนัเห็นความสาํคญัของพิธีเสนเรือนนอ้ยลง  สาเหตุเหล่าน้ีเกิด
จากปัจจยัต่าง ๆ ปัจจยัท่ีทาํใหพิ้ธีเสนเรือนเปล่ียนแปลงไป  ไดแ้ก่  ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ี ปัจจยั
ทางดา้นการศึกษา  ปัจจยัทางวฒันธรรม  ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัทางดา้นประชากร 
นอกจากน้ียงัส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงดาํท่ีเปล่ียนแปลงไปอีกดว้ย  ดงัจะเห็น
ไดก้บัการศึกษาอิทธิพลของความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยโข่งท่ีมีผลต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตของเรณู เหมือนจนัทร์เชย (2529, หนา้ 9) พบวา่ชาวไทยโซ่งเป็นกลุ่มชนชาติพนัธ์ุกลุ่ม
ท่ีมีการสืบทอดและสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม  แต่ชาวไทยโซ่งมีการพฒันาปรับตวัให้
เขา้กบัสมยัใหม่ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัผลกัดนัทางเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  และส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากรลกัษณะวฒันธรรม  การปรับตวัดงักล่าว โดยทัว่ไปสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิต  
ซ่ึงนับว่าเป็นวฒันธรรมท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปเช่นเดียวกบัประชนั    รักพงษ์  ได้
ศึกษาถึงพิธีกรรมและความเช่ือท่ีสาํคญัของชาวไทยทรงดาํในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวพบว่า  ไทยดาํมีลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  เช่น ภาษาพูดและภาษา
เขียน  อาชีพ การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ การดาํรงชีวิตประจาํวนัยงัคง
ผูกพนักบัประเพณี  พิธีกรรม  และความเช่ือดั้งเดิมอยู่เป็นอนัมากลกัษณะทางสังคมไทยดาํยงัคง
รักษาขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีและพิธีกรรมไวอ้ย่างเคร่งครัด  ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัในการ
ดาํรงรักษาเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
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ธิดา  ชมพูนิช (2539, หนา้62) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง  ศิลปหตัถกรรมไทยโซ่งในจงัหวดั
นครปฐม  พบว่าในปัจจุบนัมีผูส้นใจในงานหตัถกรรมของชาวไทยโซ่งเป็นจาํนวนมาก  หลายกลุ่ม
ไดม้าศึกษางานหตัถกรรมดา้นต่าง ๆ ของชาวไทยโซ่งแลว้เห็นว่างานหตัถกรรมประเภทงานผา้ของ
ชาวไทยโซ่งมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ  สีสันและลวดลาย  โดยเฉพาะลายดอก
จนัทร์และลายดอกแปด  ท่ีมีลกัษณะแปลกและสวยงามจึงมีผูป้ระยกุตใ์หเ้ป็นสินคา้สมยัใหม่ข้ึนเพ่ือ
สืบทอดและพฒันาให้เป็นอาชีพของชาวไทยโซ่งในปัจจุบนัไดอี้กทางหน่ึง  โดยเป็นการประยกุต์
งานหตัถกรรมแบบดั้งเดิมมาเป็นของใชใ้หเ้หมาะสมกบัสมยัปัจจุบนั  เช่น ซองใส่แว่นตา ท่ีรองแกว้
นํ้า ผา้จบัหูกระทะ และตกแต่งบนชุดเส้ือผา้กระโปรงยคุใหม่ 

นงลกัษณ์ จนัทาภากุล และ นรินทร์ สังข์รักษา (2555, บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาวิจยั
เร่ืองการศึกษาศกัยภาพในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีนจงัหวดัราชบุรี 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ศกัยภาพการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้นหัวเขาจีนโดยรวมทั้ง 4 
ดา้น คือ ดา้นพ้ืนท่ี ดา้นการจดัการ ดา้นกิจกรรม และดา้นองคก์รอยูใ่นระดบัมาก 2) แนวทางในการ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสาํคญัไดแ้ก่ (1) การสนบัสนุนงบประมาณเพื่อการจดักิจกรรม
การท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง (2) การให้ความรู้การจดัอบรมในการจัดการท่องเท่ียวให้ประสบ
ความสาํเร็จ (3) การศึกษาดูและการการศึกษาการปฏิบติัท่ีดีในการท่องเท่ียวท่ีประสบความสําเร็จ 
และ (4) การประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเว็บไซต์ การประชาสัมพนัธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ ในระดบั
จงัหวดั และส่ือต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกของชุมชนอย่างต่อเน่ือง และการจัด
กิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ 3) ปัญหาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีนโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง-น้อย  ปัญหาดา้นองคก์รมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นปัญหา
ดา้นกิจกรรม และดา้นท่ีตํ่าท่ีสุดคือ ดา้นพื้นท่ี ส่วนแนวทางการแกปั้ญหาดา้นกิจกรรม มีค่าคะแนน
เฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาด้านองค์กร และด้านท่ีต ํ่าท่ีสุด คือ แนวทางการ
แกปั้ญหาดา้นพื้นท่ี     

ประธาน  เขียวขาํ (2546, หน้า 8) ไดท้าํการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม ใน
พิธีกรรมชุมชนและประเพณีเก่ียวกับชีวิต  ศึกษากรณีชุมชนลาวโซ่ง จังหวดัสุพรรณบุรี  คือ
การศึกษาสาเหตุของการเปล่ียนแปลงในพิธีกรรมชุมชน คือ พิธีบูชาศาลประจาํหมู่บา้น พิธีข้ึนบา้น
ใหม่ พิธีป้าตง พิธีเสนเรือน พิธีเสนตวั พิธีแปงขวญั และการเปล่ียนแปลงประเพณีเก่ียวกบัชีวิต 4 
ด้าน คือ ประเพณีการเกิด ประเพณีการบวช  ประเพณีการแต่งงาน และประเพณีการตาย โดย
สมมติฐาน 8 ขอ้ ต่อไปน้ี 

1. การรับนวตักรรมทางวตัถุ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพิธีกรรมชุมชน 
2. การรับนวตักรรมท่ีมิใช่วตัถุ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพิธีกรรมชุมชน 
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3. แผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงพิธีกรรม
ชุมชน 

4. การพฒันาของหน่วยงานภาครัฐ ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพิธีกรรมชุมชน 
5. การคมนาคม ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงประเพณีชีวิตในชุมชน 
6. ระบบการศึกษาทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงประเพณีชีวิตในชุมชน 
7. ส่ือทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงประเพณีชีวิตในชุมชน 
8. การยา้ยถ่ินทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงประเพณีชีวิตในชุมชน 
จงลกัษณ์  ช่างปล้ืม (2554, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเพ่ือศึกษาศิลปกรรมชุมชนท่ีดาํเนิน

ผา่นกาลเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงของสังคมสู่สภาพปัจจุบนั  และแนวโนม้ในอนาคตท่ีตอ้งดาํเนิน
ต่อไป  การศึกษาในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า  ศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่งสืบทอดต่อกนัมาภายใตบ้ริบท
แห่งวิถีการดาํรงอยูร่่วมกนัท่ีเกาะเก่ียวเกลียวกลมดว้ยบริบทสัมพนัธ์ 4 ดา้น คือ ประวติัศาสตร์แห่ง
ชะตากรรมเดียวกนั  ความเช่ือวฒันธรรมประเพณีท่ีสืบทอดจากบรรพชนเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจและ
ถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดวิถีชีวิตในสังคมเกษตรแบบพ่ึงตนเอง และอตัลกัษณ์แห่งชุมชนท่ีส่งผ่าน
งานศิลปกรรม  แต่ดว้ยกระแสแห่งการเปล่ียนแปลงของสังคมส่งผลกระทบต่อศิลปกรรมให้อ่อน
ดอ้ยในเร่ืองของคุณค่าและความสาํคญั  เน่ืองจากท่ีผ่านมารูปแบบการถ่ายทอดศิลปกรรมเป็นการ
ถ่ายทอดท่ีเน้นการปฏิบติั  ขาดการถ่ายทอดแนวคิด ปรัชญา และความเช่ือท่ีแสดงอยู่ในผลงาน
ศิลปกรรม  ซ่ึงการถ่ายทอดดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนั  แนวโน้มใน
อนาคตจะต้องมีการดาํเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์การส่งเสริม ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ 
รวมทั้งการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนบนพ้ืนฐานการถ่ายทอดท่ีเนน้ความรู้ควบคู่การปฏิบติัเพ่ือความย ัง่ยืน
ทางศิลปะและวฒันธรรมสืบต่อไป 

สรุปจากทรรศนะของนกัวิชาการหลายท่านท่ีไดก้ารศึกษาวิจยัเก่ียวกบัชาวไทยทรงดาํ 
แสดงใหเ้ห็นซ่ึงถ่ินฐานว่ารากเหงา้นั้นมาจากตอนกลางของประเทศจีน  แลว้อพยพมาตั้งหลกัแหล่ง
อยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามท่ีเมืองเดียนฟูในปัจจุบนั  แลว้กระจดักระจายอยู่ตามหัว
เมืองต่าง ๆ จนกลายเป็นแควน้สิบสองจุไท  ซ่ึงมีดินแดนทางทิศใตติ้ดกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวทิศตะวนัออกติดกบัประเทศเวียดนาม  และทางทิศเหนือติดกบัประเทศจีน  ด้วย
เหตุผลทางการเมืองจึงถูกกองทพัไทยกวาดตอ้นเขา้มาอยู่ในประเทศไทยบริเวณภาคกลาง  ใน
จงัหวดัเพชรบุรีเป็นแห่งแรกแลว้ขยายไปสู่จงัหวดัใกลเ้คียงในปัจจุบนั  จากสภาพการณ์ชีวิตและ
ความเป็นมาของชาวไทยทรงดาํนั้ นจะเห็นได้ว่า  บรรพบุรุษของชาวไทยโซ่งในปัจจุบัน  ได้
สร้างสรรคเ์คร่ืองใชไ้มส้อยข้ึนใชเ้องมาตั้งแต่อดีตก่อนท่ีจะเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยแลว้   
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ในส่วนของการศึกษาวิจยัดา้นการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัผา้ทอนั้นไดมี้นกัการศึกษา 
กล่าวถึงความสาํเร็จไดน้ั้นก็คือ  ผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะเป็นดชันีช้ีวดัไดว้่าการพฒันาตรง
ตามวตัถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เพ่ือจะนาํปัญหาและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงให้เกิด
ความสาํเร็จในโอกาสต่อไปดงัเช่น 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2542, หนา้ 3) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมี
ต่อผา้ไทยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของผา้ไทยมีดงัน้ี  คือปัญหาดา้นคุณภาพ สีตกง่าย  หดตวั ดูแล
รักษายากไม่สะดวกในการใชปั้ญหา  ดา้นรูปแบบ ลวดลายซํ้ า ๆ บางผืนลวดลายมากสีฉูดฉาดเป็น
การยากท่ีจะนาํมาดดัแปลงตดัเยบ็เส้ือผา้  ปัญหาดา้นราคาค่อนขา้งสูงกลุ่มมีรายไดน้อ้ยจะไม่จูงใจ
ใหซ้ื้อและขาดขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัผา้ไทย  ซ่ึงเป็นสาเหตุใหป้ริมาณการใชผ้า้ไทยไม่มากเท่าท่ีควร
ขอ้เสนอแนะคือ ปรับปรุงผา้ไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน  พฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ส่งเสริมให้
ผูบ้ริโภคไดซ้ื้อผา้ไทยราคาเป็นธรรม  ส่งเสริมเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบถึงคุณค่า
ของศิลปะผา้ไทย 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  (2543, หน้า 68) จดัทาํโครงการศึกษาสํารวจผูผ้ลิตท่ีประเทศ
เก่ียวกับ   ผา้ทอพ้ืนเมืองมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบกระบวนการผลิตผา้ทอ
พ้ืนเมืองทุกจงัหวดัของประเทศไทย  ในดา้นวตัถุดิบ  อุปกรณ์การผลิต กรรมวิธีและรูปแบบในการ
ทอท่ีเกิดจากกระบวนการสืบทอดหรือการประยุกต์ข้ึนใหม่  ทั้ งน้ีเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหรือพฒันาท่ีสนบัสนุนต่อการดาํรงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และรูปแบบของการทอผา้แบบดั้งเดิม  
สืบทอดหรือเพื่อสนบัสนุนความตอ้งการของผูใ้ช ้ ผลการสาํรวจพบว่า ผา้ทอพ้ืนเมืองมี 5 ประเภท 
คือ ผา้ทอแบบมดัหม่ี  ผา้ทอแบบจก  ผา้ทอแบบขิด ผา้ทอแบบยกและผา้ทอแบบแพรวา  นอกจากน้ี
ยงัมีผา้ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีการเรียกต่าง ๆ กนัไป แต่กรรมวิธีไม่ต่างจาก 5 แบบดงักล่าวและผลิต
เฉพาะไม่แพร่หลาย พบปัญหาสรุปไดด้งัน้ี คือ ชาวบ้านขาดการต่ืนตวัในอาชีพทอผา้  ไม่มีการ
รวมกลุ่มท่ีเข้มแข็งขาดการอนุรักษ์หรือสืบทอดกรรมวิธีแบบโบราณและลวดลายดั้ งเดิมขาด
ศกัยภาพในการพฒันา หรือคิดลวดลายใหม่ ๆ หรือผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีหลากหลายเพ่ือสนองความ
ตอ้งการของตลาด 

พรทิพย ์ พิมลสินธ์ุ (2541, บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง การสาํรวจความคิดเห็น
ของผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้ไทยพบว่า  ผูบ้ริโภคชาวไทยมีการใชผ้า้จาํกดักบัคนบางกลุ่มอาย ุ        
ส่วนใหญ่เห็นว่ามีราคาแพงเกินไป  และความตอ้งการใหมี้การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ท่ีเก่ียวกบัผา้
ไทยผ่านทางโทรทศัน์มีมากข้ึน  ในดา้นผูผ้ลิตเห็นว่าการอนุรักษก์ระบวนการผลิตดว้ยการทอมือ
แบบดั้ งเดิม  และยงัมีความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาด้านการออกแบบลวดลาย  และวสัดุการผลิตท่ีมี
คุณภาพให้มากข้ึน  เพ่ือพฒันาคุณภาพของผา้ให้มีลกัษณะท่ีเป็นสากล  เพ่ือให้มีการใชแ้พร่หลาย
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มากข้ึนและตอ้งการใหมี้การจาํกดัพ้ืนท่ี  เฉพาะแบ่งเขตให้ชดัเจนว่าเขตใดเป็นผา้ทอมือดว้ยวิธีการ
ดั้งเดิมหรือเขตใดผลิตดว้ยเคร่ืองจกัร  ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริโภคอาจไม่เขา้ใจว่าเหตุใดจึงมีราคาแตกต่าง
กนัในงานเดียวกนั และผา้ประเภทเดียวกนั 

สุพรรณ  สมไทย และคณะ (2550, หน้า 186) วิจยัเร่ือง  การออกแบบผลิตภณัฑ์ของ
ตกแต่งบา้นโดยแนวคิดจากวฒันธรรมชาวไทยทรงดาํ  และเป็นการพฒันาลวดลายเดิมใหก้ลมกลืน
กบัลกัษณะการตกแต่งบา้นในปัจจุบนั  มีขอ้สรุปดงัน้ี ผลการศึกษาลวดลายและสีบนผา้ทอมาเป็น
แนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑ์ผา้ม่าน  ผา้ปูโต๊ะ และหมอนอิงใน 3 รูปแบบ 3 สไตล ์คือสไตล์
คลาสิก สไตลร่์วมสมยัและสไตลส์มยัใหม่   ซ่ึงทั้ง  3  สไตลน์ั้นสามารถนาํมาตกแต่งภายในบา้น
ปัจจุบนัได้   แต่ผลการประเมินส่วนใหญ่จะเลือกสไตล์คลาสิก  ซ่ึงมีรูปแบบลวดลายใกลเ้คียง
ของเดิมมากทาํให้ผูผ้ลิต ผลิตไดง่้ายและผูบ้ริโภคจะรู้จกัมากกว่าว่าเป็นลวดลายจากวฒันธรรมไทย
ทรงดาํ  การนาํลวดลายและเทคนิควิธีการทาํมาออกแบบใหม่ให้ใชไ้ดใ้นสังคมปัจจุบนั  เป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กลุ่มผูผ้ลิตและเป็นการเพ่ิมความหลากหลายในรูปแบบผลิตภณัฑไ์ทยทรงดาํซ่ึง
ของเดิมไม่มี  เป็นการสร้างงานและสร้างรายไดแ้ก่กลุ่มผูผ้ลิตและเป็นกรเผยแพร่วฒันธรรมไทย
ทรงดาํให้กลมกลืนกบัสังคมปัจจุบนั และมีขอ้เสนอแนะไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า  ลวดลายบนผา้ทอของ
ไทยทรงดาํมีเทคนิคการทอ  การปะและการปักซ่ึงเป็นเทคนิคเฉพาะไม่เหมือนไทยกลุ่มอ่ืน  การนาํ
ลวดลายของไทยทรงดาํมาพฒันาออกแบบบนผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้นนั้นควรทาํอย่างต่อเน่ือง  
การเลือกใช้วัส ดุและสีบนผลิตภัณฑ์ควรคํานึงถึง  การนําไปใช้งาน   การดูแลรักษาตาม
สภาพแวดลอ้มจะเป็นการสร้างรายไดอ้ยา่งจริงจงัต่อไป 

ฐานิศ  กุลพีรพนัธ์ุ (2539, บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองแนวทางการอนุรักษ์ผา้ฝ้าย
ทอมือท่ียอ้มดว้ยวสัดุจากธรรมชาติ  กรณีศึกษาอาํเภอจอมทองและอาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่ากลุ่มผูผ้ลิตใชท้ั้งสีสังเคราะห์และสีธรรมชาติ และนิยมทอเป็นผืนผา้มากกว่าเป็นผลิตภณัฑ์
แปรรูปเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการขายมากกว่าใชเ้อง  ดา้นกลุ่มผูบ้ริโภคจะมีความรู้วา่มีการยอ้มผา้ฝ้าย
ทอมือดว้ยสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์  และมีความคิดเห็นว่าผา้ฝ้ายทอมือเป็นส่ิงท่ีควรอนุรักษเ์ป็น
วฒันธรรมลา้นนา  รวมทั้ งชนิดและประเภทของผลิตภณัฑ์ประชากรส่วนใหญ่นิยมในรูปแบบ
เส้ือผา้สําเร็จรูป และผา้ซ่ิน  ส่ิงจูงใจคือความสวยงามของลวดลาย เน้ือผา้และคุณภาพของการทอ 
และส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ในช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ส่วนสีท่ีนิยมคือ สีแดง สีเขียว สี
ขาว สีนํ้าตาล ตามลาํดบั 

อจัฉรา  ภาณุรักษ ์และ เครือจิต  ศรีบุญนาค (2542, บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเร่ือง
แนวโนม้ของรูปแบบผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ฝ้ายทอมือยอ้มสีธรรมชาติในจงัหวดัใหม่ พบวา่ ผลิตภณัฑผ์า้
ฝ้ายทอมือยอ้มสีธรรมชาติ  ในอดีตมีความเป็นมาจนเรียกไดว้่าเป็นมรดกทางวฒันธรรม  มีลวดลาย
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เป็นเอกลกัษณ์และปลอดภยัจากสารเคมีทางดา้นแนวโนม้ของรูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือ พบว่า
ยงัคงมีเอกลกัษณ์ความเป็นพ้ืนเมืองแต่จะมีการประยุกตรู์ปแบบเส้ือผา้ให้ดูเขา้สมยัและตามความ
นิยมของลูกคา้  ขอ้เสนอแนะ ควรเน้นการปรับปรุงและให้ความสําคญัเก่ียวกบัคุณภาพของการ
ออกแบบกระบวนการผลิต  การยอ้มควรให้การส่งเสริมการตลาดและการรณรงค์ปรับเปล่ียน
กลบัมาใชผ้ลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือยอ้มสีธรรมชาติ 

ปริมรัตน์  แขกเพ็ง (2546, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาแนวทางการส่งเสริมและพฒันาสินคา้
หตัถกรรมเพ่ือการส่งออกพบว่า  ผลิตภณัฑห์ัตถกรรมไทยมีการทาํมานาน  แต่เดิมผลิตเพื่อใชส้อย
ในครัวเรือน เช่น การทอผา้  การทาํภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผา  การจกัสานต่าง ๆ เม่ือประเทศเจริญข้ึน
ประเภทหัตถกรรมไดข้ยายตวัออกไป  ผลิตเพ่ือให้เขา้กบัยุคสมยัสนองความตอ้งการของตลาด 
แมว้่าสินคา้หัตถกรรมจะมีบทบาทต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศกต็ามแต่กย็งัประสบปัญหา
ต่าง ๆ อีก จากการศึกษาจึงทําให้ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มการขยายตัวของสินค้า
หตัถกรรมเพ่ือการส่งออก ทาํใหท้ราบแนวทางการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้นานาชาติในต่างประเทศ  
และทาํใหท้ราบแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาทางดา้นการผลิต  การตลาดของสินคา้หตัถกรรม
เพ่ือการส่งออก 

ก้องเกียรติ  มหาอินทร์ และคณะ  (2551, บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการ
ออกแบบพฒันารูปแบบเคหะส่ิงทอจากผา้ไหมสุรินทร์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพฒันา
รูปแบบผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอจากผา้ไหมสุรินทร์ และถ่ายทอดเทคโนโลยใีนรูปแบบของการอบรม
เชิงปฏิบติั การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันา ผสมผสานกบัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม ผลการวิจยัพบว่า ในจงัหวดัสุรินทร์ยงัไม่มีร้านขายผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอโดยเฉพาะ กลุ่มผูซ้ื้อ
ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และคนสุรินทร์ท่ีแต่งงานกบัชาวต่างชาติ เคหะส่ิงทอท่ีขายดีท่ีสุดคือ
หมอนรูปชา้ง โดยจดัจาํหน่ายท่ีศูนยแ์สดงและจาํหน่ายสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของจงัหวดั
สุรินทร์ ปัญหาในการแปรรูปผลิตภณัฑเ์คหะส่ิงทอคือ ราคาผา้ไหมค่อนขา้งสูง ขาดช่างฝีมือเฉพาะ
ทาง และขาดการพฒันารูปแบบใหม่อยู่เสมอ การออกแบบและพฒันารูปแบบ ผูว้ิจยัสรุปผลการ
วิเคราะห์ไดว้่า ผลิตภณัฑ์เคหะส่ิงทอท่ีมีความเหมาะสมกบัผา้ไหมคือ หมอนอิง ผา้ท่ีใช้บนโต๊ะ
อาหารไดแ้ก่ ผา้รองจาน ผา้คาดโต๊ะ และซองใส่ชอ้นส้อม รูปแบบเป็นแบบเรียบง่าย นาํรูปร่าง รูป
ทางของชา้งมาคล่ีคลายรูปแบบเพ่ือแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสุรินทร์โดยใชผ้า้พ้ืน
ผสมกบัผา้ลาย ในส่วนของพฤติกรรมการใชง้านพบว่า มีการใชง้านเฉพาะโอกาสพิเศษ การผลิต
มุ่งเน้นการผลิตแบบหตัถอุตสาหกรรมในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีพบว่า หลกัสูตรมีความ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมขน มีระยะเวลาในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม เน้ือหาและเอกสาร
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ประกอบการอบรมมีความสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีฝึกอบรม วิทยากรมีความรู้ในเร่ืองท่ีฝึกอบรม
เป็นอยา่งดี มีวสัดุ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอและมีคุณภาพ 

วนัดี มาตสถิตย ์และคณะ  (2551, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการออกแบบและพฒันา
ลวดลายทอมดัหม่ีและสีผา้ไหม จงัหวดัสุรินทร์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพฒันาลวดลาย
มดัหม่ีและสีผา้ไหมจงัหวดัสุรินทร์ และเพ่ือพฒันามาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน ผลการวิจยัพบว่า การ
ประเมินคุณภาพการออกแบบพฒันาลวดลายทอมดัหม่ีและสีผา้ไหม จ.สุรินทร์ จาํนวน 25 ลาย 
ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 4 กลุ่ม ๆ ละ 7 ท่าน พบว่าการออกแบบพฒันาลวดลายทอมดัหม่ีและสีผา้
ไหมมีความเหมาะสมเป็นผา้ผืน แปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์ส้ือผา้ กระเป๋า และเคหะส่ิงทอ ผลการนาํไป
แปรรูปมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ดา้นลวดลายและสีมีความเหมาะสมมาก การประเมินฝึกอบรม ผู ้
เขา้รับการอบรมเป็นผูห้ญิงส่วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี มีอาชีพรับจา้งมีรายไดต่้อเดือน 8,000 – 9,000 
บาท ก่อนเขา้รับการอบรมมีความรู้การออกแบบพฒันาลวดลายทอมดัหม่ีและจดัสีไหมในการทอ
ตามสมยันิยมอยูใ่นระดบันอ้ยและนอ้ยท่ีสุด เน้ือหาของการฝึกอบรมมีความถูกตอ้งและทนัสมยัอยู่
ในระดบัมาก วิทยากรมีความรู้และเทคนิคการถ่ายทอดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด วสัดุอุปกรณ์ เอกสาร
ฝึกอบรมทนัสมยัและเพียงพออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และกระบวนการอบรมมีการส่งเสริมใหผู้เ้ขา้รับ
การอบรมสามารถสร้างงานไดด้ว้ยตนเองและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพการออกแบบพฒันาลวดลายทอ
มดัหม่ีและสีผา้ไหม จ.สุรินทร์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้่า  การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ส่ิงทอควร
ตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความแปลกใหม่และหลากหลาย  แสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมี
สีท่ีกลมกลืนไม่ฉูดฉาด  คาํนึงถึงการใชส้อยไดห้ลายโอกาสเขา้กบัยคุสมยั  และสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดท่ีมีผูบ้ริโภคอยูใ่นวงจาํกดัทั้งเพศวยัและรายได ้

การพฒันาผลิตภณัฑต่์าง ๆ นั้นจาํเป็นตอ้งมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานกล่าวคือ ความรู้ท่ีสาํคญั
ท่ีสุดในการออกแบบกคื็อศิลปะนัน่เอง  ดงันั้นผูท่ี้จะออกแบบผลิตภณัฑใ์ด ๆ ไดจ้ะตอ้งเขา้ใจศิลปะ
ว่าจะนาํไปใชก้บัอะไรให้เกิดประโยชน์อยา่งเหมาะสมกบัชุมชน  สังคม และบุคคลผูป้ระกอบการ
ในมิติต่าง ๆ ตรงตามวตัถุประสงคม์ากนอ้ยเพยีงไร กล่าวคือ 

นกัวิชาการต่างชาติหลายคนไดท้าํการศึกษาวิจยัในส่วนของศิลปะท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนในมิติต่าง ๆ อยา่งเช่น Avery Ann Julie (1992, P.Abstract) วิจยัเร่ือง “การสาํรวจการออกร้าน
ของชนบทมิชิแกนยุคแรกในฐานะองค์กรชุมชนทางศิลปะ ในปีทศวรรษ 1850 และ 1870” 
การศึกษาใช้กรณีศึกษา 4 ชุมชนในเร่ืองของ สังคมเกษตรกรรม การออกร้านและชีวิตวฒันธรรม
ของชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล ไดแ้ก่  เซนต์ โจเซฟ (St.Joseph) ไอโอเนีย (Ionia) ภูมิภาค-แกรนด์ทรา
เวอร์ช  (The Grand Traverse) และชุมชนออกโทนากอน  (Ontonagon) ในประเด็นของชี วิต
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วฒันธรรม พบว่า การออกร้านในชนบทยคุตน้ (คร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 19) ไม่ไดค้าํนึงถึงบทบาท
ชุมชนศิลปกรรม งานออกร้านเป็นเพียงสถานท่ีสะสมงานสร้างสรรคเ์ท่านั้น  แต่ต่อมาจึงยอมรับ
คุณภาพของงานศิลปะว่าสาํคญัมากกวา่การออกร้านคา้ขาย  ผลงานท่ีนาํมาออกร้านเป็นการสะทอ้น
การทาํงานและความอุทิศตนของชุมชน  กิจกรรมการออกร้านเป็นผลกระทบท่ีสาํคญัยิง่ของวิถีชีวิต
ทางวฒันธรรม  

Stuhr L.Patricia (1988, P.Abstract) วิจยัเร่ือง “ความขดัแยง้ทางวฒันธรรมมุมมองผ่าน
ศิลปะในชุมชนอินเดียแดงร่วมสมยัวิสคอนซิน”  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการศึกษาชุมชนอินเดีย
แดงในวิสคอนซิน เน้นแนวคิดและลกัษณะการทาํงานศิลปะท่ีแตกต่างกนั พบชุมชนแบ่งออกได้
เป็น 3 กลุ่ม 1) กลุ่มดั้งเดิม 2) กลุ่มประยกุตด์ดัแปลง  3) กลุ่มสมยัใหม่ 

การศึกษาใชว้ิธีการชาติพนัธ์ุวรรณา  ดว้ยการสัมภาษณ์ศิลปิน 71 คน พบว่า ระบบการ
ใหคุ้ณค่าในงานศิลปะท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มประยกุตรั์บหลกัการทาํงานศิลปะ
บนความเช่ือพ้ืนฐานดา้นคุณค่าท่ีสืบทอดมาตั้งแต่เดิม  และยงัเช่ือในชาวอินเดียนแดงร่วมสมยัใน
วิสคอนซิน เป้าหมายเร่ืองศิลปะของสองกลุ่มน้ีมีความมัน่ใจในคุณค่าศิลปะท่ีดาํเนินต่อไป  และ
มัน่ใจในความเป็นชุมชนอินเดียนแดงของตน  ส่วนกลุ่มสมยัใหม่ไดมี้การประยุกต์คุณค่าของ
วฒันธรรม    เองโกล (Anglo Culture) ดว้ยการทาํให้มีคุณค่ามัน่คงประสบความสําเร็จ และสูงส่ง
ข้ึน เป้าหมายหลกัของกลุ่มสมยัใหม่คือ การไดรั้บช่ือเสียงเฉพาะตนและผลประโยชนท์างการเงินซ่ึง
เป้าหมายน้ี เป็นเป้าเง่ือนไขความขัดแย้งโดยตรงกับศิลปินกลุ่มดั้ งเดิมและกลุ่มประยุกต ์ 
นอกจากนั้น Leptak J.Lynn (1991, P.Abstract) ทาํการวิจยัเร่ือง “การศึกษาชาติพนัธ์ุวรรณาท่ีสาํคญั
ของคุณค่าสุนทรียภาพของชุมชน”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาและปรับปรุงความเขา้ใจในคุณค่า
สุนทรียภาพในชนบท  ชุมชนอิตาลีในโคลมับสั  รัฐโอไฮโอ ในฐานะท่ีเป็นรากฐานของการพฒันา
การศึกษาทางวฒันธรรม วิธีการวิจยัมุ่งมัน่ความเป็นปัจจุบนัของสังคมวิทยา  ดา้นศิลปะใชท้ฤษฎี
ขดัแยง้โดยการวิจารณ์ผลงาน  พ้ืนท่ีในการวิจยัเป็นชุมชนอิตาลีท่ีมีความเก่าแก่  การเก็บขอ้มูลใช้
เทคนิคการมีส่วนร่วมการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  จากกลุ่มผูใ้ชข้อ้มูลท่ีมีลกัษณะเฉพาะจากการ
สุ่มตวัอย่าง 28 คน และยงัรวมขอ้มูลจากการสังเกตและการวิเคราะห์เอกสาร  โดยมีปัญหาในการ
วิจยัดงัน้ี 

1. คุณค่าสุนทรียะของชุมชนชาวอิตาลี  ในโคลมับสั รัฐโอไฮโอ คืออะไร 
2. ความเด่นชัดในการเป็นผูน้ําทางวฒันธรรมของชุมชนชาวอิตาลีมีกระบวนการ

อยา่งไร 
ผลการวิจยัพบว่า  ชุมชนชาวอิตาลีให้ความสนใจในเร่ืองทศันศิลป์ทั้ งในส่วนท่ีเป็น

ผลงานศิลปกรรม  หรือการทาํสวน  คุณค่าทางสุนทรียภาพท่ีครอบงาํอยูมี่ลกัษณะเป็นงานช่างท่ีมี
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ลกัษณะเฉพาะในดา้นทกัษะ และการรับรู้ทางศิลปะท่ีปรับให้เขา้กบัปัจจุบนัเป็นส่ิงสําคญัในการ
รับรู้ทางสุนทรียภาพของชาวอิตาลี  ชุมชนมีลกัษณะความเป็นผูน้าํทางวฒันธรรมดว้ยการพฒันา
ประสบการณ์ทางสุนทรียะ แสดงออกมาในรูปของสถาปัตยกรรมการจดับริเวณและศิลปะชุมชน 
รวมทั้งการสนใจความขดัแยง้ของสังคมภายนอกท่ีอยู่เหนือบริเวณทอ้งถ่ิน  การพูดคุยเก่ียวกบัขอ้
ขดัแยง้ทางวฒันธรรมสากล  หรือการแบ่งสุนทรียภาพออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การยอมรับคุณค่า
สุนทรียภาพท่ีสถาบนัทางวิจิตรศิลป์ และ 2) การรักษาระบบคุณค่าสุนทรียภาพเฉพาะตนโดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานโลกศิลปะของตนเช่นเดิม  จึงทาํใหชุ้มชนมีความเป็นผูน้าํทางวฒันธรรมเช่นเดียวกนักบั
ท่ี Abusabib Mohamed Abdel Rahmen (1995, P.Abstract) วิจยัเร่ือง “ศิลปะอฟัริกนั กบัการสืบสวน
ทางสุนทรียภาพ” กล่าวถึงศิลปะดั้งเดิมท่ีใช้ในการก่อเกิดและพฒันาศิลปะสมยัใหม่อิทธิพลของ
ศิลปะดั้ งเดิม  ยงัคงเห็นเด่นชัดในการสร้างศิลปะร่วมสมัย  ศิลปะอฟัริกันท่ีมีลกัษณะเฉพาะมี
อิทธิพลลํ้าลึกต่อศิลปะยุโรปสมยัใหม่  ดงันั้นการศึกษาการรวมกนัของสุนทรียภาพระหว่างศิลปะ
ยุโรปและอฟัริกา (Afro-European Aesthetic) จึงศึกษาด้านเทคนิควิธี ทฤษฎี และการศึกษาขา้ม
วฒันธรรมดว้ยการสอบสวนทางสุนทรียภาพ พบประเดน็สาํคญั 4 ประการ คือ 

1. ความเป็นของแทท้างสุนทรียภาพของศิลปะดั้งเดิม 
2. องคป์ระกอบสาํคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความคิดสร้างสรรคศิ์ลปะอฟัริกนั 
3. การอธิบายปฏิกิริยาของผูนิ้ยมสมยัใหม่ ต่อศิลปะอฟัริกนั 
4. กรณีศึกษา  ตวัอยา่งการพฒันาในงานศิลปะอฟัริกนัสมยัใหม่ 
การวิจัยพบว่า  ปฏิกิริยาต่อศิลปะดั้ งเดิมข้ึนอยู่กับความจริงทางสุนทรียภาพ ของ

ศิลปะอฟัริกนักล่าวคือ การรับรู้ กลวิธีและทฤษฎีความงามตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของวฒันธรรม ศิลปิน
ผูส้ร้างงานมีพื้นฐานทางสุนทรียภาพ และการสร้างสรรคมี์ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะเฉพาะของ
งานศิลปะกบัโครงสร้างสังคมทางวฒันธรรมของชุมชนท่ีศิลปินอาศยัอยู ่ สุนทรียภาพท่ีแฝงอยูแ่ละ
สงัคมวฒันธรรมไดพิ้สูจน์แลว้ถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน  และความจริงทางสุนทรียภาพ  ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีเช่ือมประสานกนัอยา่งเด่นชดัในการสร้างสรรคง์านศิลปะอฟัริกนั 

ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในงานของ Baker J. Angela (1991, P. Abstract) ไดท้าํการวิจยั
เร่ือง "การรับรู้การสร้างวตัถุศิลปะของชุมชนขยายในนิวฟันแลนด์ตะวนัตก” โดยการศึกษา
วฒันธรรมทางวตัถุท่ีเก่ียวกบัสังคมมานุษยวิทยา  โดยสอบสวนสุนทรียภาพ  การสร้างวตัถุและ
คุณค่าของผูท่ี้อาศยัอยูใ่จกลางชายฝ่ังตะวนัตกของนิวฟันแลนด ์ศึกษาดว้ยกลวิธีชาติพนัธ์ุวรรณา คือ 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัและเอกสารภาพถ่าย  จดัลาํดบัของวตัถุ และ
ความเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลจาํนวน 63 คน ศึกษาองคป์ระกอบความสัมพนัธ์ของส่ิงดัง่เดิม อายุ เพศ 
การศึกษา ชั้นเรียน ภูมิประเทศ อากาศ และอิทธิพลแรงจูง เง่ือนไขทางวสัดุระบบการใหค้วามหมาย 
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คุณค่า อคติทางวฒันธรรม และรูปแบบของการผลิตจาํลองการจดัลาํดบัชั้นของวสัดุ การตอบสนอง 
ของระบบสังคมและโลกศิลปะท่ีมีวตัถุศิลปะแพร่กระจายอยู ่ โดยการศึกษาในพ้ืนท่ีนิวฟันแลนดท่ี์
ยงัมีสังคมขนบธรรมเนียม  มีความเขม้แขง็ทางประวติัศาสตร์ เคารพต่อสังคมดั้งเดิมการสร้างวตัถุ
ยงัคงมีลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมคุณค่าทางสงัคมแบบอนุรักษนิ์ยมการร่วมมือและความต่อเน่ือง  
ซ่ึงมีลักษณะขัดแยง้กับคุณค่าทางวิจิตรศิลป์ท่ีสร้างข้ึนใหม่  การวิจัยค้นพบความสําคัญของ
ลกัษณะเฉพาะของงานศิลปะภาพวาดในชนบทท่ีไม่มีลกัษณะทางวิชาการ  แต่เป็นกิจกรรมทาง
ประวติัศาสตร์เป็นบันทึกปรากฏการณ์ท่ีสําคญั และมีคุณค่าสูงตามแบบอย่างลทัธิเหมือนจริง 
(realism) ซ่ึงสถาบนั ST. John Memorial University (MUN) กล่าวว่า เป็นมือสมคัรเล่นท่ีมีคุณค่ายิง่
หรือท่ีเรียกว่าศิลปินวนัหยดุท่ีมีความสามารถในฐานะท่ีเป็นศิลปินพ้ืนบา้น (folk artist) ความยากใน
การนิยมการสร้างนิยามของศิลปินพื้นบา้นยงัคงเป็นปัญหาแต่ MUN ไดใ้ห้ขอ้คิดว่าศิลปินพื้นบา้น
เป็นรูปแบบของความเช่ือ (naïve styles) และชนกลุ่มนอ้ยท่ีรักอิสระยงัคงต่อสู้กบัชนชั้นสูงอคติทาง
วฒันธรรม  ระบบวฒันธรรมหลากหลาย ความเป็นส่วนตวั  ลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมและชาติ  
สงัคมของสุนทรียศาสตร์  ระบบทางวิชาการศิลปะและศิลปศึกษาในระบบประชาธิปไตย 

ขอ้คน้พบยงักล่าวว่า  ชนกลุ่มนอ้ยยงัคงเป็นจริงท่ีไม่ใช่เร่ืองของทฤษฎี ศิลปะพื้นบา้น
เป็นกระบวนการพฒันาของศิลปะทั้งหมด  แมว้ิจิตรศิลป์จะเป็นศิลปะเมืองท่ีอยูเ่หนือชั้นกว่าศิลปะ
พ้ืนบา้นตํ่าไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีน่าวิตก  การศึกษาสุนทรียภาพจากวิถีชีวิตพ้ืนฐานจะมีคุณค่าความงามท่ี
น่าสนใจยิง่กว่า  โดยสรุปจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปกรรมพบว่า  คุณค่าศิลปกรรมมี
ความเก่ียวขอ้งกบัองค์ความรู้ในสาขาปรัชญา  สุนทรียศาสตร์  จริยศาสตร์  สังคมวิทยาชุมชน  
วฒันธรรมซ่ึงให้ความสําคญักบัการประเมินคุณค่าศิลปกรรมว่าไม่ควรพิจารณาคุณค่าศิลปกรรม
เพียงเฉพาะผลงานศิลปกรรมตามทฤษฎีทางศิลปกรรมเท่านั้น  หากควรใชห้ลกัการทางสังคมวิทยา  
ท่ีประกอบด้วยบริบทของวฒันธรรม  ประวติัศาสตร์  ค่านิยม  สภาพแวดล้อม  เป็นเคร่ืองมือ
กาํหนดคุณค่างานศิลปกรรมด้วยนอกจากน้ียงักล่าวไดว้่า การดาํรงอยู่ของผลงานศิลปกรรมกบั
คุณค่าแห่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในฐานะท่ีเป็นศิลปะพื้นบา้นอีกดว้ย  ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบั Kalviainen 
Mirja (1997, P.Abstract) ท่ีวิจยัเร่ือง “ผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งประโยชน์ใช้สอยท่ีมีสุนทรียภาพ  และงาน
ศิลปะท่ีประกอบดว้ยวสัดุทางจิตวิญญาณ  หนา้การนิยามของปี 1980 ของผลิตภณัฑท่ี์ดีทางดา้นงาน
ช่างแบบอาชีพในประเทศฟินแลนด”์  เป้าหมายการวิจยัคือการนิยามและการพิสูจน์คุณค่าของงาน
ช่างท่ีเป็นศิลปะ วิธีการวิจยัใช้แนวคิดพ้ืนฐานทั้ งในดา้นศิลปะ  และแนวคิดของนักสังคมวิทยา 
Pierre Bourkieu การวิจยัใชห้ลกัพื้นฐานของการประเมินผลิตภณัฑท่ี์ดี  ภายใตก้ารศึกษาปฏิสมัพนัธ์
และการเปล่ียนแปลงหลายมิติ  การวิจยัพบลกัษณะ 3 ประการ ของงานช่างเชิงอาชีพ คือ 
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1. เป็นเร่ืองของผลิตภณัฑท่ี์มุ่งประโยชนใ์ชส้อย แต่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพ 
2. เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใหจิ้นตภาพได ้
3. เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชว้สัดุในทอ้งถ่ินเป็นสาํคญั 
 
นอกจากน้ีการวิจยัยงัสรุปว่า  ผลิตภณัฑง์านช่างท่ีดีจะตอ้งไดรั้บความสนใจ  จากสังคม

ด้วยมิใช่มีค่าทางสุนทรียะเท่านั้น แต่อยู่บนพ้ืนฐานของความคิดทางศีลธรรมและอุดมคติ การ
ประเมินคุณค่างานศิลปะตั้งอยูบ่นเง่ือนไขของสังคมวิทยา อนัเป็นการตรวจสอบคุณค่าภายในของ
ส่ิงท่ีมีคุณค่าสูงในอุดมคติ 

สําหรับประเทศไทยมีการวิจัยเร่ือง “บทบาททัศนศิลป์กับการพัฒนาสังคม” ของ 
จุลดิษฐ อุปฮาต (2541, บทคดัย่อ) พบว่าคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  ทศันศิลป์ประเภทวิจิตร
ศิลป์และประเภทประยกุตศิ์ลป์แขนงต่าง ๆ มีบทบาทต่อการพฒันาสงัคมในระดบัปานกลาง  มีเพียง
แขนงจิตรกรรมและออกแบบส่ือสารเท่านั้นท่ีเห็นว่า  มีบทบาทต่อการพฒันาสังคมในระดบัปาน
กลางมีเพียงแขนงจิตรกรรมและออกแบบส่ือสารเท่านั้น  ท่ีเห็นว่ามีบทบาทต่อการพฒันาสังคม
ระดบัมากแยกเป็นรายด้าน 12 ดา้น ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าบทบาททศันศิลป์กบัการพฒันา
สังคมดา้นจิตใจ  ดา้นประโยชน์ใชส้อย  ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสืบสานวฒันธรรม  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
ด้านอาชีพ ด้านบันทึกสภาพชีวิตของคนในสังคมและด้านความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและ
ประเทศชาติมีบทบาทเขา้ไปพฒันาสังคมในระดบัมาก  วิจยัเร่ือง “หัตถกรรมพ้ืนบา้นต่อวิถีชุมชน : 
กรณีศึกษากลุ่มหตัถกรรมมวย บา้นโคกสว่าง ตาํบลโคกสูง อาํเภออุบลรัตน์ จงัหวดัขอนแก่น” ของ
ประไพ  ทศชา (2546, หนา้ 182) ทาํให้ทราบบทบาท หตัถกรรมท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ
ชุมชนคือ ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม ดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณสุข  ดา้นวฒันธรรม  โดยเฉพาะ
ดา้นสังคมมีรายละเอียดดงัน้ีคือ ก่อให้เกิดความสามคัคีเพราะความสัมพนัธ์ระหว่างเพ่ือนบา้น  มี
ความใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมากข้ึน  มีการรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้  โดยใชห้ลกัประชาธิปไตย  ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในช่ือเสียงของหมู่บา้น  เพราะเป็นท่ี
รู้จกัของคนทัว่ไปและมีการแสดงผลิตภณัฑพ์ร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ออกร้านในงานประจาํปีประจาํอาํเภอ การไดรั้บสั่งทาํจากภายนอกชุมชน ฯลฯ ก่อใหเ้กิดการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาหมู่บา้น  เพราะเป็นการสร้างอาชีพเสริมส่งผลใหมี้ฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน  มีการ
รวมกลุ่มกนัเพ่ือพฒันาคน  พฒันางานและพฒันาหมู่บา้นให้เป็นไปตามโครงการท่ีคณะกรรมการ
หมู่บ้านไดว้างแผนร่วมกนัไว ้ และประการสุดท้ายลดปัญหาสังคมในหมู่บ้าน เช่น การเล่นการ
พนนั การลกัขโมย ฯลฯ เพราะชาวบา้นไม่มีเวลาวา่งมากจนเกินไป 
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ศักด์ิชัย  เกียรตินาคินทร์ (2542, หน้า 11) วิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า
ศิลปกรรมกบัการสร้างทศันคติต่อตนเองและความผกูพนักบัชุมชน” ศึกษาชุมชนบา้นแกว้ จงัหวดั
สุโขทยัและชุมชนทุ่งไผ่  จงัหวดันครราชสีมา  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเชิงวิเคราะห์ คุณค่า
ศิลปกรรมของชุมชนท่ีผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  ศึกษาเชิงวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่า
ศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเอง และความผูกพันกับชุมชนของชาวบ้านท่ีผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา  รวมทั้ งการสร้างรูปแบบความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกบัการสร้าง
ทศันคติต่อตนเองและความผกูพนักบัชุมชน  ผลการวิจยัพบว่า 

1. คุณค่าศิลปกรรมท่ีปรากฏในชุมชนคือ คุณค่าดา้นวฒันธรรม  ดา้นสุนทรียภาพและ
จริยธรรม  ดา้นบุคลิกภาพและอารมณ์ ดา้นการเรียนรู้จากพฤติกรรมทางศิลปกรรม ดา้นการเรียนรู้
จากพฤติกรรมทางสงัคม 

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกบัการสร้างทศันคติต่อตนเอง และความ
ผกูพนักบัชุมชนซ่ึงเกิดข้ึนโดย 

2.1 หากชุมชนเรียนรู้คุณค่าของศิลปกรรมโดยเช่ือมโยงความคิดกบัประวติัศาสตร์ 
และความรู้ดั้งเดิมท่ีเป็นรากฐานของตน  จะก่อให้เกิดความเขา้ใจ  การตดัสินใจไดเ้องความมัน่ใจ  
ความภูมิใจและความมีเกียรติภูมิ จะส่งผลให้เกิดทศันคติต่อตนเองในเชิงบวกและหากชุมชนเกิด
ความคุม้เคยกบัแผนทางสังคมก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่  การยอมรับ  การปรับตวัต่อพฤติกรรมภายใน
ชุมชนไดค้วามพอใจและความรู้สึกเป็นเจา้ของชุชน  ส่งผลใหเ้กิดความผกูพนักบัชุมชนมาก 

2.2 หากชุมชนเรียนรู้คุณค่าศิลปกรรมโดยเช่ือมโยงความคิดกับความรู้ใหม่
ภายนอกชุมชน  ก่อให้เกิดความไม่เขา้ใจ  การตดัสินใจเองไม่ได ้ ความไม่ภูมิใจและขาดเกียรติภูมิ
จะส่งผลให้เกิดทศันคติต่อตนเองในเชิงลบ  และหากชุมชนเกิดความไม่คุน้เคยกบัแบบแผนทาง
สังคมก่อให้เกิดความไม่เช่ือมัน่  การวางเฉย  การปรับตวัไม่ไดต่้อพฤติกรรมภายในชุมชนความไม่
พอใจและความไม่รู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน  ส่งผลให้เกิดความผูกพนักับชุมชนน้อย 3 รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกบัการสร้างทศันคติต่อตนเองและความผูกพนักบัชุมชน 
พบว่า คุณค่าศิลปกรรมส่งผลต่อการสร้างทศันคติต่อตนเองพร้อมกนักบัความผูกพนักบัชุมชนและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีเหตุผล  หากเกิดทศันคติต่อตนเองในเชิงบวกจะเกิดความผกูพนักบั
ชุมชนมาก แต่ถา้ทศันคติต่อตนเองในเชิงลบจะเกิดความผกูพนักบัชุมชนนอ้ย 

ในการหาคุณค่าของผลงานศิลปกรรมของชุมชน  ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ดา้นต่าง ๆ 
นั้นลว้นแต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีได้จากบรรพบุรุษ  หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นภูมิปัญญาของ
มนุษยท่ี์เกิดการถ่ายทอดสืบต่อกนัมา  โดยเฉพาะการสร้างปัจจยัส่ีเพ่ือความอยูร่อดและความมัน่คง
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ของตนเองและชุมชนดว้ยองคาอพยพและพลวตัรท่ีปรับเปล่ียนไป  จึงทาํใหต้อ้งมีการปรับปรุงและ
พฒันาอยูเ่สมอซ่ึงการพฒันานั้นมีวิธีการท่ีหลากหลายมิติ 

โดยจะขอกล่าวถึงงานวิจยัชุมชนดว้ยการใชศิ้ลปกรรมเป็นกลไกสําคญัในการนาํไปสู่
ชุมชนปฏิบติัการเรียนรู้ (Community of Arts Practice) หรือ CoAP ของจิรวฒัน์  พิระสันต์ (2553, 
บทคดัยอ่, หนา้ 147-153) ท่ีไดพ้ฒันาเคร่ืองป้ันดินเผา ภูมิปัญญาของ 3 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 4 
จงัหวดั ผลท่ีไดคื้อ ผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ทางศิลปกรรมร่วมสมยัจาํนวน 100 ช้ิน  ซ่ึงมีเน้ือหา
รูปแบบและกลวิธีท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน  เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเช่ือมโยง
ความรู้ในมิติต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัจนสามารถจดัทาํเอกสารเก่ียวกบันวตักรรมภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน
ตนเองได ้ และนาํไปสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไปส่วนปัญหาท่ีพบคือ  ในระหว่าง
การจดัทาํชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้  ต้องเผชิญกบันโยบายการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืนท่ีแสดงถึงระบบ
ความคิด  และกระบวนการท่ีนาํมาใชเ้พ่ือความอยูร่อดเป็นเง่ือนไขความสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปล่ียน 
เพ่ือลดความขดัแยง้และหลีกหนีความกลวัท่ีมีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ท่ีปรากฏอยู่ตรงหน้า  ซ่ึง
ลว้นมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของชุมชน  ท่ีจาํกดัความคิดและการขยาย
โอกาสแสดงออกจึงเป็นสังคมท่ีขาดพลวตัร  และความสมดุลมีเพียงไม่ก่ีชุมชนท่ีสร้างรายไดจ้าก
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาจากดินเหนียวท่ีมีอยู่  ซ่ึงรัฐหรือชุมชนดงักล่าวสามารถสร้างอาชีพใหม่
ให้กบัชุมชนไดคื้อ อาชีพการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาโดยเสนอว่ารัฐกบัชุมชนตอ้งร่วมกนัศึกษาถึง
ความเป็นไปได ้ เพ่ือทาํการส่งเสริมและพฒันาอย่างเป็นระบบทั้งดา้นการผลิต ดา้นรูปแบบและ
กลวิธีและดา้นการจาํหน่าย 

สรุปจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนชาวไทยทรงดาํและชุมชนอ่ืน ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศดา้นการพฒันาท่ีอยูบ่นพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยการยดึโยงกบัองคค์วามรู้
ทางศิลปะ   กล่าวคือ  คุณค่าของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับองค์ความรู้ในสาขาปรัชญา  
สุนทรียศาสตร์ จริยศาสตร์ สังคมวิทยาชุมชน วฒันธรรมซ่ึงให้ความสําคญักบัการประเมินคุณค่า
ศิลปะว่าไม่ควรพิจารณาคุณค่าเพียงเฉพาะผลิตภณัฑ์ลกัษณะต่าง ๆ ตามทฤษฎีทางศิลปะเท่านั้น  
หากควรใชห้ลกัการทางสังคมวิทยาท่ีประกอบดว้ยบริบทของวฒันธรรม  ประวติัศาสตร์  ค่านิยม  
สภาพแวดลอ้ม เป็นเคร่ืองมือกาํหนดคุณค่าของผลิตภณัฑต่์าง ๆ นั้น ดว้ย นอกจากน้ียงักล่าวไดว้่า  
การดาํรงอยู่ของคนในชุมชนเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ด้านศิลปะพ้ืนบ้าน  ยงัทรงคุณค่าแห่งภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและมีการเคล่ือนไหวอยา่งมีนยัสาํคญัของภาครัฐท่ีมีนโยบาย  และยทุธศาสตร์การพฒันาซ่ึง
ยงัขาดพลวตัท่ีเป็นแบบฉบบัหรือตน้แบบอย่างมีระบบตามความเหมาะสมในพื้นท่ีท่ีมีวฒันธรรม
เป็นของตนเอง 
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แผนภูมทิี ่ 1  กรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั 
 

   

 

ศึกษาเอกสาร พื้นท่ีภาคสนาม 

ลกัษณะของศิลปกรรมทอ้งถ่ิน บริบทของชุมชน 

รูปแบบของผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีเกิด
จากการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

ทดลองตลาด 

เสวนารับฟังความคิดเห็น และ
ประเมินผลจากผูท้รงคุณวฒิุ 

กิจกรรมการเผยแพร่ 

ผลิตภณัฑผ์า้ทอรูปแบบใหม่ 
ท่ีมีเอกลกัษณ์ร่วมสมยั 

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

การสมัภาษณ์เจาะลึก 

การสัมภาษณ์กลุ่ม 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีดาํเนินการวจัิย 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอจากภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 

จงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย การวิจยัมุ่งเน้นการศึกษาร่วมกนัดว้ยการแลกเปล่ียน
ความรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินระหว่างชุมชนท่ีผลิตผา้ทอของชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 ชุมชนและพ้ืนท่ี
อ่ืน ๆ โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจยั คือการศึกษาด้านภูมิปัญญาทางดา้นผา้ทอเพ่ือการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ของชุมชนท่ีมาจากการต่อยอดภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทยตลอดจน เป็นการพฒันาชุมชนปฏิบติัการเรียนรู้ทางดา้นศิลปกรรมของชาวไทยทรงดาํ 
ให้ย ัง่ยืนสืบไป ดงันั้นการวิจยัเร่ืองน้ีจะเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบชุมชนมีส่วนร่วม และใช้
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลกั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ผูผ้ลิตผา้ทอ
ชาวไทยทรงดาํ ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์ยอมรับจากภาครัฐ 
ไดแ้ก่ 

1. ชุมชนบา้นสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
2. ชุมชนบา้นหวัเขาจีน อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 
3. ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
4. ชุมชนบา้นหมอสอ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
โดยมีขั้นตอนการวิจยัท่ีแสดงถึงกระบวนการศึกษาอยา่งมีระบบดงัน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การพฒันาผลติภัณฑ์ผ้าทอของชุมชนชาวไทยทรงดําในภูมิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย  ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัดงัน้ี 

1.1 การศึกษาขอ้มูลจากระเบียบวิธีวิจยัเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบบริบทในมิติต่าง ๆ ของชุมชนชนชาว
ไทยทรงดาํทั้ง4จงัหวดัไดแ้ก่ ชุมชนบา้นสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
ชุมชนบา้นหัวเขาจีน อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ อาํเภออู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี และ ชุมชนบา้นหมอสอ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

1.2 การสร้างต้นแบบผลิตภณัฑ์ผา้ทอ ท่ีเกิดจากการผสมผสานหลกัการศิลปะออกแบบกบั
เอกลกัษณ์ของไทยทรงดาํ โดยยึดหลกัการของ Community of  Arts  Practice (COAP) คือ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือให้เกิด
การพฒันาท่ีอยูบ่นพื้นฐานของภูมิปัญญาตนเองไดผ้ลิตภณัฑจ์าํนวนมากกวา่ 40 ผลงาน 
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1.3 การทดลองตลาด เพ่ือประเมินผลความตอ้งการจากผูบ้ริโภคดว้ยการจาํหน่ายจริงยงัสถานท่ี
ต่างๆดงัน้ี 
1.3.1 งานนครปฐมเอก็ซ์โป (Expo) อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
1.3.2 งานแสดงสินคา้ OTOP ภูมิภาคกลาง อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 
1.3.3 งานแสดงสินคา้ทางวฒันธรรม OTOP ของอาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี  
1.3.4 งานเทศกาลของดีประจาํปีสินคา้ OTOP ของจงัหวดักาญจนบุรี 

      1.4 การปรับปรุงพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑใ์หผู้ผ้ลิตผา้ทอของชุมชนชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 จงัหวดั
ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยเป็นบุคคลท่ีสามารถแกปั้ญหาและพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอของ
ตนเองดว้ยความมัน่ใจ รวมทั้งขยายผลสู่บุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งสง่างาม    
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การออกแบบและสร้างตน้แบบ 

ผูว้ิจยั นกัออกแบบ 

รูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ทอตน้แบบมากวา่ 40 ผลงาน 

ช่างทอพื้นบา้น 

การทดลองตลาด 

งานแสดงสินคา้ 
OTOP ภูมิภาคกลาง 
อาํเภอเมือง  จงัหวดั 

ราชบุรี 

งานแสดงสินคา้ OTOP 
ของจงัหวดักาญจนบุรี 

งานแสดงสินคา้ทาง
วฒันธรรมของอาํเภออู่ทอง

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ประชุมสมัมนา/ประเมินผลจากผูท้รงคุณวฒิุ 
เพือ่พิจารณาคดัเลือกผลงาน 

ผลิตภณัฑผ์า้ทอรูปแบบใหม่ร่วมสมยั 
จาํนวน  20  ผลงาน 

ปรับปรุงและพฒันาตน้แบบ 

งานนครปฐม 
เอก็ซ์โป (Expo) 
จงัหวดันครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่7  แสดงการพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑผ์า้ทอร่วมสมยัของชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย 
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ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวไทยทรงดําในภูมิภาคตะวนัตก
ของประเทศไทย ใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัดงัน้ี 

1. การรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบติัการจากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์
และแฟชัน่ 

2.  การเดินทางศึกษาดูงานยงัสถานประกอบการมืออาชีพและร้านจาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์
ประดบัตกแต่งผลิตภณัฑผ์า้ 

3.  การไดร่้วมกนัศึกษาวิเคราะห์รูปแบบผลิตภณัฑร่์วมสมยัจากเอกสารและภาพข่าวจากส่ือ
เทคโนโลย ี
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมทิี ่8  แสดงการดาํเนินการเสริมสร้างรายไดข้องชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตก
ของประเทศไทย 

 
 
 

 
 
 
 

 

กิจกรรมเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 
 

การศึกษาดูงานสถาน

ประกอบการมืออาชีพ 

 

ศึกษาวิเคราะห์ผลิตภณัฑจ์าก
เอกสารและส่ือเทคโนโลย ี

ชุมชนชาวไทยของดาํใน
ภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย 

การบรรยายเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วม 
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ขั้นตอนที ่3 การจดัทําชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมท้องถิน่ประเภทผ้าทอ ของ
ชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ใช้ระเบียบวธีิวจิยัดงันี ้

1. ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยวิธี COAP ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยกาํหนดกิจกรรมและ
วิธีการเช่ือมโยงความรู้ดา้นภูมิปัญญาจากปราชญช์าวบา้นใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน 

2. การจัดทําแผนท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับผา้ทอ แบบ
เครือข่ายสาธารณะกบัสังคมภายในและภายนอกชุมชนท่ีมีแนวคิดและประกอบอาชีพเดียวกนั 

3.  การจดัทาํเอกสารนวตักรรมแห่งภูมิปัญญาดา้นศิลปกรรมทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอและ
บริบทแวดลอ้มของชุมชนชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 จงัหวดั ตีพิมพเ์ผยแพร่ ขยายผลสู่การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

 
 
 

 
 
 
แผนภูมทิี ่9   แสดงการจดัทาํชุมชนปฏิบติัการเรียนรู้ดา้นศิลปกรรมทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอของ 

        ชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ชาวไทยทรงดาํ 4 ชุมชน ในภูมิภาค
ตะวนัตกของประเทศไทย 

แผนท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายทางภูมิปัญญา
ของชุมชนต่างๆในภูมิภาคตะวนัตก 

COAP 

เอกสารนวตักรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น
ผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํ 

สมัมนา/ประชาวิจารณ์ 
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กลุ่มผู้ร่วมพฒันาผลติภัณฑ์ผ้าทอ 
ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ท่ีไดพิ้จารณาจากผูรู้้ 

ผูท้รงคุณวฒิุ นกัวิชาการ นกัออกแบบ  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์และบุคคลท่ีมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการผลิตผา้ทอของชุมชนชาวไทยทรงดาํ ทั้ง 4 จงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตก
ของประเทศไทยดงัน้ี 

1. กลุ่มข้อมูลด้านภูมปัิญญา  ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความสาํคญัและเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
กบัวิถีชีวิต  วฒันธรรม   ประเพณีของชาวไทยทรงดาํ  ทั้ง  4  จงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1.1 นางสมพงษ ์ จอมบุญ (หมอเสนชุมชนบา้นสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม) 

1.2 นายวิทยา มียอด (ปราชญช์าวบา้นชุมชนบา้นสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม) 

1.3 นางสมนึก เทพธรรม (ปราชญช์าวบา้นและ ผูน้าํชุมชนหวัเขาจีน อาํเภอปากท่อ 
จงัหวดัราชบุรี) 

1.4 นายสนัติ กล่ินสุคนธ์ (ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 1 ตาํบลหว้ยยางโทน อาํเภอปากท่อ 
จงัหวดัราชบุรี) 

1.5 นางแสน มารูปหมอก (นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนมะเกลือ อาํเภออู่
ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี) 

1.6 นางหลอด ทองเช้ือ (ประธานกลุ่มผา้ทอ ตาํบลดอนมะเกลือ อาํเภออู่ทอง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี) 

1.7 นางดลยา วุฒิไกรกลัยา (อดีตผูใ้หญ่บา้น และผูน้าํชุมชนบา้นหมอสอ อาํเภอท่า
มะกา จงัหวดักาญจนบุรี) 

1.8 นางคนไทย พรหมจรรย ์(ปราชญช์าวบา้นชุมชนบา้นหมอสอ อาํเภอท่ามะกา 
จงัหวดักาญจนบุรี) 

และสมาชิกกลุ่มผา้ทอทั้ง 4 ชุมชน ตามรายช่ือ และท่ีอยู ่ปรากฏในภาคผนวก ทั้ง 4 
ชุมชน ไดแ้ก่ 

1) ชุมชนบา้นสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม จาํนวน 27 คน 
2) ชุมชนบา้นหวัเขาจีน อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 20 คน 
3) ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน 28 คน 
4) ชุมชนบา้นหมอสอ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 31 คน  
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รวมบุคคลท่ีเป็นชาวไทยทรงดาํ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใหข้อ้มูลดา้นภูมิปัญญาและร่วม
ปฏิบติัการในการวิจยัคร้ังน้ีทั้งส้ิน 97 คน 

2. กลุ่มพฒันาผลติภัณฑ์ผ้าทอ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ นกัการศึกษา นกัออกแบบ 
และช่างตดัเยบ็ผลิตภณัฑผ์า้ทอชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 ชุมชนในจงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตก จาํนวน 10 
คน ไดแ้ก่ 

2.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม (วิทยาลยัเพาะช่าง มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) 

2.2 นางวนั แคนอ้ย (ช่างทอและตดัเยบ็ผา้ บา้นสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม) 
2.3 นางสาว จีระนนัท ์ แคนจา (นกัออกแบบและตดัเยบ็เส้ือผา้บา้นสะแกราย 

อาํเภอเมืองนครปฐม) 
2.4 นางวีณา สุขอยู ่(ประชาสมัพนัธ์กลุ่มผา้ทอบา้นหวัเขาจีน จงัหวดัราชบุรี) 
2.5 นางศรีไพร นนัทกิจ (รองประธานกลุ่มผา้ทอบา้นหวัเขาจีน จงัหวดัราชบุรี) 
2.6 นางสาวสาํลี เพชรมีดี (รองประธานกลุ่มผา้ทอบา้นดอนมะเกลือ จงัหวดั

สุพรรณบุรี) 
2.7 นางบุญลือ เถ่ือนคนรัด (ช่างตดัเยบ็ผา้ บา้นดอนมะเกลือ จงัหวดัสุพรรณบุรี) 
2.8 นางดลยา  วฒิุไกรกลัยา (นกัออกแบบและตดัเยบ็ผลิตภณัฑผ์า้ทอของชุมชน

บา้นหมอสอ จงัหวดักาญจนบุรี) 
2.9 นางสาวลาํพนู บวัผนั (เลขานุการกลุ่มผา้ทอ บา้นหมอสอ จงัหวดักาญจนบุรี) 

3. กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาคดัเลอืกผลติภณัฑ์ผ้าทอของชาวไทยทรงดํา ท่ีไดผ้า่นการ
ทดลองตลาดมาแลว้ ไดแ้ก่ 

3.1 อาจารย ์ดร.สมศกัด์ิ เกตุแก่นจนัทน์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง นกัวิชาการดา้นการออกแบบ) 

3.2 อาจารย ์ดร.ทรงจิต พนูลาภ (ผูท้รงคุณวุฒิ นกัวิชาการเช่ียวชาญดา้นภูมิปัญญา 
และวฒันธรรมทางชาติพนัธ์ุ) 

3.3 อาจารย ์ดร.เกรียงศกัด์ิ สงัขช์ยั (ศึกษานิเทศกช์าํนาญการพิเศษ  สาํนกังานเขต
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขต 2 จงัหวดันครปฐม) 

3.4 ผูช่้วยศาสตราจารย ์นุกลู ชมภูนิช (นกัการศึกษาเก่ียวกบัไทยทรงดาํ ปัจจุบนั
ขา้ราชการบาํนาญ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม) 

3.5 นายวิษณุ เอมประณีต ์(ผูท้รงคุณวุฒิ ดา้นวฒันธรรมและการท่องเท่ียว) 



98 
 

3.6 นายวิศรุต อินแหยม   (ผูอ้าํนวยการการท่องเท่ียวจงัหวดัสุพรรณบุรี  และมี    
เช้ือชาติไทยทรงดาํ) 

3.7 อาจารยพ์ทัธนนัท ์มาลีพนัธุ์ (อาจารยช์าํนาญคหกรรมศาสตร์เก่ียวกบัผา้  
โรงเรียนวดัดอนตูม จงัหวดัราชบุรี ผูช่ื้นชมและสะสมผา้ไทย) 

3.8 นางสุนนัทา เอม็ปาปา (นกัออกแบบ และประธานกลุ่มอาชีพบา้นผา้ อาํเภอ
บา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี) 

3.9 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม (ผูว้ิจยั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่ 10   แสดงกลุ่มผูร่้วมกนัพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตก 
    ของประเทศไทย 
 

 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลดา้น 

ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดาํ
ในภูมิภาคตะวนัตกของ 

ประเทศไทย 

 
กลุ่มผูพ้ฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอของ
ชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย 

กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุพิจารณา
คดัเลือกผลิตภณัฑผ์า้ทอรูปแบบ
ใหม่ร่วมสมยัของชุมชนชาวไทย
ทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย 
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บทท่ี  4 
ผลการวจัิย 

 
การนําเสนอข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผ่านผลิตภณัฑ์ผา้ทอ
ของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นการสืบค้นข้อมูลท่ีเป็น
องคาพยพและบริบทต่าง ๆ จากปราชญชุ์มชนดว้ยการประสานการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตก
ของประเทศไทย มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี คือ 1) เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีเกิดจากการมีส่วน
ร่วมต่อยอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของชุมชนชาวไทยทรงดาํ  2) เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กบั
ครอบครัวและเพ่ิมเศรษฐกิจให้กบัชุมชน  และ 3) เพ่ือจดัทาํเอกสารสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ดา้นภูมิ
ปัญญาประเภทผ้าทอและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน  ซ่ึงได้ดาํเนินการ
งบประมาณแผ่นดินปี พุทธศกัราช 2557 โดยการใช้ชุมชนไทยทรงดาํท่ีมีผลงานการผลิตผา้ทอ
จาํหน่ายเป็นอาชีพโดดเด่นดว้ยการยอมรับจากภาครัฐใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบ  ชุมชนเขม้แขง็  ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ เป็นตวัแทนของ 4 จงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตก ไดแ้ก่ 1. ชุมชนบา้นสะแกราย  
อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  2. ชุมชนบา้นหัวเขาจีน อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี  3. 
ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ  อาํเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  4. ชุมชนบา้นหมอสอ  อาํเภอ   ท่ามะกา  
จงัหวดักาญจนบุรี 

เพ่ือให้การนาํเสนอผลการวิจยัเป็นไปอย่างสมบูรณ์สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายอย่าง
ครอบคลุม และตรงประเดน็  ผูว้ิจยัจึงแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
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ส่วนที ่1 เป็นการศึกษาและวิเคราะห์บริบทเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัชุมชนชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 
จงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ไดแ้ก่ 

1. ประวติัความเป็นมา 
2. ลกัษณะทางกายภาพ 
3. สภาพภูมิศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 
4. สภาพทางเศรษฐกิจ 
5. สภาพทางวฒันธรรม 
6. การติดต่อกบัองคก์รภายนอก 
7. รายไดข้องประชากรในชุมชน 
8. เครือข่ายทางสงัคม 
9. ลกัษณะศิลปกรรมทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอ 
ส่วนที ่2 เป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงจุดประสงคข์องการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ผา้ทอท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมต่อยอดภูมิปัญญาจาก    

บรรพบุรุษของชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์การสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัวและเพ่ิมเศรษฐกิจให้กบัชุมชน      

ชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เพ่ือจดัทาํเอกสารสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย   
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ภาพที ่ 1   แสดงถึงแผนท่ีถ่ินท่ีอยูเ่ดิมของกลุ่มชนชาวไทยทรงดาํท่ียา้ยถ่ินฐานมาอยูใ่นประเทศไทย 
ท่ีมา :  ทวีโรจน์  กลํ่ากล่อมจิตต,์ 2551 หนา้ 15 
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ภาพที ่2   แสดงถึงแผนท่ีท่ีอยูข่องชาวไทยทรงดาํในประเทศไทย 
ท่ีมา :  ธิดาชมพนิูช,  2539 หนา้ 3 
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ส่วนที่ 1  เป็นการศึกษาและวิเคราะห์บริบทเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัชุมชนชาวไทยทรงดาํทั้ง 
4 จงัหวดั ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

1. กลุ่มผ้าทอชุมชนไทยทรงดําบ้านสะแกราย อาํเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
1.1 ประวตัิความเป็นมา 

ชุมชนบา้นสะแกราย ตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมืองนครปฐม นั้นมีประวติั
หมู่บา้นสืบเน่ืองจากชนเผ่าไทยทรงดาํไดอ้พยพมาจากจงัหวดัเพชรบุรี  และจงัหวดัราชบุรี  ตั้งแต่
สมยัสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 5 จนถึงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยู่หัวรัชกาลท่ี 7 ปัจจุบนัรวม 200 ปี บา้นสะแกรายเดิมช่ือบา้นเลียบราง  ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างเขต
ติดต่อของจงัหวดัราชบุรี ได้เปล่ียนช่ือในสมยัจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในปี 2481 – 2500 เป็น
หมู่บา้นสะแกราย (เอกสารบรรยายสรุปการประกวดหมู่บา้น  หน่ึงตาํบล  หน่ึงผลิตภณัฑ์ ประจาํปี 
2544) 

“...เหตุท่ีช่ือหมู่บา้นสะแกรายนั้น  ผูเ้ฒ่า  ผูแ้ก่  เล่ากนัต่อมาว่า แต่ก่อนบริเวณท่ี
อยูอ่าศยัเป็นท่ีดอนเป็นทุ่งกวา้ง  มีตน้ไมต่้าง ๆ เช่น ตน้ตาล  ตน้มะพร้าว  ตน้ไมจ้าํพวกท่ีข้ึนเองโดย
ธรรมชาติ  โดยเฉพาะตน้สะแกมีอยู่เรียงรายเป็นแถวตามคนัถนนทางเดิน  พอมีผูไ้ทยทรงดาํมาอยู่
กนัหนาแน่นข้ึนกเ็ลยตั้งช่ือจากตน้สะแกว่า  หมู่บา้นสะแกราย...”  (ทองผิน  จอมบุญ, สัมภาษณ์ 10 
ธนัวาคม 2557) 

“...อดีตนั้นพ่อผมบอกวา่  ตอนท่ีอพยพมาใหม่ ๆ นั้น เป็นท่ีดินดอนจริง ๆ ผูค้น
ส่วนใหญ่ไม่เฉพาะคนไทยทรงดาํเท่านั้น  มีกลุ่มคนเช้ือชาติต่าง ๆ เช่น คนไทยเช้ือสายลาว  เช้ือชาติ
จีนกเ็ยอะแต่คนจีนไม่ค่อยชอบทาํการเกษตรโดยมากจะคา้ขายมากกว่า  ประกอบกบัคนไทยทรงดาํ
มีอุปนิสัย  สันโดษ รักสงบ  ไม่ค่อยทะเยอทะยานจึงไม่มีปัญหาเร่ืองการอยูอ่าศยัเท่าใดนกั  อาจจะ
เคยชินกบัวิถีชีวิตดัง่เดิมกไ็ดน้ะ  จึงมาตั้งรกรากบริเวณท่ีตาํบลดอนยายหอมแสดงว่าสมยันั้นเป็นท่ี
ดอนจริง ๆ...” (ปิยะ  กแูบ่ง, สมัภาษณ์ 10 ธนัวาคม 2557) 
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ภาพที ่ 3  แสดงพ้ืนท่ีภายในเขตของหมู่บา้นสะแกรายในปัจจุบนั 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 14  มกราคม 2557 

 

1.2 ลกัษณะทางกายภาพ 
ชุมชนบ้านสะแกราย  ตั้ งอยู่ในตาํบลดอนยายหอม  อยู่ห่างจากอาํเภอเมือง

นครปฐม ประมาณ 13  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกบัพ้ืนท่ีของหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอและจงัหวดั
ใกลเ้คียง    อาณาเขต ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกับ   หมู่บ้านดอนขนาก   ตําบลดอนยายหอม   จังหวัด
นครปฐม 

ทิศใต ้   ติดกบั  ตาํบลดอนคา  อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั  ตาํบลคลองจินดา  อาํเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั  ตาํบลดอนคลงั  อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบุรี 
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ภาพที ่4  แสดงแผนท่ีชุมชนบา้นสะแกราย ตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมืองนครปฐม 
ท่ีมา :  อาํเภอเมืองนครปฐม 
 

ปัจจุบนัการคมนาคมไดเ้ปล่ียนมาใชท้างบกโดยมีถนนทางหลวงสายหลกัตดั
ผ่านหมู่บ้าน คือ ถนนสายพระประโทนท่ีแยกจากถนนเพชรเกษม  หน้าวดัพระประโทน อาํเภอ
เมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม  ไปอาํเภอบา้นแพว้จงัหวดัสมุทรสาคร  ระยะทาง 14 กิโลเมตร  
นอกจากน้ียงัมีถนนเทคอนกรีตแยกย่อยเขา้สู่สถานท่ีสําคญั ๆ ในชุมชนไดอ้ย่างสะดวกสบาย  มี
ไฟฟ้าใชค้รบทุกหลงัคาเรือนตลอดจนไฟสาธารณะส่องสว่างในถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บา้นอีก
ด้วย ส่วนนํ้ าประปามีจาํนวน 3 หอถงั พอเพียงกบัปริมาณการใช้ทุกครัวเรือนเช่นกนั  และมีตู้
โทรศพัทส์าธารณะติดตั้งจาํนวนหลายแห่ง 
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1.3 สภาพภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
ชุมชนบา้นสะแกราย มีเน้ือท่ี 29.4 ตารางกิโลเมตร  เป็นชุมชนท่ีมีชาวไทยทรง

ดาํ อพยพมาอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก  สร้างบา้นอาศยัอยูเ่ป็นกลุ่มติดต่อกนัในท่ีดอน  ส่วนท่ีราบลุ่ม
จะใช้พ้ืนท่ีในการทาํเกษตรกรรม  เช่น การทาํสวนมะม่วง  มะพร้าว และพืชลม้ลุกจาํนวนพวก
พืชผกัสวนครัว  ตลอดจนการเล้ียงสัตว ์ ไดแ้ก่  การเล้ียงกุง้  เล้ียงปลา  ส่วนในบริเวณท่ีดอนจะเล้ียง
ววั  มีคูคลองธรรมชาติหลายสายไหลผา่น  จึงทาํใหมี้นํ้าใชต้ลอดทั้งปี ไดแ้ก่ คลองดอนยายหอมเป็น
ลาํคลองขนาดใหญ่  อดีตใชเ้ป็นเส้นทางสัญจรไปมาคา้ขายติดต่อกบัสังคมภายนอก  เป็นลาํคลองท่ี
มีประวติัศาสตร์ยาวนานส่วนลาํคลองรางบวั  คลองหว้ยจระเขแ้ละคลองยายจิบนั้นเป็นคลองท่ีแยก
ยอ่ยอกไป 
 

 
 
ภาพที ่5  แสดงสภาพพ้ืนท่ีทาํการเกษตร (สวนมะม่วง มะพร้าว ฯลฯ) 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 14 มกราคม 2557 
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ภาพที ่ 6  แสดงสภาพพ้ืนท่ีการเล้ียงกุง้ของชุมชนบา้นสะแกราย 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 14 มกราคม 2557 
 

1.4 สภาพเศรษฐกจิ 
ชุมชนไทยทรงดํา ชาวบ้านสะแกรายน้ี   จากการสังเกตผู ้คนส่วนใหญ่มี

การศึกษาไม่สูงนกัแต่ดว้ยปัจจยัหลายอย่างท่ีทาํให้ทุกครัวเรือนมีความเป็นอยูอ่ย่างมีความสงบสุข  
ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นอุปนิสัยของชนชาติเดิมท่ีมีการดาํรงวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย  พยายามพ่ึงพาตนเอง  มี
วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และพิธีกรรม  ท่ีปกป้องดา้นคุณธรรมเป็นทุนเดิมอยู่แลว้  
ประกอบกบัการไดม้าตั้งถ่ินฐานท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  และปราศจากภยั
พิบติัจากดิน  ฟ้า  อากาศ  ถึงแมว้่าการอพยพมาในยคุแรก ๆ จะมีอุปสรรคจากโจรผูร้้ายอยูบ่า้ง  แต่
ปัจจุบนัทางการไดข้จดัปัญหาและพฒันาความเจริญทุก ๆ ดา้น ทาํใหป้ระชาชนท่ีอาศยัอยูท่ ั้งในและ
นอกชุมชน  ต่างกมี็ความสุขสามารถประกอบอาชีพไดต้ามศกัยภาพของตนเองและครอบครัว  โดย
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อาศัยฐานของการศึกษาเรียนรู้ทั้ งในระบบและนอกระบบ  จนได้รับรางวลัชนะเลิศหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่เยน็เป็นสุขดีเด่น  รางวลัสิงห์ทองจากกระทรวงมหาดไทย  รางวลัหน่ึงตาํบล  
หน่ึงผลิตภณัฑ ์และรางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  เป็น
ตน้ 

นอกจากน้ียงัมีผูน้าํชมชนท่ีมีความรู้ความสามารถหลายคนท่ีประกอบอาชีพ
เป็นตัวอย่าง  และได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น นายสอาด  มีดี  เกษตรกรดีเด่นผูน้ําวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง  นายปิยะ  กูแบ่ง  ผูริ้เร่ิมจดัทาํผลิตภณัฑ์สินคา้ OTOP ส่งเสริมและสนับสนุน
สินคา้ในชุมชนประสานงานกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ในการพฒันาการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรม  ทั้งยงัจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ทางภูมิปัญญาไทย (ปิยะชนก)  เผยแพร่อีก
ดว้ย  และยงัมีคน   รุ่นใหม่ท่ีเป็นยุวเกษตรกร  คอยสืบสานต่อยอดความรู้พร้อม ๆ กบัประกอบ
อาชีพส่งเสริมครอบครัว  และทาํรายไดส้ร้างความมัน่คงเขม้แขง็ใหก้บัทอ้งถ่ินของตนอีกดว้ย 

 
 

 
 

ภาพที ่ 7    แสดงถึงบุคคลสาํคญัท่ีมีส่วนร่วมช่วยกนัพฒันาชุมชนบา้นสะแกราย 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 14 มกราคม  2557 

 
คุณชูศรี  เทพพิทักษ์ (สัมภาษณ์, 26 กันยายน 2557) พัฒนากรอาํเภอเมือง

นครปฐม  ซ่ึงเป็นผูร้วบรวมจดัทาํเอกสารของชุมชนบา้นสะแกรายส่งเขา้ประกวดจนไดรั้บรางวลั  
เล่าใหฟั้งว่าชุมชนแห่งน้ีน่าสนใจ  เพราะว่าขยนัทาํมาหากินไม่สร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาเลย  เม่ือแนะนาํอะไรท่ีดี ๆ มีประโยชน์เขาพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือทุกคร้ัง เช่น การจดั
ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานท่ี  ถึงไปไม่ไดก้็จะส่งตวัแทนไปจนเด๋ียวน้ี
ชุมชนเขามีกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มทาํผลิตภณัฑ์แปรรูปต่าง ๆ และกลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้
ทอ  เป็นตน้  และยงัมีการจดัตั้งกลุ่มสหกรณ์ร่วมหุ้น  มีเงินปันผลจากการร่วมมือร่วมใจกนั  แบ่ง
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หน้าท่ีกนัใครมีความถนัดดา้นไหนก็ให้ไปทาํดา้นนั้น   จริงอยู่อาจมีบางคนมีค่านิยมจากกระแส
สังคมไปประกอบอาชีพอ่ืน เช่น เขา้ไปหางานทาํในเมือง  หรือไปทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม  
โดยมากจะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่  แต่ถึงอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบตลอดทั้ งปีแล้ว  รายได้และ
ความสุขมวลรวมสู้คนท่ีทาํมาหากินและร่วมกนัจดัตั้งกลุ่มและธนาคารหมู่บา้นไม่ไดเ้พราะมีเงินปัน
ผลเหลือใชส้บาย ๆ  

“...ป๋าคนหน่ึงละ  ท่ีไม่ทาํเพราะทาํไม่ได ้ ป๋าคุน้เคยแบบโบราณทอแบบเดิม  
ใชเ้หลือก็ขายผา้ซ่ินลายแตงโมของป๋าคนชอบนะ  เขาชอบซ้ือ  เขาบอกทอดว้ยมือมนัมีคุณค่า  น่า
เกบ็รักษากว่าของใหม่  ป๋าทอเกือบทุกวนัสบาย ๆ เหน่ือยกน็อน  มีรายไดส้ามถึงส่ีพนับาทอยูไ่ดไ้ม่
เดือดร้อน...” (พนู  จอมบุญ, สมัภาษณ์, 18 ตุลาคม 2557) 

จากเดิมความรู้ท่ีถ่ายทอดการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ   ป้ากอง  จอมบุญ 
(สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2557) กล่าวสรุปไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า “เด๋ียวน้ีไม่เหมือนก่อนจากท่ีทาํกนัตาม
มีตามเกิดหวงัทอกนัเพ่ือใชใ้นครอบครัวเท่านั้นแหละ  มนัเป็นของท่ีจาํเป็นสาํหรับพิธีกรรมต่าง ๆ 
ดว้ย จึงตอ้งทาํเป็นกนัทุกคน  ใครไม่ทาํถือว่าไม่ใช่ชาวไทยทรงดาํ  แต่ปัจจุบนัขายไดอี้กดว้ย  มีคน
นิยมมาสั่งซ้ือกนัเยอะเลย  บางคนให้เงินมดัจาํไวล่้วงหน้า  เอาเบอร์โทรศพัท์ให้ไวด้ว้ยบอกเสร็จ
แลว้ใหโ้ทรเลยนะ  ซ้ือไม่อั้นเขาคงเอาไปขายอีกต่อหน่ึงแหละ...” 

1.5 สภาพทางวฒันธรรม 
จากการศึกษาเอกสารและสอบถามประวติัความเป็นมาของชุมชนไทยทรงดาํ

บ้านสะแกรายนั้นเป็นกลุ่มคนท่ีชอบอาศยัอยู่บนท่ีดอน  เพราะคนไทยทรงดาํนั้นมีวฒันธรรม
ประเพณีและพิธีกรรมอนัเป็นความเช่ือมาจากบรรพบุรุษ  ฉะนั้นการสร้างท่ีอยู่อาศยัจึงตั้งอยูบ่นท่ี
ดอนพ้ืนบา้นจะยกสูงผสมผสานกบัคนพื้นถ่ินดัง่เดิมอยูใ่กลชิ้ดติดกนัมีร้ัวกั้นดว้ยไมป้ระตูเปิด – ปิด
ติดต่อไปมาหาสู่  พร้อมกบันาํอาหารและส่ิงของแบ่งปันกนักินกนัใช ้

คุณวิทยา  มียอด (สัมภาษณ์ , 14 เมษายน 2557)  พูดให้ฟังว่า “...หากจะดู
ลกัษณะรูปทรงของบา้นไทยทรงดาํแท ้ๆ ตอ้งไปดูท่ีศูนยว์ฒันธรรมอยูท่ี่หนา้วดัสะแกราย  จะเห็น
ถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างท่ีอยู่อาศยัให้มีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมความเช่ือ  ในการ
ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในบา้น เช่น พิธีเสนเรือน  จึงทาํให้พวกเราตอ้งสร้างบา้นเรือนให้อยู่ใกล้
กนั เวลามีงานพิธีต่าง ๆ จะไดช่้วยเหลือกนัง่ายข้ึน...” ซ่ึงลุงบุญสม  มียอด  (สัมภาษณ์, 14 เมษายน 
2557) กล่าวเสริมว่า “...อีกอยา่งหน่ึงพวกเราเป็นเครือญาติกนัมีความรัก  ความสามคัคีอยู่กนัอยา่ง
อบอุ่นเป็นกนัเอง   เม่ือโยกยา้ยถ่ินฐานเดิมมาใหม่จึงไม่อยากสร้างปัญหาความแตกต่างมากนักจึง
ตอ้งดาํเนินวิถีชีวิตให้ผสมผสานกลมกลืนกบัคนทอ้งถ่ิน  อย่างบา้นถา้สร้างจริง ๆ รูปแบบตอ้งมี
เอกลกัษณ์ คือ หลงัคาคลุมดว้ยแฝกหรือหญา้คารูปทรงเหมือนตวัอย่างท่ีศูนยว์ฒันธรรมนัน่แหละ  
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พ้ืนยกสูงเพราะใช้ประโยชน์สําหรับการทอผา้ใช้กนัเองซ่ึงทุกบา้นตอ้งทอเป็น  เพราะตอ้งใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั  และงานประเพณีต่าง ๆ ของเราดว้ย  บา้นทุกหลงัจะมีลกัษณะเหมือน ๆ กนั มีขา้ว
ของเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองมือทาํการเกษตรพวกจอบ  เสียม  คราด  รถไถนา  เคร่ืองสูบนํ้ า  ยุง้ฉางเกบ็
ขา้ว  ทุกครัวเรือน จะไม่มีการแบ่งชนชั้น  จะรู้กนัเองในกลุ่มว่าใครเป็นช่าง ใครเป็นปราชญ์ และ
ใครเป็นหมอเสน...” 

 

 
 

 
 
ภาพที ่ 8  แสดงถึงศูนยว์ฒันธรรมแบบบา้นไทยทรงดาํ ตั้งอยูบ่ริเวณบา้นวดัสะแกราย 
ทีม่า :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 14 มกราคม  2557 
 

1.6 การตดิต่อกบัองค์กรภายนอก 
เน่ืองจากชุมชนบา้นสะแกรายอยูใ่กลก้บัความเจริญเป็นอยา่งมากเม่ือเทียบกบั

ชุมชนท่ีผลิตผา้ขาวของชาวไทยทรงดาํในจงัหวดัอ่ืน ๆ จึงมีการไปมาหาสู่เรียนรู้และประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ อยูเ่สมอ  ทั้งยงัไดรั้บความสนใจจากสังคมโดยเฉพาะภาครัฐท่ีให้การส่งเสริมในทุก
มิติ อาทิ เช่น 
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนยายหอม  ไดจ้ดัทาํแผนพฒันาชุมชนไวอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม  จะเห็นไดจ้ากเอกสารฉบบัร่างแผนการพฒันา 3 ปี (2556 – 2558) 

นอกจากน้ีคุณวิทยา  มียอด (สัมภาษณ์, 14 มกราคม 2557) ยงัไดก้ล่าวถึงองคก์ร
ต่าง ๆ ท่ีเขา้มาช่วยกนัพฒันา และส่งเสริมอาชีพใหก้บัชุมชนกมี็  

“สภาวฒันธรรมจงัหวดันครปฐม  สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอเมืองนครปฐม  
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแลว้ก็มีหน่วยงานการศึกษาท่ีเขา้มาต่อเน่ือง  มีมหาวิทยาลยัมหิดล  
มหาวิทยาลยัอ่ืนกเ็ขา้มาศึกษาวิจยักนัเยอะ เช่น มหาวิทยาลยัศิลปากร  มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ฯลฯ” 

“...ส่วนใหญ่องคก์รภายนอกจะเขา้มามากกว่าเราจะออกไป  เพราะวา่เขารู้อะไร 
ๆ มากกวา่เรา  กม็าแนะนาํโน่นน่ีใหเ้ราไปออกร้านจาํหน่ายในงานต่าง ๆ จนคนรู้จกัเรามากข้ึน” 

“...เด๋ียวน้ีมีการแสดงสินคา้ OTOP ท่ีในจงัหวดันครปฐม  เขาจะจองพ้ืนท่ีใหเ้รา
เลย” และจากการสนทนากลุ่ม (14 เมษายน 2557) พอสรุปถึงองคก์รภายนอกท่ีมาติดต่อสนบัสนุน
และส่งเสริมดา้นต่าง ๆ มีดงัน้ีคือ อุตสาหกรรมจงัหวดั  สหกรณ์การเกษตร องค์กรเร่งรัดพฒันา
ชนบท พฒันาชุมชนอาํเภอเมืองนครปฐม  แลว้กห็น่วยงานดา้นการศึกษาวิจยัเขา้มากนับ่อยแต่อยูไ่ม่
นาน 

1.7 การจดัรายได้ของประชากรในชุมชน 
สาํหรับชุมชนบา้นสะแกรายดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่าอยูใ่กลค้วามเจริญ ประกอบกบั

มีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาํเกษตรและการประมงเล้ียงปลา, กุง้  จึงมีการประกอบอาชีพ
หลากหลาย  เพราะมีปัจจยัให้เลือกมากนั่นเอง  และจากการสนทนากลุ่ม (10 กันยายน 2557) 
ประกอบดว้ยเอกสารการทาํแผนธุรกิจปี 2556 โดยสาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอเมืองนครปฐม ทาํ
ใหท้ราบถึงรายไดข้องกลุ่มคนในชุมชนบา้นสะแกราย มีดงัน้ี 
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ตารางที ่2  แสดงรายไดข้องประชากรในชุมชนบา้นสะแกราย 

กลุ่มอาชีพ 
จํานวน
ร้อยละ 

รายละเอยีด/เหตุผล รายได้เฉลีย่/เดือน 

เกษตรกรรม 40 ทาํนา, ทาํสวนเพราะมีพ้ืนท่ีดินและ
แหล่งนํ้าอุดมสมบูรณ์ 

15,000-25,000 

เล้ียงกุง้, ปลา 40 ไดร้าคาดี ใชเ้วลานอ้ยอตัราเล้ียงนอ้ย
คุม้ค่ากบัการลงทุนมีพอ่คา้มารับซ้ือ
แน่นอน 

15,000-25,000 

ผลิตผา้ทอ 10 เป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษ และมี
วิถีชีวิตสมัพนัธ์กบัวฒันธรรม 

3,000 – 10,000 

ผลิตภณัฑแ์ปรรูป 5 ใชผ้ลิตผลทางการเกษตรในชุมชน 2,000 – 5,000 
รับจา้ง 5 มีโรงงานหลายแห่งอยูใ่กลชุ้มชน 2,000 – 8,000 

 
1.8 เครือข่ายทางสังคม 

กล่าวเฉพาะอาชีพการทาํผลิตภณัฑด์า้นผา้ทอนั้น  มีการติดต่อกบัชาวไทยทรง
ดาํดว้ยกนัหลายกลุ่มเพราะบางคนก็เป็นญาติกนั  บางคนก็ไปไดส้ามีหรือภรรยายงัชุมชนอ่ืน ๆ ซ่ึง
แลว้แต่โอกาสจะเอ้ืออาํนวยให้ไปมาหาสู่กนั  โดยการเรียนรู้ของคนในชุมชนนั้ นเกิดจากการ
สอบถามและสัมภาษณ์ของคนในชุมชน  ทั้งท่ีผูว้ิจยัพาไปและหน่วยงานของทางราชการพาไปทศัน
ศึกษายงัสถานท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงในการสนทนากบัคุณวิทยา  มียอด (สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2557) นบัว่า
เป็นผูน้าํและปราชญชุ์มชนคนหน่ึงท่ีให้ขอ้มูลไดช้ดัเจนท่ีสุด  เพราะไปกบัหมู่คณะทุกคร้ังและบาง
ทีกเ็ป็นวิทยากรแนะนาํรับเชิญอีกดว้ย  เล่าว่า 

“...ก่อนหน้าท่ีอาจารยม์าวิจยัท้องถ่ินของผม  มีหน่วยงานหลายหน่วยงานมา
ศึกษาบา้ง  เอารูปแบบมาใหท้าํบา้ง  เช่น  สภาวฒันธรรมจงัหวดั  เอาลวดลายท่ีโรงเรียนราชินีบูรณะ  
นครปฐม  ออกแบบลวดลายเก่ียวกบัลวดลายทวาราวดีมาให้ทอ  ก็ทอไดแ้ต่ทอไดช้า้มากเพราไม่
คุน้เคย  คนเฒ่าคนแก่ไม่รับเลยเพราะเสียเวลาไปเรียนรู้ใหม่  ถึงแมว้า่จะมีลวดลายสวยไดร้าคาดี  แต่
ไม่คุม้กบัเวลาจะมีบางคนท่ีพอทาํได ้ เสร็จแลว้กไ็ม่ทาํต่อเขาบอกวา่สู้ทาํผลิตภณัฑแ์บบเดิมสบายใจ
กวา่  เช่น การทอผา้ขาวมา้  เปล่ียนสีและลายไปบา้งไม่ยุง่ยากนกั...” 

“...ตอนนั้นการท่องเท่ียวเขาชวนพวกเราไปดูงานถึงจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ี
บา้นคีรีวงศแ์ลว้กอี็กแห่งหน่ึง  ท่ีบา้นบุไทร  อาํเภอวงันํ้าเขียว  จงัหวดันครราชสีมา  ฉนัก็ไปกบัเขา
กพ็ยายามศึกษาดูวิธีการผลิต  และวิธีการจาํหน่ายเพ่ือจะไดเ้อามาพฒันาชุมชนของเราอยา่งเช่น การ
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ร่วมหุน้เป็นสหกรณ์  พวกเราเร่ิมทาํมากป็ระสบผลสาํเร็จนะ ปี ๆ หน่ึงไดร้ายไดเ้พ่ิมกนัมากข้ึนตอน
ใหม่ๆ ไม่ค่อยมีคนทาํเด๋ียวน้ีไม่ตอ้งถามแลว้มีแต่กระตือรือร้นอยากเขา้ร่วมกนัทั้งนั้น  และยงัมีการ
เผยแพร่มากข้ึนคนรู้จกัมากข้ึนทาํใหมี้รายไดต้ามมา...”  (โน ป่ินทอง, สมัภาษณ์ 18 ตุลาคม 2557) 

“กลุ่มทอผา้ดว้ยกนัท่ีเราติดต่อเป็นประจาํก็มีชุมชนบา้นหวัเขาจีน ท่ีราชบุรีคุณ
วิทยา  เขาไปบ่อยเพราะไปเอาสินคา้เขามาจาํหน่ายบา้ง  บางทีเราทาํไม่ทนัและตอ้งออกงานบ่อย  
นอกนั้นก็มีหน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาศึกษาดูงานบา้งเขา้มาแนะนาํสินคา้บา้ง  มาสั่งทาํผลิตภณัฑ ์ มา
ตดัเส้ือผา้กเ็ยอะโดยมากเป็นพวกขา้ราชการส่วนใหญ่ (สนทนากลุ่ม, สัมภาษณ์ 10 กนัยายน 2557) 

1.9 ลกัษณะศิลปกรรมท้องถิน่ประเภทผ้าทอ 
กลุ่มผา้ทอของชุมนบ้านสะแกรายได้ดาํเนินการผลิตผา้ทอด้วยทกัษะท่ีเป็น

แบบเฉพาะทั่วไปของชาวไทยทรงดาํ  ท่ีได้ปฏิบัติเป็นวิถีสืบมาจากบรรพบุรุษอย่างแนบแน่น  
โดยเฉพาะเคร่ืองนุ่งห่มอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชาวไทยทรงดาํทุกผูทุ้กคน  ต่อมาไดคิ้ดคน้
ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ เพื่ออาํนวยความสะดวกและสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัวและชุมชน  ตามท่ีคุณจี
ระนนัท ์ แคนจา (สัมภาษณ์, 16 กนัยายน 2557) ไดแ้ยกแยะไวด้งัน้ี 
 
ตารางที ่3  ลกัษณะประเภทและรูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ทอของชุมชนบา้นสะแกราย 

ประเภทของผลติภัณฑ์ รูปแบบของผลติภณัฑ์ 
เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองแต่งกาย ผา้ซ่ินลายแตงโม, เส้ือประยุกต์ชาย-หญิง ผา้ขาวม้า, ผา้

สไบ (ผา้เปียว), ผา้พ้ืนชุดไทยทรงดาํประยกุต,์ สายรัดเอว 
เคร่ืองใชส้อย กระเป๋าใส่สตางค,์ กระเป๋าถือมีหูห้ิว, กระเป๋าใส่โทรศพัท ์
เคร่ืองประดบัตกแต่ง ผา้คลุมโตะ๊, ผา้ม่าน 
ของท่ีระลึก ตุ๊กตารูปแบบต่าง ๆ , พวงกญุแจ 
 

2. กลุ่มผ้าทอชุมชนบ้านหัวเขาจีน  อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 
2.1 ประวัติความเป็นมา  ชุมชนบ้านหัวเขาจีน  ตาํบลห้วยยางโทนเดิมข้ึนอยู่กบั

ตาํบลวงัมะนาว  ซ่ึงในขณะนั้นแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บา้น ต่อมาไดมี้การแบ่งแยกพื้นท่ี
เป็นตาํบลห้วยยางโทน  เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2526 โดยแบ่งพื้นท่ีจากตาํบลวงัมะนาวออกมา
จาํนวน 4 หมู่บา้น และแบ่งพ้ืนท่ีให้เป็น 5 หมู่บา้น โดยเลือกช่ือวดัห้วยยางโทนซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ของตาํบล  และเป็นแหล่งท่ีทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน  โดยคาํว่าห้วยยางโทนนั้นไดช่ื้อตาม
ลาํห้วยสาํคญัในตาํบล  ซ่ึงเป็นลาํหว้ยท่ีมีตน้ยางขนาดใหญ่ข้ึนอยูริ่มห้วย  จึงตั้งช่ือตาํบลว่า “ตาํบล
ห้วยยางโทน” ต่อมาได้เป ล่ียนฐานะจากสภาตําบลห้วยยางโทน   โดยรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงมหาดไทยไดล้งนามในประกาศจดัตั้งสภาตาํบล จาํนวน 3,637 แห่ง เป็นองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเม่ือปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงประกาศดงักล่าว ลงในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่มท่ี 
113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2539 โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2540 
เป็นตน้มา  มีสถานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดเลก็ และปรับขนาดข้ึนเป็นองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลขนาดกลาง เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 

“...มีเร่ืองเล่ากนัต่อๆ กนัมาวา่เดิมมีคนจีนจากแผน่ดินใหญ่เดินทางเขา้มาคา้ขาย  
โดยเรือสําเภาแลว้ไดเ้กิดล่มจมลงท่ีบริเวณภูเขาลูกนั้น” (สมนึก เทพธรรม,สัมภาษณ์ 30 มกราคม 
2557) 

“บางคนเขาก็ว่าภูเขาลูกนั้นมองดูเหมือนหมวกชาวจีนในสมยัก่อน  ประกอบ
กบัมี  ชาวจีนเขา้มาอยู่กนัเยอะบริเวณนั้น  เลยเรียกว่าหัวเขาจีนกนัเร่ือยมา” (ศรีไพร  นันทกิจ, 
สมัภาษณ์ 30 มกราคม 2557) 

 

 
 
ภาพที ่9  แสดงพื้นท่ีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนบา้นหวัเขาจีน 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม,  30  มกราคม 2557 

 
2.2 ลักษณะทางกายภาพ ชุมชนบา้นหัวเขาจีนเป็นหมู่บา้น 1 ใน 5 ขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลหว้ยยางโทน  อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี อยูห่่างจากอาํเภอปากท่อ ประมาณ 18 
กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกบัตาํบลต่าง ๆ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัตาํบลทุ่งหลวงและตาํบลดอนทราย อาํเภอปากท่อ  
จงัหวดัราชบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัตาํบลวงัมะนาว  อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 



115 

ทิศใต ้ ติดต่อกับตาํบลหนองชุมพลเหนือ อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั
เพชรบุรี 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัตาํบลยางหกั อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 
 

 
 
ภาพที ่ 10  แสดงแผนท่ีของชุมชนบา้นหวัเขาจีน ตาํบลหว้ยยางโทน อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 
ท่ีมา :  โครงการวิจยัชาติพนัธ์ุ  สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล (2554) 
 

2.3 สภาพภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
ชุมชนบา้นหวัเขาจีน  ตาํบลหว้ยยางโทน มีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ ลาดเอียง

จากทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก พ้ืนท่ีใชใ้นการเกษตรเป็นดินเหนียว ในฤดูแลง้อากาศร้อนจดั
แหล่งนํ้ าธรรมชาติในพ้ืนท่ีตาํบลห้วยยางโทนมีไม่มากนกั   และต้ืนเขินในช่วงฤดูแลง้มีนํ้ าในช่วง
ฤดูฝน  ส่วนใหญ่แหล่งนํ้ าสาํคญัในตาํบลเป็นแหล่งนํ้ าท่ีสร้างข้ึน เช่น สระนํ้ าสาธารณะ  บ่อนํ้ าต้ืน  
บ่อนํ้าบาดาล  ฝายนํ้าลน้ อ่างเกบ็นํ้า ฯลฯ ทาํใหป้ระสบปัญหานํ้าไม่เพียงพอสาํหรับใชใ้นการเกษตร  
ประชาชนใชน้ํ้ าบาดาลอุปโภคบริโภคจากประปาหมู่บา้น  ในฤดูฝนมีฝนตกมาก  ในบางพ้ืนท่ีอาจ
เกิดนํ้าท่วมขงัในระยะสั้น ๆ  
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ภาพที ่ 11  แสดงลกัษณะบา้นท่ีอยูอ่าศยัของชุมชนบา้นหวัเขาจีน 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 29 มกราคม 2557 
 

“นานมาแลว้จะมีอยู่ปีหน่ึงฝนตกหนกัเกิดนํ้ าป่าไหลมาท่วมพ้ืนท่ีเกือบหมด
เลย  แต่กท่็วมขงัอยูไ่ม่นานนํ้ากล็ด” 

“อยู่ใกลภู้เขาก็เป็นอย่างน้ี  แต่นานแลว้นะฉันยงัสาว ๆ อยู่เลย” (ยุพิน ไหม
ละออง, สัมภาษณ์ 29 มกราคม 2557) 

การคมนาคม มีเส้นทางหลกัและรองอาํนวยความสะดวกเร่ืองการติดต่อกบั
สถานท่ีต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3206 สายปากท่อ – ห้วยยางโทน – ยางหัก 
ซ่ึงเป็นถนนท่ีเช่ือมการคมนาคมระหว่างอาํเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงผ่านตาํบลดอนทราย 
ตาํบลห้วยยางโทนและตาํบลยางหัก  เพ่ือเช่ือมต่อกบับา้นโป่งกระทิงบน  ตาํบลบา้นบึง  ก่ิงอาํเภอ
บา้นคา จงัหวดัราชบุรี โดยตดัผา่นพ้ืนท่ีของตาํบลหว้ยยางโทนในหมู่ท่ี 2, 3 และ 5 

2) ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายวดัสว่างอารมณ์ – หนองลงักา 
ซ่ึงผา่นบริเวณหมู่ท่ี 1 และหมู่ท่ี 2 โดยเช่ือมต่อกบัทางหลวงหมายเลข 3206 (สายปากท่อ – หว้ยยาง
โทน – ยางหกั) 

3) ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  สายห้วยยางโทน – หนองววัดาํ ตดั
ผา่นพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 4 
 



117 

 
 

 
 
ภาพที ่12  แสดงป้ายบอกเส้นทางการคมนาคมของทางหลวงชนบท (รบ.1028) 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 29 มกราคม 2557 
 
 

การไฟฟ้า  มีไฟฟ้าใชค้รบทุกหลงัคาเรือน 
แหล่งนํ้ามีทั้งสระนํ้าสาธารณะ บ่อนํ้ าต้ืน บ่อนํ้าบาดาล ฝายนํ้ าลน้ อ่างเกบ็นํ้า และ

ฝายนํ้า ครบบริบูรณ์ 
นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนบา้นหวัเขาจีน  ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเลก็ สังกดัสาํนกังาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวดัคีรีวงค ์และสถานีอนามยั 1 แห่ง (เอกสารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วย
ยางโทน  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2558 – 2562) ฉบบัร่าง) 
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ภาพที ่13  แสดงท่ีตั้งโรงเรียนบา้นหวัเขาจีน 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 29 มกราคม 2557 
 

2.4 สภาพทางเศรษฐกจิ  ประชากรในชุมชนบา้นหวัเขาจีนมีการประกอบอาชีพท่ี
สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัว  โดยขอ้มูลจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หว้ยยางโทนระบุไว้
ดงัน้ี อาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ไร่ผกั  สวนยางพารา ปาลม์นํ้ ามนั  อาชีพเล้ียงสัตว ์ไดแ้ก่ 
สุกร ไก่ เป็ด โค กระบือ อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน ไดแ้ก่ ทอผา้ อาชีพคา้ขาย ไดแ้ก่ ร้านคา้ขาย
ของชาํ  ร้านขายอาหาร  คา้ขายผกั ผลไม ้และอาชีพรับจา้งทัว่ไป 
 

 
 
ภาพที ่ 14  แสดงพื้นท่ีทาํการเกษตรของชุมชนบา้นหวัเขาจีน 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 29 มกราคม 2557 
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สาํหรับสถานท่ีประกอบธุรกิจท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน และบริเวณใกลเ้คียงทั้งหมด
ของตาํบลหว้ยยางโทน  สามารถติดต่อการใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวกสบาย มีดงัน้ี 
 
ตารางที ่4  สถานท่ีประกอบธุรกิจตาํบลหว้ยยางโทน จงัหวดัราชบุรี 

สถานทีต่ั้ง จาํนวน สถานทีต่ั้ง จํานวน 
ป๊ัมนํ้ามนัและก๊าซ 3 แห่ง บ่อเล้ียงปลา 1 แห่ง 
ป๊ัมหลอด 9 แห่ง โกดงัเกบ็ถ่านกะลา 2 แห่ง 
โรงสี 2 แห่ง ร้านทาํเฟอร์นิเจอร์ไม ้ 1 แห่ง 
ฟาร์มสุกร 16 แห่ง โรงนํ้าแขง็ 1 แห่ง 
ฟาร์มไก่ 4 แห่ง ตลาดนดั 3 แห่ง 
โรงฆ่าสตัว ์ 2 แห่ง ร้านตดัเส้ือ 2 แห่ง 
ร้านคา้ 47 แห่ง โรงงานทาํดา้มชอ้น 1 แห่ง 
ร้านเสริมสวย 10 แห่ง โกดงัคดัแยกวสัดุไม่ใชแ้ลว้ 1 แห่ง 
ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 5 แห่ง   
 

2.5 สภาพทางวฒันธรรม 
จากการศึกษาทางเอกสาร   การสังเกต  และการสนทนาสัมภาษณ์ผูมี้บทบาท    

สาํคญัๆ ในชุมชนนั้นทาํให้ทราบว่า  ชุมชนบา้นหวัเขาจีนนั้นมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานตั้งแต่ยุค
ตน้กรุงรัตนโกสินทร์  และยงัเป็นกลุ่มชนไทยทรงดาํรุ่นแรกๆ ท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานตามความตอ้งการ
ของทางการสมยันั้นก็คือ  อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงเดิมนั้นยงัไม่มีการแบ่งเขตพ้ืนท่ีแยก
เป็นจงัหวดัเพชรบุรี กบัราชบุรี ประชาชนบริเวณน้ีกคื็อกลุ่มคนเดียวกนั  ดงันั้นการรักษาวฒันธรรม
ประเพณีของตนเองท่ีสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ  จึงมีความเหนียวแน่นไม่เส่ือมคลาย  จะเห็นได้
จากการรวมตวัของกลุ่มคนเช้ือชาติไทยทรงดาํทาํกิจกรรมต่าง ๆ และในการต้อนรับอย่างเป็น
ทางการหรือการออกไปร่วมกิจกรรมกบัสังคมภายนอก  มีการแต่งกายแบบไทยทรงดาํอยา่งมัน่ใจ
และสง่างาม ดงัท่ีคนในชุมชนหลาย ๆ คนกล่าววา่ 

“ฉนัภูมิใจนะเวลาไปออกร้าน  ออกงานท่ีไหน ๆ ฉนักจ็ะแต่งเตม็ท่ีเรียกว่าจดั   
เตม็เลย  มีคนสนใจมองแลว้กม็าขอถ่ายภาพทุกทีเลย  ยากใหค้นทัว่ไปรู้จกัเราว่าเรามีอะไรดี ดูสิการ
แต่งกายยงัสวยขนาดน้ีแล้วจิตใจเราจะงามขนาดไหน...” (สมนึก  เทพธรรม , สัมภาษณ์  16 
พฤษภาคม 2557) 
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 “เน่ียท่ีพวกเรามารวมกลุ่มกนัทอผา้ตั้งแต่ตน้นั้นรับคนก็สนใจกนัมากข้ึนทุก
วนั ทาํแทบไม่ทนั  มีคนมาซ้ือถึงท่ีเลย  รายการทีวีก็เคยมาถ่ายทาํนะเราก็จดัแสดงแบบวฒันธรรม
ของเรา แสดงใหดู้มีฟ้อนแคนดว้ย” (สมหวงั ไชยสมคัร, สมัภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2557) 

“ในราชบุรีก็มีท่ีน่ีแหละ เป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งมากท่ีสุด เพราะเรามีเอกลกัษณ์
ของเราไม่เหมือนใคร  ทางจงัหวดัหรือหน่วยงานต่าง ๆ ก็มกัจะให้เกียรติเราไปออกงานออกร้าน
บ่อยมาก” (อาํไพ  จนัทร์กลํ่า, สัมภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2557) 

“ลูกหลานทุกคนถึงแม้จะไม่ได้อยู่บ้าน  แต่ถึงเวลาเขาต้องกลับมาร่วม
วฒันธรรม ประเพณี โดยเฉพาะช่วงสงกรานตถื์อว่าเป็นไฮไลตส์าํคญัเลยสนุกมาก...” (วีณา  อยูสุ่ข, 
สมัภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2557) 

“เห็นไหมเรามีศูนยว์ฒันธรรม  เอกลกัษณ์ โดดเด่นชดัเจนเลยใครไปใครมา
เห็นกรู้็เลย  รูปทรงไม่เหมือนบา้นทัว่ ๆ ไป ถา้เป็นบา้นไทยทรงดาํรูปแบบจะเหมือน ๆ กนั นิยมทาํ
ดว้ยไมจ้ากธรรมชาติทอ้งถ่ินและคนสร้างก็ตอ้งรู้หลกัดว้ยนะ ไม่ใช่ใครทาํก็ได”้  (วิภา  จนัทร์กํ่า, 
สมัภาษณ์ 16 พฤษภาคม 2557) 
 

 
 
ภาพที ่ 15  แสดงการสาธิตการทอผา้ของกลุ่มผา้ทอบา้นหวัเขาจีนดว้ย การแต่งกายแบบไทยทรงดาํ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 13 เมษายน  2557 
 



121 

 
 

ภาพที ่ 16  แสดงภาพถ่ายในงานสงกรานตข์องชาวไทยทรงดาํบริเวณศูนยว์ฒันธรรม บา้นหวัเขาจีน 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 13 เมษายน 2557 

 
2.6 การตดิต่อกบัองค์กรภายนอก 

สําหรับชุมชนบ้านหัวเขาจีนแลว้นับว่าเป็นชุมชนท่ีโดดเด่นในการทอผา้ 
สามารถผลิตผา้ทอเป็นรูปแบบต่าง ๆ ไดเ้พราะมีคนทอจาํนวนมากหมุนเวียนสลบัสับเปล่ียนกนัได้
ตลอดเวลา  จึงไม่สร้างความผิดหวงัใหก้บัองคก์รหรือสงัคมภายนอกท่ีจะเขา้มาตกัตวงผลประโยชน์
ทั้งในเชิงนโยบายของรัฐ หรือในรูปแบบของธุรกิจจึงมีหลายหน่วยงานท่ีเขา้มา อาทิเช่น วฒันธรรม
จงัหวดัราชบุรี  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  พฒันาชุมชนจงัหวดัราชบุรี  สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์
จงัหวดัราชบุรี  อุตสาหกรรมจงัหวดัราชบุรี ฯลฯ 

“นอกจากน้ียงัทาํความร่วมมือในการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอกบัหน่วยงานดา้น
การศึกษ า  เช่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่ บ้ านจอม บึ ง   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุ รี 
มหาวิทยาลยัมหิดลอีกดว้ย” (สมนึก  เทพธรรม, สมัภาษณ์ 4 เมษายน 2557) 

“ยงัไม่รวมนกัการศึกษาท่ีมาเรียนรู้ ทาํวิจยัอีกหลายคน หลายคณะจนจาํแทบ
ไม่ไหว  บางกลุ่มก็มาคา้งนอนท่ีในชุมชนเพราะเรามีบา้นพกัแบบโอมสเตยไ์วต้อ้นรับ  เขาชอบกนั
มากเหมือนอยูช่นบทจริง ๆ” (ศรีไพร  นนัทกิจ, สมัภาษณ์ 4 เมษายน 2557) 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าชุมชนบ้านหัวเขาจีน  จะมีลกัษณะการติดต่อกบัองค์กร
ภายนอกแบบเหยา้มากกว่าท่ีจะออกไปเยอืนภายนอก  ซ่ึงเป็นเพราะความพร้อมของคนในชุมชนท่ี
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสามคัคีกนัทาํงานอย่างเขม้แข็ง  โดยมีองคป์ระกอบหลาย ๆ อย่างสามารถ
รองรับผูม้าเยอืนไดอ้ยา่งครบครัน 
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2.7 การจดัลาํดับรายได้ของประชากรในชุมชน 
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนบา้นหวัเขาจีน  ตาํบลหว้ยยางโทนนั้นค่อนขา้ง

ชดัเจน  และแบ่งออกเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่5  แสดงรายไดข้องประชากร ในชุมชนบา้นหวัเขาจีน 

กลุ่มอาชีพ 
จาํนวน
ร้อยละ 

รายละเอยีด/เหตุผล รายได้เฉลีย่/เดอืน 

เกษตรกรรม 40 ทาํนา ทาํไร่ผกั ทาํไร่มนั ไร่ออ้ย 10,000 – 25,000 
เล้ียงสตัว ์ 30 สุกร, ไก่, ววั 10,000 – 20,000 
ผลิตผา้ทอ 20 ผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่น ผา้ขาวมา้ เส้ือ

รูปทรงต่าง ๆ กระเป๋า ผา้ม่าน พวงหรีด 
ของท่ีระลึก ฯลฯ 

8,000 – 15,000 

คา้ขาย 5 เปิดร้านคา้จาํหน่ายอาหารและของ
เบด็เตลด็ ฯลฯ 

6,000 – 10,000 

รับจา้ง 5 โรงงาน ฯลฯ  3,000 – 6,000 
 

 
 
ภาพที ่ 17   แสดงพ้ืนท่ีการประกอบอาชีพการเล้ียงสัตว ์(ววั) ของชุมชนบา้นหวัเขาจีน 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 29 มกราคม 2557 
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2.8 เครือข่ายทางสังคม 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผา้ทอบ้านหัวเขาจีนเป็นกลุ่มท่ีมีการทาํงานอย่างจริงจัง  มี

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นรูปธรรมมากมายหลายประเภท  จึงเป็นท่ีสนใจและเป็นตวัอยา่งของการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ให้กบักลุ่มคนอ่ืน ๆ จากภายนอกเป็นจาํนวนมากท่ีไดม้าศึกษาดูงาน  ฉะนั้นจึงมีลกัษณะท่ี
ให้บริการแก่สังคมภายนอกมากกว่าท่ีจะออกไปแสวงหาปัจจยัต่าง ๆ แต่ทั้งน้ีก็เป็นลกัษณะสังคม
แห่งการแบ่งปันช่วยเหลือ เก้ือกูลกนัโดยเฉพาะกลุ่มผา้ทอชาวไทยทรงดาํดว้ยกนัจากต่างจงัหวดัก็
จะมาเอาสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑผ์า้ทอประเภทต่าง ๆ เอาไปขายต่ออีกทางหน่ึง 

“ก็มากนัทัว่ทุกแห่งแหละ  เรามีเหลือก็แบ่งๆ  กนัไปขายไดแ้ลว้เอาเงินมาให้
ภายหลงักมี็  แต่ตอ้งรู้จกักนั  ถา้เป็นคนไทยทรงดาํดว้ยกนัเขาไม่เบ้ียวหรอก อาชีพเดียวกนันบัถือกนั
มีวฒันธรรมประเพณีเดียวกนัเช่ือได”้  (วีณา  สุขอยู,่ สมัภาษณ์ 7 เมษายน 2557) 

“ไม่มีนะ  ตั้งแต่ทาํมายงัไม่มีใครโกงเลย  มีแต่ให้ชา้หน่อยก็ไม่เป็นไรเอาไวก้็
ไม่แน่วา่จะขายไดเ้ม่ือไร  ถา้มีเยอะกแ็บ่งใหไ้ด”้  (ยพิุน  ไหมละออง, สมัภาษณ์ 7 เมษายน 2557) 

2.9 ลกัษณะศิลปกรรมท้องถิน่ประเภทผ้าทอ 
ชุมชนบ้านหัวเขาจีนมีกลุ่มสตรีท่ีสืบทอดการทอผา้มาอย่างต่อเน่ือง  และ

สามารถทอผา้ดว้ยก่ีโบราณแบบดั้งเดิม  และก่ีกระตุกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งยงัสามารถแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑอ์ยา่งอ่ืนไดค้รบวงจร  ดงันั้นจึงมีผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ ท่ีมีรูปแบบกา้วลํ้าร่วมสมยั
โดยแบ่งลกัษณะไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่6  ลกัษณะประเภทและรูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ทอของชุมชนบา้นหวัเขาจีน 

ประเภทของผลติภัณฑ์ รูปแบบของผลติภณัฑ์ 
เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองแต่งกาย ผ้าขาวม้า, ผ้าซ่ินลายต่าง ๆ , เส้ือแบบดั้ งเดิมและแบบ

ประยกุต ์ผา้พ้ืนลวดลายต่าง ๆ , สายรัดเอว 
เคร่ืองใชส้อย กระเป๋าใส่ของขนาดต่าง ๆ กระเป๋าใส่สตางครู์ปแบบต่าง 

ๆ, พวงหรีดผา้ขาวมา้ 
เคร่ืองประดบัตกแต่ง ผา้คลุมไหล่, ผา้ม่าน, ผา้ปูโตะ๊ 
ของท่ีระลึก ตุ๊กตาขนาดและรูปแบบต่าง ๆ  ใส่พวงกุญแจ, ซองใส่

โทรศพัท ์
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3. กลุ่มผ้าทอชุมชนไทยทรงดําบ้านดอนมะเกลอื อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
3.1 ประวตัิความเป็นมา 

ชาวไทยทรงดาํบา้นดอนมะเกลือนั้น  เป็นชุมชนท่ีมีประชากรเช้ือสายไทยทรง
ดาํหรือชาวท้องถ่ินทัว่ไปเรียกกนัว่า  “ลาวโซ่ง” อยู่กนัหนาแน่นมากท่ีสุดในจงัหวดัสุพรรณบุรี  
หรืออาจจะมากท่ีสุดในภาคกลางก็ว่าได ้ จากการสนทนากบันางแสน  มารูปหมอก (สัมภาษณ์ 8 
กุมภาพนัธ์ 2557) นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนมะเกลือ ซ่ึงมีเช้ือสายไทยทรงดาํเช่นกนั ได้
กล่าวว่า  

“ในตาํบลดอนมะเกลือน้ีมีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 23.25 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 15,950 ไร่ แบ่งเป็น 12 หมู่บา้น มี 9 หมู่บา้นท่ีเป็นคนไทยทรงดาํ... 

“...เม่ือก่อนน้ียงัไม่ค่อยเจริญเหมือนเด๋ียวน้ี  คนเฒ่าคนแก่เขาเล่ากนัมาว่า  พวก
เราไดอ้พยพกนัมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 จากเพชรบุรีเร่ือยมาเป็นกลุ่มใหญ่  แลว้ก็แตกแยกไปอยู่ท่ี
อ่ืน ๆ ต่างอาํเภอ  ต่างจงัหวดัแต่กย็งัติดต่อกนัเสมอ...” 

“ท่ีน่ีอยู่กนัเยอะเพราะพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ ทาํมาหากินง่ายไม่ลาํบาก”(เดช ใจ
โอบออ้ม, สมัภาษณ์ 8 กมุภาพนัธ์ 2557) 
 

 
 

ภาพที ่ 18   แสดงบริเวณของเส้นทางเขา้ไปสู่ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 18 เมษายน 2557 
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3.2 ลกัษณะทางกายภาพ 
ชุมชนชาวไทยทรงดาํบ้านดอนมะเกลือ  อยู่ห่างจากท่ีว่าการอาํเภออู่ทอง  

จงัหวดัสุพรรณบุรี  ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 24 กิโลเมตร  สามารถเดินทางติดต่อได้
โดยถนนทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 321 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ   ติดต่อกบัตาํบลบา้นดอน  อาํเภออู่ทอง 
ทิศใต ้   ติดต่อกบัตาํบลศรีสาํราญ และตาํบลหนองบ่อ อาํเภอสองพ่ีนอ้ง 
ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบัตาํบลหวัโพธ์ิ  อาํเภอสองพี่นอ้ง 
ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบัตาํบลสระพงัลาน  และตาํบลสระยายโสม 

 

 
 
ภาพที ่ 19  แสดงแผนท่ีของชุมชนบา้นดอนมะเกลือ อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
ท่ีมา : เอกสารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนมะเกลือ 
 

3.3 สภาพภูมิสาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
ชุมชนบา้นดอนมะเกลือมีพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน  และบางส่วนเป็นท่ีลุ่มแต่

ก็ไม่มีปัญหาในการทาํการเกษตรแต่อยา่งใด  เพราะทางราชการไดอ้าํนวยความสะดวกและพฒันา
แหล่งนํ้าต่าง ๆ ให้อยา่งพอเพียง เช่น จดัทาํคลองชลประทานขนาดใหญ่และแยกเป็นคนัร่องนํ้ าเลก็
กระจายไปสู่พ้ืนท่ีต่าง ๆ ทุกตาํบล  นอกจากนั้ นแล้วยงัมีแหล่งนํ้ าตามธรรมชาติเป็นลาํคลอง
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สาธารณะอีกดว้ย  ดงันั้นถา้ใครเดินทางเขา้ไปในบริเวณตาํบลดอนมะเกลือจะเห็นตน้ไมเ้ขียวขจีบ่ง
บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและนํ้าไดอ้ยา่งดี 

จากการลงพ้ืนท่ีและขอ้มูลท่ีไดจ้ากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนมะเกลือนั้น      
ทาํใหท้ราบวา่มีสถานท่ีอาํนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานหลายรายการ ไดแ้ก่ 

การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตาํบลและระหว่างตาํบล  มีความ
สะดวกรวดเร็วเน่ืองจากไดมี้โครงการปรับปรุงถนนอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีเส้นทางท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

- ถนนทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 321 ผ่านตาํบลดอนมะเกลือ สระยายโสม       
อู่ทอง 

- ถนน รพช.สพ.  หมายเลข 3009 ผา่นบา้นทุ่งเขน็ เขา้สู่ตาํบลดอนมะเกลือ 
- ถนน รพช.สพ.  หมายเลข 3007 ผ่านบา้นเนินพระปรางค ์เขา้สู่ตาํบลดอน

มะเกลือ 
- ถนนทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข 3505 หวัโพธ์ิเขา้ (บา้นรางประทุน – บา้น

ดอนมะเกลือ) 
- ถนน รพช. สระพงัลาน – ดอนมะเกลือ 
ในส่วนการโทรคมนาคมมีตูโ้ทรศพัท์สาธารณะจาํนวน 2 ตู ้ตูก้าร์ดโฟน TOT 

จาํนวน 1 ตู ้การไฟฟ้าเขา้ถึงครบทุกครัวเรือน 100% 
ระบบสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลให้บริการจาํนวน 1 

แห่ง และมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือโรงเรียนระดบัประถมสงักดั สพฐ. 1 แห่ง 
สําหรับสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางความเช่ือนั้น  มีศาลเจา้ จาํนวน 4 แห่ง 

และวดั 1 แห่ง ท่ีเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชน 
แหล่งนํ้าท่ีสร้างข้ึนจากงบประมาณของทางราชการ  ในการให้ความช่วยเหลือ

ในฤดูแลง้มีดงัน้ี 
บ่อบาดาลผวิดิน   จาํนวน   6 แห่ง 
ถงัเกบ็นํ้าฝน    จาํนวน 12 แห่ง 
ประปาหมู่บา้น จาํนวน  1  แห่ง 
นอกจากน้ียงัมีการบริหารการจัดการในเร่ืองของความปลอดภัยชีวิตและ

ทรัพยสิ์น ดว้ยการจดัตั้ง 
- ศูนย ์อปพร.อบต.ดอนมะเกลือ จาํนวน 1 แห่ง 
- ศูนยบ์ริการประชาชน  จาํนวน 1 แห่ง 
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ภาพที ่20  แสดงป้ายบอกการดาํเนินงานของหน่วยงานทางราชการในการพฒันาชุมชนบา้นดอนมะเกลือ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 18 เมษายน 2557 
 

3.4 สภาพทางเศรษฐกจิ 
ประชากรส่วนใหญ่คือร้อยละ 90 ของผูมี้งานทาํประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

รองลงมาเป็นอาชีพรับราชการ / พนกังานของรัฐ คา้ขาย รับจา้ง ตามลาํดบั 
อาชีพท่ีทาํรายไดใ้ห้กบัประชากรภายในตาํบลมากท่ีสุด คืออาชีพเกษตรกรรม  

โดยพืชท่ีนิยมปลูก ไดแ้ก่ ขา้ว ไมผ้ล เช่น มะม่วง มะพร้าว ฝร่ัง ฯลฯ พืชไร่ เช่น ออ้ย พืชผกั เช่น 
แตงกวา คะนา้ กวางตุง้ มะเขือ ถัว่ฝักยาว มนัเทศ พริก ผกัชี ตน้หอม บวบ ฯลฯ 

ดา้นการเล้ียงสัตว ์เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเล้ียงไวเ้พ่ือบริโภคภายในครอบครัว 
และนาํบางส่วนจาํหน่ายเพือ่เป็นรายไดเ้สริม 

ดา้นหตัถกรรม ภายในตาํบลมีกลุ่มทอผา้ จกัสาน และอ่ืน ๆ  
ด้านอุตสาหกรรม ภายในตาํบลมีโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานทํา

ขนมจีน โรงสีขา้ว และอ่ืน ๆ 
สําหรับสถานบริการท่ีประกอบธุรกิจในตาํบลดอนมะเกลือนั้น  มีอยู่ดว้ยกนั

หลายแห่งตามตาราง ดงัน้ี 
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ตารางที ่7  สถานท่ีประกอบธุรกิจชุมชนบา้นดอนมะเกลือ 
 

สถานทีป่ระกอบธุรกจิ จาํนวน 
ฟาร์ม 1 แห่ง 
ร้านอาหาร 6 แห่ง 
ร้านเสริมสวย 4 แห่ง 
ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 3 แห่ง 
กลุ่มทาํพริกแกง 1 แห่ง 
ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ 3 แห่ง 
ตลาดนดั 1 แห่ง 
ป๊ัมนํ้ามนั 2 แห่ง 
โรงสีขา้ว 5 แห่ง 
ร้านตดัผมชาย 2 แห่ง 
อู่ซ่อมรถยนต ์ 3 แห่ง 
กลุ่มทอผา้ 2 แห่ง 

 

 
 
ภาพที่    21   แสดงถึงบริเวณบ้านของชุมชนบ้านดอนมะเกลือส่วนใหญ่จะมีเคร่ืองมือและ        

อุปกรณ์ในการทาํการเกษตร 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 18 เมษายน 2557 
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ภาพที ่ 22  แสดงถึงร้านขายของเบด็เตลด็ท่ีมีตลาดนดัอยูบ่ริเวณเดียวกนั 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 18 เมษายน 2557 

 
 

 
 
ภาพที ่  23  แสดงถึงป๊ัมนํ้ามนัขนาดกลางท่ีอยูใ่นชุมชนบา้นดอนมะเกลือ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 18 เมษายน 2557 
 

3.5 สภาพทางวฒันธรรม 
เป็นอยา่งท่ีกล่าวมาแต่ตน้ท่ีชุมชนบา้นดอนมะเกลือน้ี  มีประชากรท่ีมีเช้ือสาย

ไทยทรงดาํอยูก่นัอยา่งหนาแน่น  ประกอบกบัมีผูน้าํชุมชนท่ีเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลก็
เป็นชาวไทยทรงดาํอีกเช่นกนั  ดงันั้นประเพณี วฒันธรรมของชุมชนแห่งน้ีจึงเช่ือมโยงกบัความเช่ือ
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แบบดั้ งเดิมของชาวไทยทรงดาํผสมผสานกับวิถีของศาสนาพุทธได้อย่างกลมกลืนถึงการให้
สมัภาษณ์ของคนในชุมชน เช่น  

“ก็เหมือน ๆ กบัวฒันธรรมไทยทัว่ ๆ ไปนัน่แหละ ทาํบุญเราก็ทาํทุกเทศกาลมี
ประเพณีอะไรก็ใหค้วามร่วมมือทุกอยา่ง  จะมีแตกต่างกต็รงท่ีช่วงเทศกาลสงกรานตท่ี์น่ีจดัใหญ่  มี
ไทยทรงดาํชุมชนอ่ืน ๆ มาร่วมกนัมากเขาเรียกเอาแรงกนั...” (แสน  มารูปหมอก, สัมภาษณ์ 12 
พฤษภาคม 2557) 

“เวลาชุมชนอ่ืนมีงานเราก็ไปฟ้อนกนั  สนุกมากแต่งตวักนัครบเลย  วนันั้ น
แหละจะเห็นวฒันธรรมของชาวไทยทรงดาํแท ้ๆ แต่งตวักนัสวยมาก” (จนัทร์  องัคนซ่ือ, สัมภาษณ์ 
12 พฤษภาคม 2557) 

“ท่ีน่ีนะเวลาทางอาํเภอหรือจงัหวดัมีงานอะไร  โดยมากจะขอความร่วมมือพวก
เราไปแสดงและไปออกร้านจาํหน่ายสินคา้ทุกปี”  (สวย  เพชรมีดี, สมัภาษณ์ 12 พฤษภาคม 2557) 

 
 

ภาพที ่ 24   แสดงถึงวฒันธรรมประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานตข์องชุมชนบา้นดอนมะเกลือ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 13 เมษายน 2557 
 

3.6 การตดิต่อกบัองค์กรภายนอก 
เน่ืองจากชุมชนชาวไทยทรงดาํแห่งน้ีมีผูน้าํท่ีมีเช้ือสายไทยทรงดาํดว้ยกนั  จึง

ทาํให้สามารถติดต่อประสานงานองคก์รภาครัฐเขา้มาให้บริการสนับสนุนในทุกมิติท่ีผ่านมา เช่น 
พฒันาชุมชนอาํเภออู่ทอง  อุตสาหกรรมจงัหวดัสุพรรณบุรี  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีมี
สาํนกังานในเขตภาคกลางซ่ึงมีคุณวิศรุต  อินแหยม  เช้ือสายไทยทรงดาํจากจงัหวดันครปฐม  ผูห้น่ึง
ทาํหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการการท่องเท่ียวจงัหวดัสุพรรณบุรี  จึงทาํให้การขบัเคล่ือนวิถีชีวิตวฒันธรรมสู่
สังคมภายนอกเป็นท่ีประจกัษช์ดัยิ่งข้ึน  ดงันั้นหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ีสอดรับกบันโยบายจาก
ภาครัฐจึงเขา้มายงัชุมชนบา้นดอนมะเกลือเป็นประจาํ 
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“น่ีป้ายผา้ท่ีเห็นน้ีก็ไดรั้บการสนับสนุนจากพฒันาชุมชนอาํเภออู่ทอง แลว้ก็
การศึกษานอกโรงเรียนท่ีมาสนับสนุนเร่ืองหลักสูตรท้องถ่ิน”  (สวย  เพชรมีดี, สัมภาษณ์  2 
มิถุนายน 2557) 

“ตอนก่อนองคก์ารเร่งรัดพฒันาชนบทมาเป็นหน่วยงานแรก ๆ เลยมากนัเยอะ
จาํไม่ค่อยได้  หลายหน่วยงานมากแล้วแต่จะตรงกับอาชีพมากกว่า  เช่น   เกษตรอาํเภอ กรม
ชลประทาน เป็นตน้"  (แตง  ผวิครามดี, สมัภาษณ์ 2 มิถุนายน 2557) 

ชุมชนบา้นดอนมะเกลือเป็นชุมชนใหญ่  ประชาชนประกอบอาชีพดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียรไม่เบียดเบียนกนั  จึงเหมาะท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนและพฒันาจาก
องค์กรต่าง ๆ มาอย่างต่อเน่ือง  ประกอบกับมีผูน้ ําท่ีมีเช้ือชาติและเขา้ใจวฒันธรรมเดียวกนัจึง
ประสานงานทุกองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 
 

ภาพที ่25  แสดงถึงผูวิ้จยักบันางแสน  มารูปหมอก นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนมะเกลือ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 10 ธนัวาคม 2557 
 

3.7 การจดัลาํดับรายได้ของประชากรในชุมชน 
ดา้นสภาพทางภูมิศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการประกอบอาชีพ

ต่างๆ ตามวิถีทางของประชากรในชนบทเขตภาคกลาง  ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพ้ืนดินและแหล่ง
นํ้ า  จึงไม่แปลกท่ีประชาชนชาวบา้นดอนมะเกลือส่วนใหญ่จะมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพท่ี
สามารถนาํรายไดใ้หก้บัตนเอง และครอบครัวโดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่ 8  แสดงรายไดข้องประชากรในชุมชนบา้นดอนมะเกลือ 

กลุ่มอาชีพ 
จาํนวน
ร้อยละ 

รายละเอยีด/เหตุผล รายได้เฉลีย่/เดอืน 

เกษตรกรรม 60 ทาํนา  ทาํไร่ออ้ย  ไร่ขา้วโพด ทาํสวน
แตงโม  ทาํสวนพริก 

20,000 – 25,000 

ปศุสตัว ์ 20 เล้ียงกุง้  เล้ียงปลา 10,500 – 20,000 
รับจา้ง 5 โรงงาน  ทาํไร่ทาํนา 8,000 – 18,000 
ในครัวเรือน 5 ทอผา้  จกัสาน 5,000 – 10,000 
คา้ขาย 5 เปิดร้านขายของกินของใชเ้บด็เตลด็ 5,000 – 10,000 
บริการ 5 ร้านซ่อมจกัรยาน  โทรทศัน์  พดัลม 

และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  เสริมสวย ฯลฯ 
5,000 – 18,000 

ขอ้มูลจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนมะเกลือ และการสนทนากลุ่ม (17 มิถุนายน 2557) 
 
 

 
 

ภาพที ่ 26  แสดงพื้นท่ีการเกษตรของชุมชนบา้นดอนมะเกลือในการทาํนาขา้ว 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 18 เมษายน 2557 
 

3.8 เครือข่ายทางสังคม 
กล่าวเฉพาะในการประกอบอาชีพเก่ียวกบัการสร้างผลิตภณัฑผ์า้ทอนั้น  ท่ีผ่าน

มาชุมชนบา้นดอนมะเกลือถือวา่ไม่เป็นสองรองใคร  กล่าวไดว้า่เป็นกลุ่มทอผา้ท่ีสร้างช่ือเสียงใหก้บั
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จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นอยา่งยิง่  ทุก ๆ งานจะแต่งกายรูปแบบไทยทรงดาํนาํสินคา้ทางวฒันธรรมไป
จาํหน่าย และเผยแพร่ใหส้งัคมรู้จกักนัทัว่ไป 

ปัจจุบนักลุ่มผา้ทอบา้นดอนมะเกลือโดยการนาํของนางหลอด  ทองเช้ือ ตอ้ง
ซบเซาลงเพราะป้าแกอายุมากข้ึน  ประกอบกับไม่ค่อยสบายต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอยู่
บ่อยคร้ัง จึง  ทาํให้สมาชิกในกลุ่มกระจดักระจายบ้างก็ไปประกอบอาชีพอ่ืนเพื่อเล้ียงชีพ ซ่ึงป้า
หลอดเล่าใหฟั้งวา่ 

“สมยัก่อนน้ีป้าไปหมดงานไหนใกล ้– ไกล คนทัว่ไปเขาชอบโดยเฉพาะพวก
ขา้ราชการหน่วยงานต่าง ๆ ชอบมาติดต่อใหเ้ราไปออกร้าน มีค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหด้ว้ยนะ...” 

“ชุมชนอ่ืน ๆ ต่างจงัหวดัมารับสินคา้เราไปจาํหน่ายก็เยอะ  เด๋ียวน้ีตั้งแต่ฉันไม่
สบายก็ลดน้อยไป  มาแลว้ก็ไม่เจอกนัลูกหลานก็ไม่ทาํกันแลว้ไป  ทาํไร่ทาํนาได้เงินดีกว่า...” 
(หลอด  ทองเช้ือ, สมัภาษณ์ 8 ตุลาคม 2557) 

“ก็ยงัมีใกล ้ๆ กนัท่ีบา้นดอนมะนาว  ก็ยงัไปมาหาสู่กนัแลว้ก็เพชรบุรี  ราชบุรี 
นครปฐม  ท่ีเป็นไทยทรงดาํทาํอาชีพเดียวกนั  ช่วงงานสงกรานตไ์ดรู้้ไดเ้ห็นกนัว่าของใครจะมีการ
พฒันารูปทรงใหม่ ๆ ออกมาบา้ง”  (สวย  เพชรมีดี, สมัภาษณ์ 8 ตุลาคม 2557) 

3.9 ลกัษณะของศิลปกรรมท้องถิน่ประเภทผ้าทอ 
ท่ีผา่นมากลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอบา้นดอนมะเกลือ  ใชบ้ริเวณบา้นของนางหลอด  ทอง

เช้ือ เป็นท่ีตั้ งของกลุ่ม  มีวสัดุอุปกรณ์การผลิตยงัตั้ งอยู่หลายเคร่ืองเป็นก่ีกระตุกท่ีใช้ทอกัน
โดยทัว่ไป        แต่ขาดสมาชิกมาทาํงานเหมือนท่ีผ่านมาทาํให้วสัดุอุปกรณ์ถูกปกคลุมไปดว้ยฝุ่ น
ละอองอยูบ่า้ง  ซ่ึง   นางหลอดเอง  ก็เลาเร่ืองราวต่าง ๆ ให้ฟังพร้อมทั้งแสดงท่าทีวิตกเก่ียวกบัการ
ผลิตผา้ทอในชุมชนวา่จะไม่มีลูกหลานสืบทอดต่อไป 

จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ในชุมชนบา้นดอนมะเกลือแลว้  
จึงมีโอกาสไดช่ื้นชมผลงานผลิตภณัฑ์ผา้ทอรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีอยูจ่าํนวนหน่ึง  ทั้งท่ีเคยเอาไปออก
ร้านจาํหน่ายตามสถานท่ีต่าง ๆ  ซ่ึงอยูใ่นตูโ้ดยป้าหลอดเป็นผูบ้อกให้นางสวย  เพชรมีดี นาํออกมา
ใหช้ม   

“ถา้ป้ามีสุขภาพดีคงทาํไดเ้ยอะกว่าน้ี  ท่ีเห็นน้ีเหลือน้อยแลว้ไม่ไดท้าํเพ่ิมเติม         
มานาน  ฝุ่ นจบัหมดแลว้เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ”  (หลอด  ทองเช้ือ, สมัภาษณ์ 8 ตุลาคม 2557) 
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ตารางที ่9  ลกัษณะประเภทและรูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ทอของชุมชนบา้นดอนมะเกลือ 
ประเภทของผลติภัณฑ์ รูปแบบของผลติภณัฑ์ 

เคร่ืองนุ่งห่ม เส้ือฮีชาย  เส้ือฮีหญิง  ผา้ขาวม้า  ผา้ซ่ินลายแตงโม  เส้ือ
ชาย-หญิงประยกุต ์ ผา้เปียว  สายผา้รัดเอว 

เคร่ืองใชส้อย หมอน  กระเป๋าผา้มีหูห้ิว  ยา่ม 
เคร่ืองประดบั หมวกเดก็ และหมวกผูใ้หญ่ 
ของท่ีระลึก ตุ๊กตาผา้รูปสตัว ์
 

4. กลุ่มผ้าทอชุมชนไทยทรงดําบ้านหมอสอ จงัหวดักาญจนบุรี 
4.1 ประวตัิความเป็นมา 

 ชุมชนชาวไทยทรงดาํบา้นหมอสอนั้น เป็นกลุ่มชนทางชาติพนัธ์ุอีกแห่งหน่ึง
ของจงัหวดักาญจนบุรี  ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุมากท่ีสุดจงัหวดัหน่ึงเพราะมีเน้ือท่ีติดกบั
ชายแดนประเทศพม่าซ่ึงโดยมากจะเป็นชาวกระเหร่ียง  และมอญ แต่ถึงอย่างไรก็ตามกลุ่มชนท่ีมี
ชาติพนัธ์ุต่าง ๆ เหล่านั้นก็อาศยัอยูบ่นพื้นแผ่นดินไทย  ประกอบสัมมาอาชีพตามความสามารถไม่
เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั  ดาํรงอยูไ่ดด้ว้ยวฒันธรรมประเพณีท่ีงดงามสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน  
ดงัเช่นชาวไทยทรงดาํชุมชนบา้นหมอสอท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีตาํบลพระแท่น  อาํเภอท่ามะกา  เป็น
ศูนยก์ลางของชุมชนชาวไทยทรงดาํท่ีมีรากเหงา้ วิถีวฒันธรรมแบบเดียวกนัซ่ึงกไ็ม่แตกต่างจากชาว
ไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกจงัหวดัอ่ืน ๆ ท่ีมีการอพยพขยายพ้ืนท่ีทาํมาหากินกนัเป็นกลุ่มกอ้น  
พอใจพ้ืนท่ีในการอยู่อาศยัและเป็นแหล่งทาํมาหากินก็จะรวมตวักนัจดัตั้งบา้นเรือนข้ึน ดงัท่ีคนใน
ชุมชนกล่าววา่ 

 “นัน่ไงหน้าบา้นฉันหลงันั้นแหละเป็นท่ีตั้งดัง่เดิมเลย  สมยัก่อนนั้นพ่อเป็นคน
เล่าให้ฟังว่าเคล่ือนยา้ยมาอาศยัอยูท่ี่น้ีกว่า 150 ปีแลว้ มาจากเขายอ้ยจงัหวดัเพชรบุรี  มีปู่เถ่ือน  บุญ
จนั เป็นคนนาํมาถางหญา้ ถางพงกนั ตอนก่อนยงัเป็นป่าว่างเปล่า” (ดลยา  วฒิุไกรกลัยา และซิว บุญ
จนั, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 2557) 

 “ท่ีเป็นชาวไทยเช้ือสายไทยทรงดาํก็มีอยู่ 2 หมู่ มีหมู่ท่ี 14 บา้นดอนแจง แต่มี
นอ้ยกว่าบา้นหมอสอของเรามาก  ฉะนั้นเวลามีกิจกรรมหลกั ๆ ก็จะใชบ้า้นหมอสอเป็นศูนยก์ลาง” 
(สมปอง  บวัผนั, สมัภาษณ์, 8 มีนาคม 2557) 
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 “อีกอย่างหน่ึงท่ีเป็นศูนยร์วมการจดังานบุญประจาํปีของศาลเจา้พ่อป่ินแก้ว 
และ  เจา้แม่มะลิซ้อน ซ่ึงคนในชุมชนท่ีเคารพนบัถือกนัมาก จะจดังานกนัเดือน 6 วนัพฤหัสแรก
ของเดือน” (บุญเยีย่ม บุญจนั, สัมภาษณ์, 8 มีนาคม 2557) 
 

 
 
ภาพที ่ 27   แสดงบริเวณวดัหมอสอวงัคารสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม,  8 มีนาคม  2557 
 

สาํหรับช่ือ “หมอสอ” นั้นมีเร่ืองเล่าว่า  เม่ือคร้ังพทุธกาล องคส์มเด็จพระสัมมา  
สัมพุทธเจา้ไดเ้สดจ็มาประทบัท่ีเขาถวายพระเพลิงบริเวณท่ีตั้งของวดัพระแท่นดงรังในปัจจุบนัและ
ทรงประชวรหนัก  ท้าวพระยาผูป้กครองพ้ืนท่ีจึงเดินทางด้วยเรือเพ่ือมารับหมอยาไปรักษา
พระพทุธเจา้และดว้ยความร้อนใจ  จึงไดช่้วยบ่าวไพร่พายเรือท่ีนัง่มาเพ่ือใหเ้รือไปไดเ้ร็วข้ึน  ดงันั้น
ช่วงหน่ึงของลาํนํ้ านั้นจึงเรียกกนัว่า “ลาํพระยาพายเรือ” และเม่ือมาถึงท่านํ้าของหมู่บา้นรับหมอยา
แลว้ระหว่างเดินทางกลบัมีผูค้นผ่านทางสวนมาบอกข่าวว่า  องค์พระพุทธเจ้า  เสด็จขบัขรรค์
ปรินิพพานแลว้ดว้ยความเสียใจท่ีเดินทางไปไม่ทนักาล  หมอยาจึงไดเ้ทตวัยาท่ีเตรียมมาท้ิงลงในลาํ
นํ้ านั้น  โดยเช่ือกนัว่าหมู่บา้นท่ีหมอยารออยูน่ั้นเรียกว่า “บา้นหมอรอ” และเพ้ียนเป็น “บา้นหมอ
สอ” ในปัจจุบนัและลาํนํ้ านั้นก็เรียก “ลาํนํ้ าหมอรอ” และเพ้ียนเป็น “ลาํนํ้ าหมอสอ” เช่นเดียวกนั 
(วดัหมอสอ, 2549, หนา้ 17) 
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4.2 ลกัษณะทางกายภาพ 
 ชุมชนบา้นหมอสอนั้นปัจจุบนัมีการพฒันาในทุก ๆ ดา้น การเดินทางติดต่อไป

มาไดห้ลายทาง  โดยการคมนาคมทางบกท่ีสะดวกหากเร่ิมตน้จากวดัพระแท่นดงรังวรวิหาร ตาม
ทางหลวงหมายเลข 3081 สายพระแท่น – ท่าเรือ ประมาณ 3 กิโลเมตร  จะพบทางแยกซา้ยมือมีป้าย
ช้ีทางเขา้ไปยงัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระแท่น  ผ่านวดัหมอสอกจ็ะถึงชุมชนบา้นหมอสอ หมู่ท่ี 
8 และหากจะเดินทางจากเส้นทางบา้นโป่ง – จงัหวดักาญจนบุรี ถึงส่ีแยกตลาดท่าเรือใช้เส้นทาง
หลวงหมายเลข 3081 สายท่าเรือ – พระแท่น ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร มีทางเล้ียวอยู่ดา้น
ขวามือเขา้ไปประมาณ 3.7 กิโลเมตร กจ็ะถึงชุมชนบา้นหมอสอ 

 ทิศเหนือ  ติดกบัตาํบลพระแท่น จงัหวดักาญจนบุรี 
 ทิศตะวนัออก  ติดกบัอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 ทิศตะวนัตก  ติดกบัอาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 
 ทิศใต ้  ติดกบัอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

 

 
 
ภาพที ่ 28    แสดงแผนท่ีชุมชนบา้นหมอสอ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
ทีม่า :  โครงการวิชยัชาติพนัธ์ุ  สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล (2554) 
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ภาพที ่ 29  แสดงป้ายบอกเส้นทางผา่นชุมชนบา้นหมอสอ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 8 มีนาคม 2557 

 
4.3 สภาพภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 

 ชุมชนบา้นหมอสอ  ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าแม่กลองฝ่ังทิศตะวนัออก โดย
มีลาํนํ้ าสาขาท่ีสําคญัคือ ลาํนํ้ าหมอสอ มีแยกออกมาจากแม่นํ้ าแม่กลองบริเวณบา้นท่าเรือ ตาํบล
ท่าเรือ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี  ไหลไปทางทิศตะวนัออกผ่านบ้านหมอสอ ในอดีต
นบัเป็นทางนํ้าสาํคญัท่ีสามารถเช่ือมต่อไปถึงแม่นํ้าท่าจีนได ้โดยไหลผา่นชุมชนโบราณกาํแพงแสน
ทางทิศเหนือ  ออกสู่แม่นํ้าท่าจีนตรงบริเวณวดับางปลา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แมปั้จจุบนั
ลาํนํ้ าหมอสอจะต้ืนเขินเป็นช่วง ๆ ดว้ยเพราะมีการสร้างเข่ือนชิราลงกรณ์กั้นแม่นํ้ าแม่กลอง  ทาํให้
การไหลของนํ้ าผิดไปจากธรรมชาติอยา่งในอดีต  แต่ลาํนํ้ าหมอสอก็ยงัเป็นลาํนํ้ าสําคญัของชุมชน
ในการใชเ้ป็นแหล่งนํ้าสาํหรับทาํการเกษตร  การประมงและการบริโภค 
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ภาพที ่ 30  แสดงลาํนํ้าหมอสอท่ีไหลผา่นชุมชนบา้นหมอสอ  บริเวณหนา้วดัหมอสอวงัคา 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 8 มีนาคม 2557 
 

 
 
ภาพที ่ 31  แสดงถึงพื้นท่ีบริเวณกวา้งของชุมชนบา้นหมอสอ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 8 มีนาคม 2557 

 
ดา้นทิศเหนือของชุมชนเป็นพ้ืนท่ีราบสูง และพ้ืนท่ีราบเชิงเขา  โดยมีเขาถวาย

พระเพลิงซ่ึงเป็นท่ีตั้งของวดัพระแท่นดงรัง  วรวิหาร ลกัษณะเป็นภูเขาหินปูนท่ีเป็นแนวเดียวกนักบั
เทือกเขาตะนาวศรี  ดา้นทิศตะวนัตกของจงัหวดักาญจนบุรี 
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“ในอดีตบริเวณพ้ืนท่ีทั้งสองฟากฝ่ังลาํนํ้ าหมอสอช่วงฤดูฝนจะเกิดนํ้ าลน้ตล่ิง 
หลากท่วมทัว่ทั้งพ้ืนท่ีอยูป่ระมาณ 10-15 วนัเป็นประจาํทุก ๆ ปี คนในชุมชนตอ้งช่วยกนัขบัตอ้น
สตัวเ์ล้ียงข้ึนไปอยูบ่นโคกเนินเพ่ือหนีนํ้า  จนเม่ือมีการสร้างเข่ือนกั้นแม่นํ้าแม่กลอง นํ้าท่ีเคยท่วมจึง
หายไป” (สมปอง  บวัผนั, สมัภาษณ์, 18 มกราคม 2557) 

และการท่ีในอดีตเกิดนํ้ าท่วมทั่วไปทั้ งสองฝากฝ่ังของลาํนํ้ าหมอสอ  เป็น
ระยะเวลาสั้น ๆ เป็นประจาํทุกปีนั้นทาํให้กระแสนํ้ าพดัดินตะกอนมาทบัถมกนั  ก่อให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ของพ้ืนดินจากการสะสมของธาตุอาหารของพืชจึงเหมาะกบัการทาํเกษตรกรรมเป็น
อยา่งมาก  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าสองขา้งทางน้ีแล่นรถเขา้ไปในชุมชน  มีการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรนา 
ๆ ชนิด ใบเขียวขจีเต็มพ้ืนท่ี เช่น การทาํนา  ทาํไร่ขา้วโพด  ไร่พริก ไร่มนัสําปะหลงั ไร่ออ้ย (สมยั  
ซบัพดั, สมัภาษณ์, 18 มกราคม 2557) 

4.4 สภาพทางเศรษฐกจิ 
คนในชุมชนบา้นหมอสอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยพืชท่ีปลูก

มากและเป็นท่ีข้ึนช่ือของชุมชนไดแ้ก่ “พริก” โดยพื้นท่ีเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของชุมชนจะใชใ้น
การปลูกพริกช้ีฟ้าพนัธ์ุ “จินดา” ซ่ึงจะมีช่วงฤดูการปลูกอยูร่ะหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมของ
ทุกปี นบัช่วงระยะเวลาการปลูกจนถึงเกบ็เก่ียวไดร่้วม 8 เดือน  การคดัเลือกพนัธ์ุพริกปลกู เกษตรกร
จะเลือกเก็บเมล็ดพนัธ์ุไวเ้องจากแปลงพริกท่ีมีตน้พนัธ์ุสมบูรณ์  เมลด็พริกสวยงามไม่เป็นโรคโดย
จะเกบ็เมลด็พนัธ์ุท่ีแก่เตม็ท่ีมาตากจนแหง้และเกบ็ไวใ้นภาชนะและพ้ืนท่ีซ่ึงปราศจากความช้ืน 

“การปลูกพริกจะเร่ิมดว้ยการเตรียมดินในแปลงเพาะเมลด็  เพ่ือให้ไดต้น้กลา้ท่ี
สมบูรณ์และแข็งแรง  จึงจะนาํกลา้พริกลงไปปลูกในแปลงท่ีเตรียมไวต่้อไป  ส่วนการดูแลรักษา
จะตอ้งหมัน่กาํจดัวชัพืช  ใส่ปุ๋ย พรวนดิน และฉีดยาป้องกนัศตัรูพืช เม่ือพริกออกเมล็ดและเร่ิมแก่ 
เกษตรกรจะเกบ็พริกในแปลงปลูก 6 วนัต่อคร้ัง เวียนไปเร่ือย ๆ จนหมดและจะตดัตน้ท้ิงเพื่อเตรียม
ดินไวป้ลูกพืชชนิดอ่ืน  คัน่ช่วงระยะเวลาปลูกพริกในฤดูกาลต่อไป” (บุญเยีย่ม  บุญจ[ั, สัมภาษณ์, 8 
เมษายน 2557) 

แปลงพริกท่ีตน้สมบูรณ์ให้เมล็ดสวยงาม  เกษตรกรจะเก็บขายในรูปของพริก
สดซ่ึงจะไดร้าคาดี  ส่วนเมลด็พริกท่ีไม่สวย มีร่องรอยแมลงเจาะกินหรือมีรอยขีดข่วน  เกษตรกรจะ
เกบ็มาทาํเป็นพริกแหง้เพ่ือจาํหน่ายต่อไป 

“ในอดีตการเกบ็พริกแต่ละคร้ังจะเป็นการ “ลงแขก” ช่วยแรงระหวา่งเพ่ือนบา้น
ดว้ยกนัเวียนไปเร่ือย ๆ เพราะพริกแต่ละแปลงจะเก็บ 6 วนัต่อคร้ัง ส่วนปัจจุบนัจะมีพ่อคา้มารับซ้ือ
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พริกสดถึงพ้ืนท่ีและจะจดัหาคนมาเกบ็พริกให ้ โดยหกัค่าแรงจากราคาพริกท่ีเกษตรกรขายไดใ้นแต่
ละคร้ัง  ซ่ึงเป็นวิถีท่ีเปล่ียนแปลงไปของชุมชน  ส่วนพ้ืนท่ีปลูกคัน่เพ่ือรอการปลูกพริกในฤดูกาล
ต่อไปมกัจะนิยมปลูกขา้วโพดหวาน  หรือผกัต่าง ๆ ท่ีมีอายุการปลูกและเก็บเก่ียวไดไ้ม่นานนัก” 
(คนไทย  พรหมจรรย,์ สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2557) 

“นอกจากการปลูกพริกซ่ึงเป็นท่ีนิยมของคนในชุมชนแลว้  บางรายท่ีไม่ปลูก
พริกก็มกัจะทาํนาขา้วหรือไร่ออ้ย  ซ่ึงเป็นเกษตรกรรมท่ีให้ผลผลิตดีในพ้ืนท่ีชุมชนบา้นหมอสอ
เช่นเดียวกนั  อีกทั้งยงัมีบางส่วนท่ีเล้ียงสัตว ์ ทาํการคา้ขาย ประกอบอาชีพอิสระ  รับจา้งทัว่ไปและ
รับราชการ”    (นางสมยั  ซบัพดั, สมัภาษณ์, 9 เมษายน 2557) 
 

 
 
ภาพที ่ 32  แสดงถึงพื้นท่ีทาํการเกษตรปลูกพริก และทาํไร่ออ้ยของชุมชนบา้นหมอสอ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 9 เมษายน 2557 
 

ปัจจุบนัการทาํมาหากินด้านเกษตรกรรมของคนในชุมชนบ้านหมอสอ  ได้
อาศยัเทคโนโลยีทางการเกษตรเขา้มาช่วยผ่อนแรงแทบจะในทุกขั้นตอน  ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้่า
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นอดีตท่ีทาํดว้ยไมแ้ละเคร่ืองจกัสานจาํนวนมากจะถูกท้ิงไวต้ามใตถุ้นบา้นใตยุ้ง้
ฉางข้าว  ซ่ึงนับเป็นวตัถุทางวฒันธรรมท่ีสําคัญ   ซ่ึงสามารถบอกเล่าเร่ืองราวของผู ้คนและ
วิวฒันาการของชุมชนไดดี้อีกทางหน่ึงดว้ย 
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4.5 สภาพทางวฒันธรรม 
ความเป็นชุมชนบ้านหมอสออาจกล่าวไดว้่าเกิดข้ึนและดาํรงอยู่ไดด้้วยฐาน

วฒันธรรมของชุมชนท่ีเป็นแบบไทยทรงดาํ  ดว้ยผูค้นส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นกลุ่มคนไทยทรงดาํท่ี
ยงัยึดถือและปฏิบติัตามวิถีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และคติความเช่ือแบบไทยทรงดาํ
อยูใ่นชีวิตประจาํวนั  แมปั้จจุบนัความเช่ือหลาย ๆ เร่ืองท่ีเคยยึดถือปฏิบติักนัมาแต่ในอดีตจะมีการ
ลดทอนหย่อนลงไปบา้ง  ตลอดจนบางอยา่งไดเ้ลิกถือปฏิบติักนัไปแลว้  แต่ก็ยงัคงเหลือเคา้รางให้
สืบคน้ไดอี้กทั้งปัจจุบนัไดเ้กิดการรวมกลุ่มคนไทยทรงดาํบา้นหมอสอข้ึนในชุมชน  เพ่ือตอ้งการท่ี
จะร้ือฟ้ืนและฟ้ืนคืนความเป็นไทยทรงดาํและรูปแบบวฒันธรรมของไทยทรงดาํให้เป็นส่ิงท่ีควร
ภาคภูมิใจร่วมกนัของคนในชุมชนและสืบทอดไปสู่ลูกหลานไดต่้อไป 
 

 
 

ภาพที ่ 33   แสดงถึงกิจกรรมการอนุรักษก์ารแต่งกายของชาวบา้นหมอสอ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 9 เมษายน 2557 
 

รูปแบบประเพณีและวิถีวฒันธรรมไทยทรงดาํบ้านหมอสอท่ียงัคงปรากฏ
ชดัเจน และมีการยดึถือปฏิบติัสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

งานบุญเดือน 6 บา้นหมอสอ ถือเป็นศูนยก์ลางชุมชนเชิงพ้ืนท่ี  เพราะเป็นท่ีตั้ง
ของศาลเจา้พ่อป่ินแกว้ – เจา้แม่มะลิซ้อน  ซ่ึงเป็นศาลเจา้ท่ีประจาํชุมชนท่ีมีมานานเท่า ๆ กบัการ
เกิดข้ึนของชุมชนบา้นหมอสอและคนส่วนใหญ่ก็ให้ความเคารพนับถือ  โดยในทุกวนัพฤหัสบดี
แรกของเดือน 6 คนในชุมชนจะร่วมกนัจดัพิธีทาํบุญประจาํปีข้ึน ณ บริเวณศาลาเจา้ท่ีแห่งน้ี  เพ่ือ
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รําลึกถึงบรรพบุรุษและขอพรให้ทุกคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมกันดังท่ีนางบุญเยี่ยม บุญจับ 
(สมัภาษณ์, 8 เมษายน 2557)กล่าวว่า 

“ตอนเชา้ตรู่ของวนังานผูค้นในชุมชนจะเร่ิมทยอยกนัเขา้มาในบริเวณพิธี  ต่าง
หอบห้ิวตะกร้า  ป่ินโต ท่ีบรรจุอาหารคาว หวาน ผลไม ้ดอกไม ้ธูป เทียน เพ่ือมาร่วมในพิธีโดยผู ้
มาถึงทุกคนจะเขา้ไปจุดธูป เทียน นาํดอกไม ้อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม ้และเคร่ืองใชต่้าง ๆ ท่ี
เตรียมมาไปถวายเจา้ท่ีท่ีศาล  พร้อมกบับนบานศาลกล่าวอยา่งท่ีปรารถนา  จากนั้นจึงจะนาํอาหารท่ี
เตรียมมาอีกส่วนไปร่วมกนัจดัสํารับเพ่ือเตรียมไวส้ําหรับถวายพระสงฆ์ ส่วนผูท่ี้ว่างจากกิจกรรม
อ่ืนกต่็างพดูจากปราศรัยในบรรยากาศท่ีครึกคร้ืนเป็นกนัเอง” 

“เวลาประมาณ  07.30 น. พระสงฆ์ท่ีนิมนต์ไว้ก็เดินทางมาถึงงานพิธี เม่ือ
พระสงฆ์ข้ึนนัง่บนอาสนะเสร็จแลว้  บรรยากาศภายในงานก็จะเร่ิมเงียบสงบลง  จากนั้นฆราวาส
ผูน้าํประกอบพิธีกจ็ะพาผูร่้วมงานประกอบพิธีสงฆ ์ และระหว่างท่ีพระสงฆก์าํลงัสวดมนตค์าถาอนั
เป็นมงคลในงานพิธีอยูน่ั้น  ผูร่้วมพิธีกจ็ะทยอยกนัมาตกับาตรดว้ยอาหารท่ีเตรียมมาจนเสร็จทุกคน  
เม่ือพระสงฆ์สวดเสร็จ  ผูน้าํในพิธีก็จะนาํกล่าวถวายเคร่ืองจตุปัจจยัไทยธรรมต่าง ๆ ท่ีชาวบ้าน
ร่วมกนับริจาค เสร็จแลว้พระสงฆก์็จะให้พรจนเสร็จ  จึงจะมีปฏิสัมพนัธ์พูดคุยกบัผูร่้วมงานชัว่ครู่
จากนั้นกจ็ะเดินทางกลบัวดั” (สมยั  ซบัพดั, สมัภาษณ์, 8 เมษายน 2557) 

“นอกจากน้ีผูท่ี้มาร่วมงานส่วนหน่ึงกจ็ะเขา้ร่วมพิธีเขา้ทรงเจา้พ่อป่ินแกว้ – เจา้
แม่มะลิซอ้น ซ่ึงพิธีเขา้ทรงแต่ละปีจะไม่สามารถคาดเดาไดว้่าเจา้ตนใดจะเขา้ทรง  ดว้ยไม่มีกาํหนด
ท่ีแน่นอน ปัจจุบนัร่างทรงปัจจุบนัคือ นายสุธรรม  ปานยอด ซ่ึงเป็นคนในหมู่บา้น เม่ือเจา้ลงร่าง
ทรงแลว้ผูเ้ขา้ร่วมพิธีก็มกัจะสอบถามเร่ืองการทาํมาหากินและชีวิตความเป็นอยูข่องคนในหมู่บา้น
การทาํมา  หากินเป็นสาํคญั  เจา้ท่ีจะอยูใ่นร่างทรงประมาณคร้ังละ 2 ชัว่โมง  จากนั้นก็จะออกและ
เป็นอนัเสร็จ  พิธีการทางเจา้ท่ีประจาํปี” (คนไทย  พรหมจรรย,์ สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2557) 
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ภาพที ่34  แสดงสถานท่ีตั้งของศาลเจา้พอ่ป่ินแกว้ – เจา้แม่มะลิซอ้นอยูใ่จกลางชุมชน 
   บา้นหมอสอ 

ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 8 เมษายน  2557 
 

ในอดีตงานทาํบุญประจาํปีท่ีศาลเจา้ท่ีประจาํชุมชนนบัเป็นงานใหญ่ท่ีทุกคนให้
ความสาํคญัและตอ้งเดินทางมาร่วมงานพิธี  แมจ้ะอยูใ่นท่ีห่างไกลก็ตาม เพราะนอกจากจะเป็นการ
มารําลึกถึงบรรพบุรุษร่วมกนัแลว้  ยงัเป็นงานพบปะญาติพ่ีน้องท่ีอยู่ห่างไกลกนัและไม่ไดเ้จอกนั
เป็นเวลานาน  แต่ปัจจุบนัความสําคญัในงานพิธีดงักล่าวไดเ้ส่ือมคลายลงมาก ผูม้าร่วมพิธีก็มกัจะ
เป็นคนท่ีอาศยัอยูภ่ายในพ้ืนท่ีชุมชนหรืออยูใ่กลเ้คียง  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวยักลางคนและวยัชรา  ส่วน
วยัรุ่นและวยัทาํงานก็จะถือเอาภารกิจงานเป็นสําคญัตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปและไม่ค่อยมาร่วมงาน
พิธีอยา่งในอดีตท่ีผา่นมา 

4.6 การตดิต่อกบัองค์กรภายนอก 
ประชากรชาวชุมชนบา้นหมอสอนั้นก็เหมือน ๆ กบัหมู่บา้นตามชนบททัว่ ๆ 

ไปท่ีทางฝ่ายรัฐมกัจะเป็นฝ่ายเขา้หาเพื่อพฒันาและส่งเสริมกิจการดา้นต่าง ๆ อยู่เป็นประจาํ  เช่น  
องคก์ร   ต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยท่ีตอ้งทาํหนา้ท่ีตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละยคุ แต่ละสมยั 
เช่น องค์การเร่งรัดพฒันาชนบท  พฒันาชุมชนทั้ งอาํเภอและจงัหวดัและต่อมาเกิดการกระจาย
อาํนาจรัฐในสมยัรัฐบาล นายก พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร ไดจ้ดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินทั้ง
ในจงัหวดัและตาํบลข้ึน  ซ่ึงไดส้ร้างองคาพยพใหม่ ๆ ข้ึนดงัท่ี นางดลยา  วุฒิไกรกลัยา (สัมภาษณ์, 
12 มกราคม 2557) กล่าวว่า 
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“กส็มยัท่านนายกทกัษิณ  ชินวตัร น่ีแหละท่ีทาํใหชุ้มชนน้ีเกิดเลยจริง ๆ แลว้ไม่
ค่อยมีคนสนใจและแทบไม่รู้จกัเลย  พอมีสินคา้โอทอปข้ึน  หน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาสนับสนุน
ส่งเสริมทาํใหมี้อะไรใหม่ ๆ เกิดข้ึน เช่น ผลิตภณัฑผ์า้ทอ  เคร่ืองจกัสาน สินคา้แปรรูปการเกษตรตั้ง
หลายอยา่ง ชาวบา้นกเ็ลยลืมตาอา้ปากไดบ้า้ง” 

“ไดไ้ปดูงานท่ีอ่ืน ๆ ก็มีเช่นท่ี ชุมชนบา้นดอนคลงั  เป็นไทยทรงดาํดว้ยกนั อยู่
จงัหวดัราชบุรี โน้น แลว้ก็ท่ีจงัหวดันครปฐมดว้ย” (คนไทย พรหมจรรย,์ สัมภาษณ์, 12 มกราคม 
2557) 

“มาตอนน้ีดูไม่ค่อยกระเต้ืองเหมือนสมยัก่อนนะ อาจจะมีสินคา้เยอะรึเปล่ากไ็ม่
รู้สิ แต่ท่ีน่ีก็อืด ๆ เหมือนกนั ถา้ฉันไม่ทาํ ไม่นาํเสียคนหน่ึงคงหมดแน่เลย” (ดลยา  วุฒิไกรกลัยา, 
สมัภาษณ์, 12 มกราคม 2557) 

และในกรณีของชุมชนบา้นหมอสอ  สํานกัศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี ไดรั้บการ
ประสานงานจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจงัหวดักาญจนบุรี  เพื่อเขา้ร่วมโครงการพฒันาเครือข่าย
องคก์รชุมชนการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวดว้ยสาํนกัศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี เป็นหน่วยงาน
หน่ึงท่ีดูแลทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียวทางมรดกวฒันธรรมในพื้นท่ี 5 จงัหวดั เขตภาคกลาง  ภาค
ตะวนัตก คือ จงัหวดันนทบุรี  จงัหวดัปทุมธานี  จงัหวดันครปฐม  จงัหวดัสุพรรณบุรี  และจงัหวดั
กาญจนบุรี (วสนัต ์ เทพสุริยานนท,์ 2552, หนา้ 112-113) 

ลกัษณะกิจกรรมในโครงการดงักล่าวเป็นการให้ความรู้เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการท่องเท่ียวในชุมชนทอ้งถ่ินและการนาํไปทศันศึกษาดูงานในทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท่ีกาํลงัดาํเนินงาน
และประสบความสําเร็จในกิจกรรมดงักล่าว  โดยสํานกัศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี พิจารณาเห็นว่า
หากคนในชุมชนบา้นหมอสอไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมคร้ังน้ี  จะเป็นการเสริมสร้างโอกาสการพบปะ
ทาํความรู้จกั คุน้เคยกบัผูค้นในแวดวงท่ีเก่ียวขอ้งกบังานชุมชนทอ้งถ่ิน  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง
องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ประสบการณ์ใหม่ ๆ และเครือข่ายใหม่ ๆ ใหก้บัชุมชนหมอสอไดอี้กทางหน่ึง 

4.7 การจดัลาํดับรายได้ของประชากรในชุมชน 
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนบา้นหมอสอนั้นส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  

ทาํนา ทาํไร่ และการปลูกพืชสวนท่ีสร้างรายไดห้ลกัใหก้บัครอบครัว  อยา่งท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้
ว่าพ้ืนท่ีดินท่ีอยู่ติดกบัลาํนํ้ าหมอสอนั้นมีความอุดมสมบูรณ์  จึงทาํให้ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัความเป็นอยู่เช่นเดียวกนั  คนส่วนใหญ่ของประเทศ ส่วนอาชีพ
รองลงมากคื็อการเล้ียงสตัวเ์ช่น ววั หมู และไก่  ซ่ึงเป็นส่วนสร้างรายไดท่ี้มีใหก้บัชุมชนอีกทางหน่ึง 
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“บางครอบครัวยงัทาํงานศิลปหตัถกรรม ประเภทเคร่ืองจกัสานท่ีเรียกว่า “กระ
เหลบ็” เป็นกระเป๋าถือของผูห้ญิงชาวไทยทรงดาํ  ซ่ึงสานจากไมไ้ผเ่ส้นลายละเอียดซ่ึงนบัวนัจะพบ
น้อยลง  ซ่ึงรวมไปถึงการทอผา้แบบการใช้ก่ีกระตุกเป็นการทอดว้ยมือของชาวไทยทรงดาํท่ีสืบ
ทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ  ซ่ึงจะหาดูได้ท่ีชุมชนบ้านหมอสอแทบจะไม่เหลือแลว้อีกเช่นกัน”  
(สมปอง  บวัผนั, สมัภาษณ์, 19 เมษายน 2557) 
 
ตารางที ่10 แสดงรายไดข้องประชากรชาวไทยทรงดาํในชุมชนบา้นหมอสอ จงัหวดักาญจนบุรี 
กลุ่มอาชีพ ร้อยละ รายละเอยีด/เหตุผล รายได้เฉลีย่/เดอืน 

เกษตรกร 50 - ทาํนา 8,000 – 12,000 
  - ทาํไร่พริก  ทาํไร่ออ้ย  ทาํไร่ขา้วโพด 8,000 – 10,000 
ปศุสตัว ์ 30 - เล้ียงววั 8,000 – 10,000 
  - เล้ียงหม ู 8,000 – 9,000 
  - เล้ียงไก่  เป็ด 7,000 – 9,000 
ศิลปหตัถกรรม 10 - จกัสาน  กระเป๋า  ตะกร้า 5,000 – 8,000 
  - ทอผา้  ผา้พ้ืน  ผลิตภณัฑผ์า้ 5,000 – 8,000 
รับจา้ง 5 - ทาํโรงงาน 6,000 – 9,000 
บริการ 5 - ร้านขายสินคา้เบด็เตลด็ 6,000 – 7,000 
  - ร้านซ่อมรถชนิดต่าง ๆ 5,000 – 8,000 

  - ร้านตดัผม - เสริมสวย 4,000 – 5,000 
  - ร้านซ่อมวิทย ุ– ทีวี 3,000 – 7,000 
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ภาพที ่ 35  แสดงถึงบา้นเรือนท่ีมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์การเกษตรของชุมชนบา้นหมอสอ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 8 เมษายน 2557 
 

 
 
ภาพที ่  36  แสดงถึงการประกอบอาชีพปศุสตัวข์องชุมชนบา้นหมอสอ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 8 เมษายน  2557 
 

4.8 เครือข่ายทางสังคม 
ชาวชุมชนบา้นหมอสอน้ีเป็นชุมชนท่ีโชคดีประการหน่ึงกคื็อ ก่อนหน้าน้ีในปี  

2550 สาํนกัศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรี ใชพ้ื้นท่ีจดัทาํโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวฒันธรรม  โดย
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ไดด้าํเนินการร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพระแท่น และกลุ่มคนในชุมชน โดยมีความตอ้งการ
ท่ีจะสร้างเครือข่ายร่วมกนั  รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัองคค์วามรู้ดา้นต่าง ๆ ใน
เร่ืองวฒันธรรม  ทั้งระดบัทอ้งถ่ินและระดบัต่างประเทศ  ในกรณีชุมชนบา้นหมอสอ วสันต ์ เทพ
สุริยานนท ์(2552, หนา้ 99-100) ไดท้าํการศึกษาพบว่า 

1. ผูน้าํหรือกลุ่มผูน้าํในชุมชนทอ้งถ่ินมีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนักใน
คุณค่ามรดกศิลปวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชนทอ้งถ่ินตน  มีความตอ้งการและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมใน
กิจกรรมการอนุรักษแ์ละพฒันาการอนุรักษม์รดกศิลปวฒันธรรมนั้น  ความพร้อมในเร่ืองน้ีสะทอ้น
ออกมาในรูปแบบของการรวมตวักนัของคนในชุมชนบา้นหมอสอ  เพ่ือฟ้ืนคืนวิถีวฒันธรรมแบบ
ไทยทรงดาํร่วมกนัการพยายามจดักิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือให้เตาโบราณบ้านหมอสอเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยมีผูน้าํในระดบัหมู่บา้นเป็นแกนนาํ  และมีผูน้าํในระดบัตาํบลให้การ
สนบัสนุน 

2. ชุมชนทอ้งถ่ินมีมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีชดัเจน  ทั้งท่ีเป็นนามธรรมและ
รูปธรรม ในกรณีชุมชนบา้นหมอสอมีมรดกทางศิลปวฒันธรรมชดัเจนทั้ง 2 ประเภท คือ มรดกทาง
ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม ไดแ้ก่ วิถีวฒันธรรมแบบไทยทรงดาํ และมรดกทางศิลปวฒันธรรม
ท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่ เตาโบราณบ้านหมอสอ โดยหากเช่ือมโยงมรดกทางศิลปวฒันธรรมทั้ ง 2 
ประเภทดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัได ้ จะสามารถเสริมศกัยภาพกิจกรรมดา้นมรดกทางศิลปวฒันธรรมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินบา้นหมอสอใหโ้ดดเด่นยิง่ข้ึน 

3. คนในชุมชนทอ้งถ่ินพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์และพฒันา
มรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินตน  กรณีชุมชนบ้านหมอสอ ความพร้อมของคนใน
ชุมชนสะทอ้นให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากการรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพ่ือการฟ้ืนคืนวิถีวฒันธรรมแบบ
ไทยทรงดาํร่วมกนั 

 เม่ือประเมินชุมชนบา้นหมอสอแลว้ว่ามีความพร้อมท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมใน
การเป็นเครือข่ายเพ่ือการอนุรักษ์และพฒันาการอนุรักษ์มรดกศิลปวฒันธรรมแลว้  กระบวนการ
เสริมสร้างเครือข่ายมรดกทางศิลปวฒันธรรมบา้นหมอสอจึงค่อย ๆ เคล่ือนตวัไปตามแต่โอกาส  
จงัหวะเวลาของชุมชนและความพร้อมของชุมชนเป็นสําคญั  แต่ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีรัฐท่ีจะร่วมในการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการก็ตอ้งมีความพร้อมเช่นกนั คือ คิดและปฏิบติัแบบคนในชุมชนทอ้งถ่ินนั้น 
ภายใตก้ฎระเบียบของทางราชการ 
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ดงันั้น  กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายมรดกศิลปวฒันธรรมบ้านหมอสอ  
เพ่ือการอนุรักษ์และพฒันาการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวฒันธรรมในคร้ังน้ี  จึงไดผ้นวกรวมความ
ตอ้งการของชุมชนบา้นหมอสอและสาํนกัศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบุรีเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นการเช่ือมโยง 
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มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชุมชน คือ “วฒันธรรมแบบไทยทรงดาํ” เขา้กบั
มรดกทางวฒันธรรมของพ้ืนท่ี คือ “เตาโบราณบา้นหมอสอ” เขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นไดจ้าก
หลาย ๆ กิจกรรมท่ีจดัข้ึนร่วมกนัในระยะเวลาต่อมา 
 

 
 
ภาพที่ 37   แสดงถึงความพร้อมในการให้นักเรียนโรงเรียนพระแท่นวิทยาคารเขา้มาศึกษา  ใน

ชุมชนบา้นหมอสอ 
ท่ีมา :  ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม, 12 กมุภาพนัธ์ 2557 

 
4.9 ลกัษณะศิลปกรรมท้องถิน่ประเภทผ้าทอ 

กลุ่มสมาชิกผา้ทอบา้นหมอสอนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผูต้ามมากกว่าจะเป็นผูร่้วม
คิด จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มทาํให้ทราบว่า  ผูน้าํกลุ่มผูมี้บทบาทเกือบทุกอย่างก็คือ 
นางดลยา  วุฒิไกรกลัยา อดีตผูใ้หญ่บา้น หมู่ 8 ซ่ึงมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และมีฝีมือในการเยบ็
ปักถกัร้อย  ตลอดจนการออกแบบประยุกต์เป็นผลิตภณัฑ์หลายรูปแบบร่วมสมยั  และจากการ
สมัภาษณ์นางดลยา (วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2557) กล่าวว่า 

“ดิฉันเคยไปทาํงานท่ีกรุงเทพฯ ไดรู้้ไดเ้ห็นเป็นประสบการณ์หลาย ๆ อย่างก็
เลยคิดคน้ประดิษฐข้ึ์นเอง  ทาํเอง  มีแม่ทอผา้ป้อนใหเ้พราะฉนัไม่มีเวลา  ตอ้งขายของทุกวนัเอาเวลา
วา่งตอนเยน็ ๆ นะเน่ีย...” 

“...แต่ก่อนน้ีไม่มีใครทํากันหรอก  เฉ่ือยชากันวนัๆ นั่งนอน สบายพอกัน 
กลบัมาเห็นว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นมรดกของเรา  ถา้ไม่ทาํไม่รักษาไวใ้ครจะทาํก็เลยกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนไดส้าํนึกกนั” 
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“ฉนัทอคนเดียวทุกวนั   ทาํไม่ทนัเลย   การทอผา้แบบน้ีคนรุ่นใหม่  ๆ ไม่สนใจ
กนัเท่าไรเลย  เหลือไม่ก่ีคนแลว้ฉันก็แก่แลว้ ไม่รู้เด็ก ๆ จะเอาจริงกนับา้งไหม  ก็ไดลู้กสาวเคา้คิด
เก่ง เป็นรูปแบบอะไรเยอะแยะเลย...” (คนไทย พรหมจรรย,์ สมัภาษณ์, 12 กมุภาพนัธ์ 2557) 

“ผูใ้หญ่น่ีเก่งจริง ๆ เลย ออกแบบเป็นรูปร่างสวยงาม พวกฉันทาํไม่ไดอ้าศยั
ผูใ้หญ่น่ีแหละแกคอยนําพวกเราไปออกงานไปดูงานกัน” (บุญเยี่ยม  บุญจับ, สัมภาษณ์ , 12 
กุมภาพนัธ์ 2557) 
 
ตารางที ่11  แสดงลกัษณะประเภทและรูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํบา้นหมอสอ 
ประเภทของผลติภัณฑ์ รูปแบบของผลติภณัฑ์ 

เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ือง เส้ือคลุมประยกุต ์ กางเกงเลลายปัก  กางเกงขาจัม๊   
แต่งกาย ผา้คลุมไหล่ร่วมสมยั  ผา้ซ่ินประยกุต ์ ผา้ลายแตงโม 
เคร่ืองใชส้อย กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่โทรศพัท ์กระเป๋าถือใส่เงิน กระเป๋าคาดเอวชาย 
 ท่ีใส่ซองจดหมาย  ท่ีบงัแดดติดรถยนต ์
เคร่ืองประดบั ตกแต่ง ผา้สไบประยกุต ์ หมอนอิงลายปักดว้ยมือ   
ของท่ีระลึก ตุ๊กตาประดิษฐ ์ พวงกุญแจผา้ประดิษฐ ์
 

สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์บริบทเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวกบัชุมชนชาวไทยทรงดาํทั้ ง 4 
จงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ไดแ้ก่  1) ประวติัความเป็นมาของชุมชนชาวไทยทรง
ดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยนั้น  มีรากเหงา้อพยพยา้ยถ่ินฐานมาจากจงัหวดัเพชรบุรี  
ตั้ งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 5 โดยได้นําเอาวฒันธรรม  
ประเพณี อนัเป็นความเช่ือท่ีถ่ายทอดจากบรรพบุรุษท่ีมีถ่ินฐานเดิมทางตอนเหนือของประเทศ
เวียดนาม  และยงัคงเอกลกัษณ์ของตนอยา่งเด่นชดัในการแต่งกายดว้ยการทอผา้ท่ีมีรูปแบบลวดลาย  
และสีสันลกัษณะเฉพาะตวัใชใ้นชีวิตประจาํวนัและใชใ้นพิธีกรรมต่าง ๆ   2) ลกัษณะทางกายภาพ  
ชุมชนชาวไทยทรงดาํมีการตั้งมัน่และอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีตามจงัหวดัต่าง ๆ โดยทัว่ไปจะปลูกบา้นอยู่
ใกลชิ้ดติดกนั  บางบา้นมีประตูร้ัวสามารถเปิดประตูไปมาหาสู่กนัฉันญาติพ่ีน้องแบบพ่ึงพาและ
แลกเปล่ียนกนักินกนัใช ้ ฉะนั้นชุมชนหรือหมู่บา้นของชาวไทยทรงดาํทุกแห่งจึงอยู่กนัเป็นกลุ่ม
กอ้น  3) สภาพภูมิศาสตร์เดิมชุมชนชาวไทยทรงดาํก่อนท่ีจะอพยพมาอยูใ่นประเทศไทยนั้นอาศยัอยู่
บริเวณภูเขาสูง  ดงันั้นวิถีชีวิตท่ีคุน้เคยกบัท่ีราบสูงจึงทาํให้ชาวไทยทรงดาํรุ่นต่อมาหาท่ีอยู่สร้าง
บา้นในบริเวณพ้ืนท่ีดอนเป็นส่วนมาก  แต่เน่ืองจากประเทศไทยมีการพฒันาสู่ความเจริญในดา้น
ต่าง ๆ ทุกดา้นจึงทาํให้พ้ืนท่ีมีแหล่งนํ้ าสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพการเกษตร  
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และการอุปโภคบริโภคตลอดจนการสร้างถนนหนทางตดัเขา้สู่ชุมชนทาํให้สะดวกในการคมนาคม
ขนส่งสินคา้ – การเดินทางไปมาหาสู่ไดต้ลอดเวลา  4) สภาพเศรษฐกิจของชุมชนชาวไทยทรงดาํทั้ง 
4 แห่งน้ีเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามบุคลิกของชาวไทยทรงดาํโดยทัว่ไปท่ีมีวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่
เรียบง่ายรักความสงบไม่ทะเยอทะยาน  ดงันั้นการดาํเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ
การคา้ขายดว้ยผลตอบแทนอยา่งเป็นกอบเป็นกาํเหมือนชาวจีนจึงไม่ปรากฏ  ถึงแมว้า่ทางราชการจะ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทาํอาชีพเสริมต่าง ๆ เช่น การแปรรูปอาหารการเกษตร  การผลิต
ศิลปกรรมทอ้งถ่ินประเภทเคร่ืองจกัสาน  และผา้ทอก็ตาม 5) สภาพทางวฒันธรรมทุกชุมชนของ
ชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยน้ี  มีความเช่ือความศรัทธา  ยึดมัน่ในประเพณี 
วฒันธรรมของตนอยา่งเหนียวแน่นและมีการแสดงออกอยา่งชดัเจนในพิธีกรรม    ต่าง ๆ ตลอดจน
กระทัง่วิถีการดาํเนินชีวิต เช่น อาหาร  การแต่งกาย  และภาษาพดู  โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์
และงานอ๋ินก๊อน  ฟ้อนแคน  ตลอดจนมีศูนยว์ฒันธรรมท่ีสร้างเป็นแบบบา้นไทยทรงดาํประจาํอยู่
ทุกชุมชน  6) การติดต่อกบัองค์กรภายนอก  แต่เดิมชุมชนชาวไทยทรงดาํจะเป็นสังคมท่ีพ่ึงพา
กนัเองมากกว่าท่ีจะให้คนภายนอกท่ีมิใช่ชาติพนัธ์ุเดียวกนัเขา้มายุ่งเก่ียวมากนกั  แต่เน่ืองจากการ
พฒันาของภาครัฐในทุกมิติจึงทาํให้หน่วยงานของทางราชการเขา้มาส่งเสริมสนบัสนุน  สร้างส่ิง
อาํนวยความสะดวกอยา่งต่อเน่ือง  ประกอบกบัชุมชนชาวไทยทรงดาํมีตน้ทุนทางวฒันธรรมสูง  จึง
มีผูส้นใจผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรมนาํสินคา้ไปจาํหน่าย  และออกร้านแสดงสินคา้ของชุมชนอยู่
เสมอ  ดงันั้นการติดต่อจึงเกิดจากสังคมหรือองคก์รภายนอกเขา้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้มากกว่าคนใน
ชุมชน  7) รายได้ของประชากรในชุมชนของชาวไทยทรงดาํทั้ ง 4 แห่งในภูมิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทยนั้น  มีรายไดห้ลกัมาจากผลผลิตทางการเกษตรมากท่ีสุด  ไม่ว่าจะเป็นการทาํนา  ทาํ
สวน  ทาํไร่  รองลงมาตามลาํดบั โดยภาพรวมจะเป็นการทาํปศุสัตว ์ เช่น  การเล้ียงววั  เล้ียงสุกร 
เล้ียงกุง้ – ปลา การผลิตผา้ทอ  การทาํผลิตภณัฑแ์ปรรูป  การบริการและรับจา้งตามโรงงาน-ทัว่ไป  
8) เครือข่ายทางสังคม  กล่าวเฉพาะอาชีพการผลิตผา้ทอของชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 ชุมชนในภูมิภาค
ตะวนัตกของประเทศไทยนั้น  ถือว่ามีความสําคญัไม่นอ้ยเพราะเป็นวิถีชีวิตท่ีผกูพนักบัการนุ่งห่ม  
และแต่งกายในพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวไทยทรงดาํมาอย่างมีนัยสําคญั  จึงมีการประสานงาน
แลกเปล่ียนเรียนรู้สําหรับกลุ่มคนเช้ือชาติเดียวกนั  และกลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพเดียวกนัตลอดจน
บุคคลท่ีติดต่อเพ่ือธุรกิจ  และบุคคลท่ีช่ืนชมผลิตภณัฑ์สินคา้ทางวฒันธรรมอย่างมีสุนทรีย ์  9) 
ลกัษณะศิลปกรรมทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอของชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ
ไทยนั้นท่ีผา่นมาเดิม ๆ แทบไม่แตกต่างกนัมากนกัเพราะมีองคค์วามรู้ดว้ยการถ่ายทอดความเช่ือทาง
วฒันธรรม  การทอผา้มาจากแหล่งเดียวกนัท่ีมีผลแตกต่างกนัไปบา้งก็ตรงท่ีฝีมือความประณีตของ
แต่ละบุคคลมากกว่า  ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทนุ่งห่มและเคร่ืองแต่งกาย  
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ประเภทเคร่ืองใชส้อย  ประเภทประดบัตกแต่ง (ให้คุณค่าทางความงามเป็นหลกั) และประเภทของ
ท่ีระลึก  ส่วนรูปแบบมีทั้งแบบไทยทรงดาํและแบบไทยทรงดาํประยกุต ์
 

 
 
 

 
 

 
 



153 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่ 38  แสดงถึงตวัอยา่งผลิตภณัฑผ์า้ทอ  สินคา้พ้ืนเมืองของชาวไทยทรงดาํทัว่ไป 
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ภาพที ่  39   แสดงถึงการลงพ้ืนท่ีสมัภาษณ์และสนทนากลุ่มทั้ง 4 จงัหวดัของชาวไทยทรงดาํใน 

      ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
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ภาพที ่  40  แสดงถึงการออกแบบผลิตภณัฑผ์า้ทอร่วมกนักบัชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาค 

     ตะวนัตกของประเทศไทย 
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ภาพที ่41  แสดงถึงการจดันิทรรศการ การสมัมนาและการพิจารณาคดัเลือกผลิตภณัฑผ์า้ทอของ 

   ชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
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ภาพที ่ 42  แสดงถึงผลิตภณัฑผ์า้ทอร่วมสมยัท่ีผา่นการพิจารณาคดัเลือกจากผูท้รงคุณวฒิุของ 

    ชุมชนชาวไทยทรงดาํในในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
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ภาพที ่43   แสดงถึงสถานท่ีการทดลองตลาดของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
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ภาพที ่ 44  แสดงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษาดูงานยงัชุมชนภายนอกของชาวไทยทรงดาํใน 

    ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
 



 

บทที่ 5 
ผลการวเิคราะห์ 

 
การวเิคราะห์จุดประสงค์ของการวจิยั 

การศึกษาเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทยในคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีมีความเก่ียวข้องกับพลวตัอันหลากหลาย 
โดยเฉพาะขอ้มูลจากคนท่ีมีความเช่ือมโยงกบัวฒันธรรม  ประเพณีอนัเป็นความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมา
อยา่งแนบแน่นและชา้นาน  ซ่ึงไดถ่้ายทอดออกมาเป็นวิถีชีวิตดว้ยการใชภู้มิปัญญาสะทอ้นออกมา
บนผืนผา้ท่ีมีลกัษณะของสีสันและลวดลายอนัเป็นเอกลกัษณ์  ดงันั้นการท่ีคนภายนอกจะเขา้ไป
พฒันาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงจึงตอ้งอาศยัศาสตร์หลาย ๆ มิติ นาํมาบูรณาการให้บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคม์ากท่ีสุด  ดว้ยการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ถึงวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ประเดน็หลกัของการ
วิจยั  ดงัน้ี 
 
ตอนที่  1  วิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดํา
ในภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย 

การศึกษาในคร้ังน้ีผู ้วิจัยได้พบพลวัตของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ระหว่าง
ความสัมพนัธ์ของศิลปกรรมท้องถ่ินกบับริบทของชุมชนอนัเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ดว้ย
หลกัการของศิลปะและภูมิปัญญาท่ีเกิดจากกระบวนการคิดและกระบวนการปรับตวัร่วมกนัของ
ชาวไทยทรงดาํทั้ ง 4 ชุมชน ให้สามารถดาํเนินชีวิตอยู่ได้โดยปกติสุข  ทั้ งน้ีผลจากการท่ีคนมี
ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกชุมชน  ผลจากการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มในบริบทของสังคมวฒันธรรม ตลอดจนความเช่ือในเร่ืองอาํนาจเหนือธรรมชาติของ
ชาวไทยทรงดาํ  ศิลปกรรมท้องถ่ินท่ีเกิดจากภูมิปัญญา  จึงเป็นส่ิงท่ีสังคมเห็นว่าดีงาม มีการใช ้
ปรับเปล่ียน ประยุกต์ และสืบทอด    ต่อ ๆ กนัมาจากรุ่นสู่รุ่น  โดยอาศยักระบวนการขดัเกลาทาง
สังคม (Socialization Process) การกระทาํทางสังคม (Social Action) และการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
(Social Interaction) เป็นกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการรักษาไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
กลุ่มสังคม หรือชาติพนัธ์ุของตนไดแ้สดงออกมาในรูปของศิลปกรรมทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอ  โดย
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาตามลาํดบั ดงัน้ี   
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1. กาํลงัการผลิตผา้ทอของชุมชนชาวไทยทรงดาํ  ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
ทั้ง 4 กลุ่มท่ีเป็นตวัแทนของ 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

- กลุ่มผา้ทอชุมชนบา้นสะแกราย  จงัหวดันครปฐม 
- กลุ่มผา้ทอชุมชนบา้นหวัเขาจีน  จงัหวดัราชบุรี 
- กลุ่มผา้ทอชุมชนดา้นดอนมะเกลือ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
- กลุ่มผา้ทอชุมชนบา้นหมอสอ จงัหวดักาญจนบุรี 
ผูว้ิจยัไดล้งพ้ืนท่ีสํารวจและสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหาขอ้มูลในการ

ทาํงาน และการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีผลิตผา้ทอแต่ละแห่ง  จึงทาํใหท้ราบจาํนวนสมาชิกของกลุ่ม
ผา้ทอของชุมชนทั้ง 4 กลุ่ม ดงัน้ี 
 
ตารางที ่12  แสดงจาํนวนสมาชิกกลุ่มผา้ทอชุมชนชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 แห่งในภูมิภาคตะวนัตกของ 
  ประเทศไทย 
ลาํดบัที่ ช่ือชุมชนชาวไทยทรงดาํ จาํนวนสมาชิก 
1 ชุมชนบา้นสะแกราย จงัหวดันครปฐม 27 คน 
2 ชุมชนบา้นหวัเขาจีน  จงัหวดัราชบุรี 20 คน 
3 ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ จงัหวดัสุพรรณบุรี 28 คน 
4 ชุมชนบา้นหมอสอ จงัหวดักาญจนบุรี 31 คน 

 
2. ศกัยภาพดา้นการผลิต จากการลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนผูผ้ลิตผา้ทอชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 

กลุ่มในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย พบว่าศกัยภาพดา้นการผลิตและความชาํนาญมากน้อย
แตกต่างกนัดงัน้ี 

2.1 กลุ่มผา้ทอชุมชนบา้นสะแกราย จงัหวดันครปฐม มีลกัษณะของการผลิตท่ีเป็น
แบบค่อยเป็นค่อยไป คือทาํเป็นอาชีพเสริมมากกว่าการมุ่งหวงัหารายได้หลกัจากการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑผ์า้ทอ  จาํนวนผูผ้ลิตกล็ดนอ้ยถอยลง  เพราะมีอายมุากแลว้คนรุ่นใหม่ท่ีจะสืบทอดการทอ
แบบดั้งเดิมเม่ือไดรั้บการศึกษาสูงข้ึน ประกอบกบัความเจริญขยายพ้ืนท่ีเขา้มายงัในชุมชนทาํให้คน
รุ่นใหม่มีอาชีพทางเลือกมากข้ึน  จะมีเพียงช่างทอวยักลางคนอายปุระมาณ 30-40 ปี รับช่วงต่อจาก
ครอบครัวประมาณ 3-5 คน ซ่ึงยงัโชคดีท่ีในจาํนวนน้ีมีช่างทอท่ีมีฝีมือและก็ใจรักในการเยบ็ปัก    
ถกัร้อย  ไปเรียนเสริมเพ่ิมเติมจากสถาบนัการศึกษาภายนอกมาเป็นกาํลงัสําคญัในการผลิตไดเ้ป็น
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อยา่งดี คือ นางสาวจีระนนัท์  แคนจา ซ่ึงไดรั้บการไวว้างใจจากบุคคลภายนอกมาสั่งตดัชุดเส้ือผา้
ไทยทรงดาํประยกุต์อยูเ่สมอ  และนอกจากนั้นยงัสามารถถ่ายทอดลวดลายและรูปแบบผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ จากหน่วยงานของทางราชการท่ีนํามาเป็นต้นแบบ โดยสภาวฒันธรรมจงัหวดัร่วมกับ
โรงเรียนราชินีบูรณะออกแบบลายทวาราวดีมาให้  ซ่ึงกลุ่มผา้ทอไดร่้วมกนัผลิตไดอ้ย่างประณีต
สวยงามจนไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองจากองคก์รต่าง ๆ หลายคร้ัง 

2.2 กลุ่มผา้ทอชุมชนบา้นหัวเขาจีน จงัหวดัราชบุรี เป็นชุมชนท่ีมีจาํนวนผูผ้ลิตผา้
ทอท่ีมีความรู้ความสามารถมากท่ีสุด ใน 4 จงัหวดัของภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยทุก ๆ วนัถา้
ไม่มีกิจการงานใดท่ีสําคญั ๆ จะเห็นไดว้่าเคร่ืองทอจาํนวนกว่า 20 ตวั จะมีผูค้นทอกนัอย่างคึกคกั  
ซ่ึงจากการไปสังเกตการณ์อย่างไม่เป็นทางการและการลงพื้นท่ีจริงมีบรรยากาศเหมือนกนั คือมี
ผูห้ญิงชาวไทยทรงดาํมารวมตวักนัผลิตผา้ทอตลอดเวลา ท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ชาวไทยทรงดาํบา้นหวัเขา
จีน  บริเวณชั้นล่างของตวัอาคารท่ีเป็นทั้งสถานท่ีประชุมศึกษาดูงาน  และสถานท่ีโชวแ์ละจาํหน่าย
สินคา้ประเภทผลิตภณัฑผ์า้ชาวไทยทรงดาํท่ีมีรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะผา้ขาวมา้ลวดลายต่าง ๆ ซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงทกัษะและความชาํนาญของชาวไทยทรงดาํชุมชนแห่งน้ีเป็นอย่างมาก ดว้ยความ
พร้อมของกาํลงัผูผ้ลิตและความชาํนาญงานของคนในชุมชนจึงกลายเป็นชุมชนตน้แบบแห่งการ
เรียนรู้  สร้างช่ือเสียงใหก้บัอาํเภอและจงัหวดัโดยไดรั้บการประกาศรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนเสมอมา  ทั้ งน้ีจากการตั้ งใจผลิตผา้ทอดงักล่าวอย่างจริงจังจึงเกิดเป็นอาชีพหลกั ทาํ
รายได้ให้กบัครอบครัวอย่างเห็นไดช้ัดและทาํให้ผูผ้ลิตผา้ทอมีกาํลงัใจในการผลิตผลงานอย่าง
ต่อเน่ือง  ดงันั้นจึงไม่แปลกใจท่ีชุมชนแห่งน้ีเป็นตวัแทนของจงัหวดัราชบุรีไปออกงานแสดงสินคา้ 
OTOP อยูเ่ป็นประจาํ 

2.3 กลุ่มผา้ทอชุมชนบา้นดอนมะเกลือ จงัหวดัสุพรรณบุรี ในบรรดากลุ่มชาติพนัธ์ุ
ไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกทั้ง 4 กลุ่มน้ี ปรากฏว่าคนในชุมชนบา้นดอนมะเกลือมีการอาศยัอยู่
กนัดว้ยความหนาแน่นเป็นชุมชนใหญ่ของตาํบล  ซ่ึงมีอยูด่ว้ยกนัถึง 9 ใน จาํนวน 12 หมู่บา้น ท่ีผา่น
มากลุ่มผา้ทอบา้นดอนมะเกลือมีช่ือเสียงในการถกัทอผา้ไทยทรงดาํเป็นอยา่งมาก ลกัษณะการทอผา้
ของชาวชุมชนบา้นดอนมะเกลือน้ีโดยมากเป็นการทอแบบดั้งเดิมท่ีสืบต่อมาจากบรรพบุรุษ  คือการ
ถกัทอเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจาํวนัและใช้ในวิถีวฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ ตามความเช่ือท่ี
ปฏิบติักนัมาโดยมีนางหลอด  ทองเช้ือ เป็นประธานกลุ่มและเป็นผูน้าํท่ีมีศกัยภาพสูง  ทั้งเช่ียวชาญ
ชาํนาญการถกัทอไดอ้ย่างประณีตสวยงามแลว้ยงัมีพลวตัในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงาน
และองคก์รภายนอกออกไปโชว ์และจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เป็นผา้ทอของชุมชนบา้นดอนมะเกลืออยู่
เสมอ  ซ่ึงปัจจุบนั     นางหลอด ทองเอ้ือ มีอายมุากประกอบกบัสุขภาพร่างกายทรุดโทรมจากโรคภยั
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ไขเ้จ็บทาํให้ตอ้งเขา้-พกัรักษาตวัอยูเ่สมอ  ทาํใหข้าดการสืบทอดและเป็นการท้ิงช่วงของการพฒันา
ผลงานพอสมควร  ซ่ึงปัจจุบนัถือเป็นช่วงเปล่ียนผา่นของกลุ่มมวลสมาชิกผา้ทอจากผูน้าํคนใหม่บา้ง  
แต่อยา่งไรก็ดีท่ีชุมชนแห่งน้ีมีจาํนวนประชากรชาวไทยทรงดาํอยูจ่าํนวนมาก  และยงัมีผูผ้ลิตผา้ทอ
แบบพ้ืนบา้นอยูจ่าํนวนหน่ึงซ่ึงมีทั้งผูท้อและช่างตดัเยบ็ท่ีทาํตามแบบวิถีชีวิตวฒันธรรมแบบดั้งเดิม 
กล่าวคือ ผลิตเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองนุ่งห่มและการแต่งกายตามประเพณี และพธีิกรรมเป็นส่วนใหญ่ 

2.4 กลุ่มผา้ทอชุมชนบา้นหมอสอ  จงัหวดักาญจนบุรี ประชากรชาวไทยทรงดาํใน
ชุมชนบา้นหมอสอน้ี  เม่ือเทียบจาํนวนความพร้อมในการผลิตผา้ทอกบัชุมชนทั้ง 3 กลุ่มท่ีกล่าว
มาแลว้ในขา้งตน้ปรากฏว่า  มีผูผ้ลิตผา้ทอเป็นจาํนวนนอ้ยท่ีสุดแต่ท่ีมีสมาชิกเป็นจาํนวนมาก และ
สามารถสร้างช่ือเสียงไดดี้เป็นเพราะว่าผูน้าํกลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถในการขยายโอกาสให้
บุคคลภายนอกรู้จกั และเป็นท่ียอมรับไดดี้คือ นางดลยา  วุฒิไกรกลัยา  อดีตเป็นผูใ้หญ่บา้นหญิงท่ีมี
ประสบการณ์หลายดา้นเพราะเคยทาํงานอยูใ่นกรุงเทพฯ  มาหลายปีและไดแ้ต่งงานมีครอบครัวกบั
สามี เป็นคนเช้ือสายจีนจึงมีความคิดคน้เพ่ือการคา้  ซ่ึงปัจจุบนัท่ีบา้นกไ็ดเ้ปิดเป็นร้านคา้ขายของทั้ง
อาหาร และสินคา้เบ็ดเตลด็อีกดว้ย  โดยเฉพาะนางดลยา  เป็นคนขยนัและมีความคิดสร้างสรรคสู์ง
จึงสามารถเรียนรู้ และถ่ายทอดเป็นผลิตภณัฑร่์วมสมยัไดอ้ยา่งหลากหลาย พร้อม ๆ กบัเป็นวิทยากร
ให้ความรู้พิเศษดา้นวฒันธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดาํให้กบัโรงเรียนต่าง ๆ ในทอ้งถ่ินและ
ชุมชนบริเวณใกลเ้คียง  ดงันั้นจะเห็นบทบาทความเป็นผูน้าํอย่างเด่นชัดสร้างความเช่ือถือให้กบั
สมาชิกของกลุ่มผา้ทอชาวไทยทรงดาํบา้นหมอสอเป็นอยา่งมาก   ฉะนั้นการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ จึง
มอบหมายใหเ้ป็นภาระการตดัสินใจของผูน้าํเป็นสาํคญั 

3. การพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอ  สําหรับการวิจัยในขั้นน้ีผูวิ้จยัได้แบ่งการดาํเนินงาน
ออกเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทาํกิจกรรมร่วมกนัระหว่างผูท้รงคุณวุฒิ  นักออกแบบปราชญ์
ชุมชน  ผูน้าํชุมชน  และผูผ้ลิตผา้ทอชาวไทยทรงดาํ  ในการศึกษาความรู้เก่ียวกบัวิธีการผลิต และ
การออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กนัไปในระหว่างทาํกิจกรรม (Learning 
by Doing) โดยในแต่ละขั้นมีดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการออกแบบตน้แบบผลิตภณัฑ์  ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัเขา้พบสมาชิก
ชุมชนเพ่ือร่วมกนัออกแบบตน้แบบผลิตภณัฑ์ผา้ทอบนโจทยข์องการวิเคราะห์ลกัษณะรูปแบบ
ผลิตภณัฑ ์โดยใช ้2 ฐานคิดเป็นหลกัในการออกแบบและการสร้างตน้แบบผลิตภณัฑผ์า้ทอ คือ 

3.1.1 องคค์วามรู้จากการวิเคราะห์ศกัยภาพของผูผ้ลิตผา้ทอของชุมชนทางดา้น
ศิลปกรรมท้องถ่ินของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  โดยผูว้ิจัยร่วมกบั
สมาชิกกลุ่มผา้ทอของชุมชนทาํการออกแบบผลิตภณัฑ์  ภายใตห้ลกัการของศิลปะกบัภูมิปัญญา
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ท้องถ่ินท่ีแสดงถึงลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นทั้ งด้านรูปแบบ  สีสัน  กรรมวิธี  ลวดลาย การผลิต  
วตัถุดิบ  เช่ือมโยงกบัฐานความรู้ท่ีไดใ้นชุมชน จากนั้นสังเคราะห์ผลจากความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลกัษณะรูปแบบผลิตภณัฑ์ผา้ทอ และกลุ่มตลาดเป้าหมายดงักล่าว  แปรผลสู่การออกแบบตน้แบบ
ผลิตภณัฑ์อย่างมีเหตุผลดา้นการตลาดรองรับ  โดยใชก้รอบผลิตภณัฑ์เบ้ืองตน้ 4 กลุ่มหลกั ตาม
วตัถุประสงค์การวิจัยคือ ผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ือง       แต่งกาย  ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้สอย  
ผลิตภณัฑป์ระเภทประดบัตกแต่ง และผลิตภณัฑป์ระเภทของท่ีระลึก 

3.1.2 องคค์วามรู้ดา้นการตลาดและทิศทางการพฒันาผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผา้
ทอพื้นบา้น  ดว้ยการนาํตวัแทนของแต่ละชุมชนไปทศันศึกษาดูงานจากภายนอก และนาํขอ้มูลดา้น
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหศึ้กษา 

จากการร่วมกนัออกแบบผลิตภณัฑ์ผา้ทอท่ีมีลกัษณะรูปแบบในแต่ละประเภทอย่าง
หลากหลาย  ซ่ึงการออกแบบผลิตภณัฑแ์ต่ละกลุ่มนั้น  ผูว้ิจยัไดร่้วมกบัช่างสร้างแบบผลิตภณัฑผ์า้
ทอท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดตามท่ีไดศึ้กษาวิเคราะห์ไวใ้ห้หลากหลายท่ีสุด  เพื่อเป็น
ประเด็นตวัเลือกในการนาํมาสร้างเป็นตน้แบบจริงในแต่ละประเภทของผลิตภณัฑ์   ผา้ทอให้มี
ลกัษณะรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป 

3.2 การวิเคราะห์ตน้แบบผลิตภณัฑผ์า้ทอ  หลงัจากนั้นผูว้ิจยัร่วมกบัผูท้รงคุณวฒิุซ่ึง
เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละเคร่ืองแต่งกาย  และผูรู้้ดา้นการตลาดจากผลิตภณัฑ์
ผา้ทอประกอบด้วยกลุ่มพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอ  และผูเ้ก่ียวขอ้งในการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกนั
วิเคราะห์เพ่ือคดัเลือกรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความเป็นไปไดแ้ละสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ความตอ้งการ
ของตลาดโดยคาํนึงถึง 9 ประเดน็หลกั ดงัน้ีคือ 

3.2.1.1 แสวงหาจุดแข็ง – จุดเด่นของชุมชน   รวมทั้ งหลีกเล่ียงผลิตภัณฑ์
ซํ้ าซอ้นกบักลุ่มอ่ืน ๆ  

3.2.1.2 ฐานสาํคญัในการกาํหนดทิศทาง และเอกลกัษณ์ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดกลุ่มต่าง ๆ อยา่งแทจ้ริง 

3.2.1.3 พฒันาความคิดและมุมมองใหม่ ๆ 
3.2.1.4 คาํนึงถึงลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ทนัสมยั 
3.2.1.5 สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ตลาดและโอกาสในการจาํหน่าย 
3.2.1.6 ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีคุณภาพดา้นการแข่งขนักบัคุม้ค่าของการลงทุน 
3.2.1.7 การกาํหนดภาพลกัษณ์และความประทบัใจในผลิตภณัฑ ์
3.2.1.8 ส่วนแบ่งตลาด ช่องทางการจาํหน่าย และการนาํเสนอผลิตภณัฑ ์
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3.2.1.9 เป็นทางเลือกของผูบ้ริโภคอยา่งมีคุณค่า 
3.3 การออกแบบและการสร้างตน้แบบผลิตภณัฑผ์า้ทอ  แบบผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีเกิด

จากการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยทั้ ง 4 กลุ่ม ท่ี
เตรียมไวเ้พ่ือคดัเลือกรูปแบบท่ีไดม้าตรฐานตามหลกัเกณฑ์มาทาํการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ตน้แบบ
ใหม่ในขั้นต่อไป  โดยนาํเสนอเพ่ือรับฟังการวิพากษ์วิจารณ์และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ แลว้นาํไป
ปรับปรุง แกไ้ขพฒันาแบบท่ียงัมีขอ้บกพร่องจากผูท้รงคุณวุฒิและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีได้
ร่วมกนัพิจารณาต้นแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่   โดยมีผลการพิจารณาคดัเลือกแบบและ
ผลิตภณัฑ ์   ผา้ทอใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์บัการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอให้เกิดรูปแบบใหม่
ร่วมสมยั  เหมาะสมกบัศกัยภาพดา้นการผลิตของสมาชิกกลุ่มผา้ทอของชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 ชุมชน 
ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ทั้งน้ี  จากการท่ีผูว้ิจยัไดน้าํองคค์วามรู้ดา้นหลกัการของศิลปะมาเป็นเคร่ืองมือ  เพ่ือการ
พฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอ  ซ่ึงเป็นศิลปกรรมทอ้งถ่ินของชุมชนชาวไทยทรงดาํนั้น  การดาํเนินการวิจยั
ดว้ยวิธีน้ีจึงตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจเร่ืองของศิลปะ (Art) อยา่งลึกซ้ึงและถูกตอ้งตามหลกัสากล  
เพราะศิลปะนั้นมิใช่เป็นเพียงการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมเท่านั้น  แต่ยงัเป็นนามธรรมท่ีเรียกกนัว่า 
สุนทรียภาพซ่ึงเกิดจากความรู้สึก  อารมณ์  จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึง Johansen 
(1978, p.79) กล่าวถึง ศิลปะในเชิงคุณภาพหรือความรู้สึกอารมณ์สุนทรียก์บัผลงานศิลปะในเชิง
ปริมาณ หรือความคิดอยา่งมีหลกัเกณฑ ์(ศิลปวิจารณ์) มีความแตกต่างกนัตรงท่ีศิลปะในเชิงสุนทรีย์
นั้นเป็นการแสดงภูมิปัญญาของผูรู้้ถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผลงานนั้น ๆ (Ostensible) 
ในขณะท่ีการกล่าวถึงศิลปะในเชิงวิจารณ์นั้นจะไม่อยูใ่นลกัษณะน้ี  แต่เป็นการกล่าวท่ีอาศยัทฤษฎี
รองรับอย่างเช่น ทฤษฎีการวิจารณ์อย่างสุนทรีย  ์(Aesthetic Criticism) ของราล์ฟ สมิธ (Ralph 
A.Smith, 1968) ซ่ึงมีขั้นตอนของการพิจารณาผลงานศิลปะ ประกอบดว้ย 

1) การบรรยาย (Description) 
2) การวิเคราะห์ (Analysis) 
3) การตีความ (Interpretation) 
4) การประเมินผล (Evaluation) 
โดยองค์รวมของศิลปะ (Arts) ท่ีกล่าวมานั้นนับเป็นความจาํเป็นเบ้ืองตน้ของการใช้

ความรู้พื้นฐานดา้นความงามท่ีตอ้งอาศยัอารมณ์สุนทรียะในการพิจารณา  และวิเคราะห์ถึงบริบท
ของสรรพส่ิงทั่ว ๆ  ไป   แต่ในกรณีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ ้าทอให้ได้มาตรฐานสากล   จึงใช้
หลกัเกณฑ์การตดัสินและประเมินผลให้สอดคล้องกบังานวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจึงนําหลักการ
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ออกแบบผลิตภัณฑ์ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  (Thailand Creative & Design Center – 
TCDC) มาพิจารณาคดัเลือกเป็นลาํดบัสุดทา้ย  ซ่ึงมีเน้ือหาดงัน้ี 

1) ความเป็นหน่วย (Unity) ในการออกแบบ  จะต้องคาํนึงถึงงานทั้ งหมดให้อยู่ใน
หน่วยงานเดียวกันเป็นกลุ่มก้อน  หรือมีความสัมพนัธ์กบัทั้ งหมดของงานนั้น ๆ และพิจารณา
ส่วนยอ่ยลงไปตามลาํดบั 

2) ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing) หลกัทัว่ไปของงานศิลปะท่ีจะตอ้งดูความ
สมดุลของงานนั้น ๆ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในส่วนของความคิดในเร่ืองของความงาม มีหลกัความ
สมดุลอยู ่3 ประการ  ไดแ้ก่ 

2.1) ความสมดุลในลกัษณะเท่ากนั (Symmetry Balancing) จะมีลกัษณะเป็นซ้าย – 
ขวา บน – ล่าง เป็นตน้ ความสมดุลในลกัษณะน้ีดูและเขา้ใจง่าย 

2.2) ความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน (Non symmetry Balancing) คือมีลักษณะ
สมดุลกนัในตวัเองไม่จาํเป็นจะต้องเท่ากนัแต่ดูในด้านความรู้อีกแลว้เกิดความสมดุลกนัในตวั
ลกัษณะการสมดุลแบบน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งมีการประลองดูใหแ้น่ใจในความรู้สึกของผูพ้บเห็นดว้ย
ซ่ึงเป็นความสมดุลท่ีเกิดในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัได ้เช่น ใชค้วามสมดุลดว้ยผวิ (Texture) ดว้ยแสง-
เงา (Shade) หรือดว้ยสี (Colour) 

2.3) จุดศูนยถ่์วง (Gravity Balance) การออกแบบใด ๆ ท่ีเป็นวตัถุส่ิงของและจะตอ้ง
ใช้งานการทรงตวัจาํเป็นท่ีผูอ้อกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงจุดศูนยถ่์วง ไดแ้ก่ การไม่โยกเอียงหรือให้
ความรู้สึกไม่มัน่คงแขง็แรง  ดงันั้นส่ิงใดท่ีตอ้งการศูนยถ่์วงแลว้ผูอ้อกแบบจะตอ้งระมดัระวงัในส่ิง
น้ีให้มาก  ตวัอยา่งเช่น เกา้อ้ีจะตอ้งตั้งตรงยึดมัน่ทั้งส่ีขาเท่า ๆ กนั การทรงตวัของคนท่ายนื 2 ขา ก็
จะตอ้งมีนํ้ าหนกัลงท่ีเทา้ทั้ง 2 ขา้งเท่า ๆ กนั  ถา้ยืนเอียงหรือพิงฝา  นํ้ าหนักตวัก็จะลงเทา้ขา้งหน่ึง
และส่วนหน่ึงจะลงท่ีหลงัพิงฝา  รูปป้ันคนในท่าวิ่งจุดศูนยถ่์วงจะอยูท่ี่ใด  ผูอ้อกแบบจะตอ้งรู้และ
วางรูปไดถู้กตอ้งเร่ืองของจุดศูนยถ่์วงจึงหมายถึงการทรงตวัของวตัถุส่ิงของนัน่เอง 

3) ความสัมพนัธ์ทางศิลปะ (Relativity of Arts) ในเร่ืองของศิลปะนั้น  เป็นส่ิงท่ีจะตอ้ง
พิจารณากนัหลายขั้นตอนเพราะเป็นเร่ืองความรู้สึกท่ีสมัพนัธ์กนั อนัไดแ้ก่ 

3 .1 ) การเน้นห รือ จุดสนใจ  (Emphasis or Centre of Interest) งานด้าน ศิลปะ
ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีจุดเนน้ใหเ้กิดส่ิงท่ีประทบัใจแก่ผูพ้บเห็น  โดยมีขอ้บอกกล่าวเป็นความรู้สึกร่วม
ท่ีเกิดข้ึนเองจากตวัของศิลปกรรมนั้น ๆ ความรู้สึกน้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งพยายามใหเ้กิดข้ึนเหมือนกนั 
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3.2) จุดสําคญัรอง (Subordinate) คงคล้ายกับจุดเน้นนั่นเองแต่มีความสําคญัรอง       
ลงไปตามลาํดบัซ่ึงอาจจะเป็นรองส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 ก็ได ้ส่วนน้ีจะช่วยให้เกิดความลดหลัน่ทาง
ผลงานท่ีแสดง  ผูอ้อกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงส่ิงน้ีดว้ย 

3.3) จงัหวะ (Rhytem) โดยทัว่ ๆ ไปส่ิงท่ีสัมพนัธ์กนัในส่ิงนั้น ๆ ยอ่มมีจงัหวะ ระยะ
หรือความถ่ีห่างในตวัมนัเองก็ดี  หรือส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมพนัธ์อยูก่ดี็จะเป็นเส้น สี เงา หรือช่วงจงัหวะ
ของการตกแต่ง แสงไฟ ลวดลาย ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในท่ีนั้นเป็นความรู้สึกของผูพ้บเห็นหรือ
ผูอ้อกแบบจะรู้สึกในความงามนัน่เอง 

3.4) ความต่างกนั (Contrast) เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือช่วยให้มีการเคล่ือนไหวไม่
ซํ้ าซากเกินไป  หรือเกิดความเบ่ือหน่าย จาํเจ ในการตกแต่งก็เช่นกนั  ปัจจุบนัผูอ้อกแบบมกัจะ
หาทางใหเ้กิดความรู้สึกขดักนัต่างกนั เช่น เกา้อ้ีชุดสมยัใหม่แต่ขณะเดียวกนักมี็เกา้อ้ีสมยัรัชกาลท่ี 5 
อยู่ดว้ย 1 ตวั เช่นน้ีผูพ้บเห็นจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกนัทาํให้เกิดความรู้สึก  ไม่ซํ้ าซาก รสชาติ
แตกต่างออกไป 

3.5) ความกลมกลืน  (Harmonies) ความกลมกลืนในท่ีน้ีหมายถึงพิจารณาใน
ส่วนรวมทั้งหมดแมจ้ะมีบางอย่างท่ีแตกต่างกนั  การใช้สีท่ีตดักนัหรือการใช้ผิว  ใช้เส้นท่ีขดักบั
ความรู้สึกส่วนน้อยน้ีไม่ทําให้ส่วนรวมเสียก็ถือว่าเกิดความกลมกลืนกันในส่วนรวม  ความ
กลมกลืนกนัในส่วนรวมน้ีถา้จะแยกก็ได ้ แต่ความเน้นไปในส่วนมูลฐานทางศิลปะอนัไดแ้ก่ เส้น   
แสง-เงา รูปทรง ขนาด ผวิ สี นัน่เอง 

นอกจากน้ี   ยงัมีหลกัการทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะอีกหลายท่านในงานเขียนของ        
มะลิฉัตร  เอ้ืออานนัท ์(2545) เพราะบางทฤษฎีอาจนาํมาใชพ้ฒันาผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภทไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและหลากหลายย่ิงข้ึน  อย่างไรก็ดีในปัจจุบนัประเทศไทยได้มีหน่วยงานเฉพาะด้าน
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสํานักงานบริหาร  และพฒันาองค์ความรู้ (สบร.) โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
สนับสนุนให้คนไทยไดต้ระหนักถึงคุณค่าของการนาํหลกัการออกแบบมาใช้ในการสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้าเพ่ิมข้ึน  ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะ  ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า  การนํา
หลกัการของศิลปะมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผลิตภณัฑต่์าง ๆ อย่างถูกวิธีนั้นจะเป็นการลด
ช่องว่างให้เกิดความสมดุล ย่อมเกิดประสิทธิภาพต่อคนในชุมชนเพ่ือเช่ือมต่อประสิทธิผลของ
สงัคมนั้น ๆ ใหก้า้วหนา้ 

4. การสร้างตน้แบบผลิตภณัฑ์  ผูว้ิจยัทาํการคดัเลือกสมาชิกท่ีมีความสามารถในการ
ผลิตผา้ทอของชุมชนชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อแลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกบัการออกแบบรูปร่าง  
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รูปทรง  การใช้สี วตัถุดิบท่ีจะเลือกใช้ และมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนัทาํกิจกรรมการพฒันาและ
สร้างตน้แบบผลิตภณัฑผ์า้ทอรูปแบบใหม่ร่วมสมยั 

จากผลการวิเคราะห์เพ่ือคดัเลือกผลิตภณัฑ์ผา้ทอตน้แบบตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั
ท่ีตั้ งไว ้ ดว้ยการดาํเนินการให้แต่ละชุมชนผลิตผา้ทอตามท่ีไดร่้วมกนัออกแบบไวเ้พ่ือใช้ในการ
ทดลองตลาด  ผูวิ้จยัไดด้าํเนินงานตามขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 รวบรวมผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนมาใช้เป็นวตัถุดิบในการสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผา้ทอท่ีลกัษณะแตกต่างกันจาํนวนหน่ึงจากการวิเคราะห์และคดัเลือกรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ตน้แบบ  จากการมีส่วนร่วมในดา้นการออกแบบนาํมาสู่การวางแผนการผลิตให้ไดผ้ล
งานท่ีตอ้งการดว้ยทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่

4.2 ทาํการออกแบบในขั้นท่ีสอง คือ การคดัเลือกผลิตภณัฑผ์า้ทอใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์
มีองคป์ระกอบสวยงาม  น่าสนใจเพ่ือเตรียมการผลิตขั้นต่อไป 

4.3 ทาํการผลิตผา้ทอตน้แบบต่าง ๆ ตามรูปแบบท่ีวางไว ้พร้อมกบัปรับปรุงและ
พฒันาส่วนท่ีเห็นสมควร  ใชร้ะยะเวลาประมาณไม่เกิน 1 เดือน จนไดผ้ลิตภณัฑผ์า้ทอตามแผนการ
ผลิตตน้แบบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ  เพ่ือนาํไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์และการทดลอง
ตลาดต่อไป 

5. การพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑ ์ ขั้นตอนน้ีถือเป็นส่วนสาํคญัอยา่งมากของการพฒันา
ดว้ยการนาํผลงานท่ีผ่านกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมด มาให้ผูท้รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ
ประกอบดว้ยบุคคลต่าง ๆ ดงัน้ี 
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ตารางที ่ 13  แสดงผูท้รงคุณวฒิุในการประเมินคุณภาพผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํใน 
      ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ลาํดับที่ รายช่ือ / ตาํแหน่ง คุณสมบัต ิ
1 ดร.สมศกัด์ิ  เกตุแก่นจนัทน์   

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

นกัสะสมงานศิลป์ทัว่ทุกมุมโลก 

2 ดร.ทรงจิต  พนูลาภ นกัวิชาการอิสระ มีผลงานดา้นการวจิยัและ 
 ขา้ราชการบาํนาญมหาวิทยาลยัราชภฏั- หนงัสือเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุ ในประเทศไทย 
 จนัทรเกษม ปัจจุบนัเป็นอาจารยพิ์เศษ  
 และผูท้รงคุณวฒิุสถาบนัการศึกษา  
 หลายแห่ง  

3 ดร.เกรียงศกัด์ิ  สงัขช์ยั นกัการศึกษามีความเช่ียวชาญดา้นมนุษย ์
 ศึกษานิเทศก ์ชาํนาญการพิเศษ  ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 สาํนกังานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 1

จงัหวดันครปฐม 
 

4 นายวิษณุ  เอมประณีตร์ 
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวฒันธรรมของรัฐสภา 

นกัการศึกษาและนกัจดักิจกรรมทางดา้น
ศิลปวฒันธรรม 

   
5 นายวิศรุต  อินแหยม เป็นผูมี้เช้ือสายไทยทรงดาํ และมีความ 
 ผูอ้าํนวยการการท่องเท่ียวจงัหวดั รอบรู้วฒันธรรมประเพณี ตลอดจนจดัทาํ 
 สุพรรณบุรี เอกสารเก่ียวกบัชาวไทยทรงดาํ 
6 อาจารยพ์ทัธนนัท ์ มาลีพนัธ์ุ นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกายและชาํนาญการ 
 ขา้ราชการครู ชาํนาญการพิเศษ ระดบั 8 

ประจาํโรงเรียนวดัดอนตูม อาํเภอ       
บา้นโป่ง  จงัหวดัราชบุรี 

สะสมผา้ไทยจบการศึกษาดา้นคหกรรม 
ศาสตร์ จากวทิยาเขตพระนครใต้
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

7 นางสงัวล  ทองยอดเกร่ือง ปราชญช์าวบา้น และประธานกลุ่มผา้ทอ 
 อดีตกาํนลัตาํบลดอนทอง อาํเภอ บา้นดอนทอง อาํเภอกาํแพงแสน 
 กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  



170 

 

ตาราง 13 (ต่อ) 
ลาํดับที่ รายช่ือ / ตาํแหน่ง คุณสมบัต ิ

8 ผูช่้วยศาสตราจารย ์นุกลู  ชมพนิูช - ผูมี้ผลงานดีเด่นดา้นวฒันธรรม สาขา 

 ขา้ราชการบาํนาญ มหาวิทยาลยัราชภฏั ทศันศิลป์ (การส่งเสริมวฒันธรรมและ 
 นครปฐม ส่ิงแวดลอ้ม) จงัหวดันครปฐม ประจาํปี 

2542 
  - นกัวิชาการ ผูเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบั 

  ศิลปกรรมและวฒันธรรมไทยทรงดาํ 
  ในจงัหวดันครปฐม 
  - กรรมการสภาวฒันธรรม จงัหวดันครปฐม 
  ฯลฯ 

9 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐิติพนัธ์ จนัทร์หอม ประสบการณ์  การวิจยัการพฒันา 
 อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาจิตรกรรม ผลิตภณัฑผ์า้ทอดว้ยศิลปะและภูมิปัญญา 
 วิทยาลยัเพาะช่าง มหาวิทยาลยั ของชาวไทยทรงดาํในจงัหวดันครปฐม  
 เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เจา้ของโครงการวจิยั 
ผูมี้ผลงานดีเด่นดา้นวฒันธรรมสาขา
ทศันศิลป์ (จิตรกรรม) จงัหวดันครปฐม 

  ปี 2543 
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เกณฑ์การคดัเลอืกผลติภัณฑ์ผ้าทอ 
การพิจารณารูปแบบต่าง ๆ ของผลิตภณัฑ์ผา้ทอท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของผูผ้ลิตผา้

ทอของชาวไทยทรงดาํ  ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยทั้ง 4 แห่งนั้น ไดก้าํหนดการพิจารณา
คดัเลือกเป็น 2 คร้ังคือ คร้ังแรกเป็นการพิจารณาองคร์วมเบ้ืองตน้ของผลิตภณัฑ์ผลงานประเภทผา้
ทอโดยทัว่ไป และคร้ังสุดท้ายเป็นการพิจารณาคดัเลือกถึงหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ทางดา้น
ศิลปะเป็นสาํคญั โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 
ตารางที ่14  แสดงหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบเบ้ืองตน้ของผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํใน 

      ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ลาํดบั
ที ่

ลกัษณะที่
ตรวจสอบ 

เกณฑ์ทีก่าํหนด 
ระดบัการพจิารณา (คะแนน) 

ดมีาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง 

1 ลกัษณะทัว่ไป ตอ้งประณีต สวยงาม มีลวดลายท่ี 4 3 2 1 
 ของรูปทรง เหมาะสมกบัประโยชนใ์นการใช ้     

2 เส้นของดา้ย ตอ้งทอไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอตาม 4 3 2 1 
  กรรมวิธี     

3 สี ตอ้งไม่ด่าง หลุด ลอก หรือเปรอะ 4 3 2 1 
  เป้ือนในส่วนท่ีไม่ตอ้งการและมี     
  ความงามตามหลกัการทางศิลปะ     

4 การประกอบ ตอ้งประณีต ติดแน่น คงทน  4 3 2 1 
 ดว้ยวสัดุอ่ืน กลมกลืนและเหมาะสมกบัช้ินงาน     
 (ถา้มี)      

5 รูปแบบ ตอ้งสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ 4 3 2 1 
  ดว้ยการต่อยอดจากภูมิปัญญา     
  ของชาวไทยทรงดาํ     
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ตารางที ่15  แสดงหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการออกแบบผลิตภณัฑ ์(แบบ TCDC) 
ลาํดบั
ที ่

เนือ้หาการพจิารณา 
คะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1 ความเป็นหน่วย (Unity)       
2 ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing)       
 2.1 ความสมดุลในลกัษณะเท่ากนั       
 2.2 ความสมดุลในลกัษณะไม่เท่ากนั       
 2.3 จุดศูนยถ่์วง       

3 ความสมัพนัธ์ทางศิลปะ (Relativity of Arts)       
 3.1 การเนน้หรือจุดสนใจ       
 3.2 จุดสาํคญัรอง       
 3.3 จงัหวะ       
 3.4 ความต่างกนั       
 3.5 ความกลมกลืน       

 
6. การทดลองตลาด  ก่อนปฏิบัติการตามแผนการดาํเนินงาน ผูว้ิจัยได้จดัให้มีการ

ทดสอบตลาดย่อยในเบ้ืองตน้ตามวาระโอกาสท่ีเหมาะสม  นอกเหนือจากการทดสอบตลาดจริง
ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกระบวนการวิจยั  และไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลการตลาดในเบ้ืองตน้แลว้ได้
นาํเอาผลการวิเคราะห์มาทาํการพฒันาสินคา้อย่างต่อเน่ือง  กระบวนการพฒันาตน้แบบผลิตภณัฑ ์
ผูว้ิจยัแบ่งขั้นตอนการดาํเนินงาน หลงัจากไดน้าํผลิตภณัฑไ์ปทดลองจาํหน่ายและเกบ็ขอ้มูลจากการ
สอบถามผูบ้ริโภค  ท่ีให้ความสนใจผลิตภณัฑ์ ณ จุดวางแสดงสินคา้เพ่ือทดสอบตลาดเบ้ืองตน้ 4 
แห่งคือ 

- งานเทศกาลสงกรานตบ์า้นดอนคลงั อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 
- พิพธิภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งไทย อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
- งานแสดงสินคา้ OTOP หา้งสรรพสินคา้ปาร์คไอแลนด ์จงัหวดักาญจนบุรี 
- งานอู่ทองตน้ทางไทย อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
จากขอ้มูลด้านการตลาดของตวัแทนสมาชิกผา้ทอท่ีรับผิดชอบด้านการจาํหน่าย

สินค้า  นํามาร่วมกันวิเคราะห์ผลตอบรับ  ถึงลักษณะความสอดคล้องและความต้องการของ
ผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม แต่ละตน้แบบของผลิตภณัฑผ์า้ทอของโครงการวิจยั  ดว้ยการนาํขอ้มูลขา้งตน้
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มาเขา้สู่กระบวนการปรับปรุงแกไ้ขตน้แบบผลิตภณัฑ์ต่อไป  ซ่ึงผลสรุปการวิเคราะห์ผลิตภณัฑ ์    
ผา้ทอจากขอ้มูลท่ีไดใ้นการทดสอบตลาดยอ่ยแบ่งเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑผ์า้ทอชุดเดิมท่ีจาํหน่ายไดดี้เป็นท่ีตอ้งการของตลาด คุม้ค่ากบัการผลิต  
ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเป็นผลิตภณัฑท่ี์พร้อมจะนาํมาต่อยอดได ้

2) ผลิตภณัฑ์ผา้ทอชุดเดิมท่ีตอ้งปรับปรุงองค์ประกอบบางอย่าง ผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ี
ผูว้ิจยัไดน้าํมาพิจารณาเพ่ือทาํการออกแบบปรับปรุงผลิตภณัฑ์เป็นรายช้ิน ตามหลกัการของการ
ออกแบบท่ีควรปรับปรุงหรือพฒันาส่วนประกอบอ่ืน ๆ เสริมให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีความสวยงาม
ยิง่ข้ึน 

3) การพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอของกลุ่มชาวไทยทรงดาํในภาคตะวนัตกของประเทศ
ไทยทั้ ง 4 ชุมชน  มีความถนัดและมีทุนทางวฒันธรรมรองรับการออกแบบสามารถพฒันาเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ร่วมสมยัได ้

4) คดัผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นท่ีนิยมของตลาด หรือผลิตแลว้ไม่คุม้ค่าออกจากการพฒันา
ปรับปรุงตน้แบบ 

เม่ือไดข้อ้สรุปทั้งหมดแลว้นาํมาวิเคราะห์และสร้างตน้แบบร่วมกบัชุมชนผูผ้ลิตผา้
ทอชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยทั้ ง 4 ชุมชน  ทาํให้เกิดผลิตภณัฑ์ผา้ทอ
ลกัษณะประเภทต่าง ๆ รูปแบบใหม่ชุมชนละ 10 ช้ินงาน  แล้วนําไปทดลองยงัตลาดจริงตาม
เป้าหมายท่ีวางไวต้ามสถานท่ี ดงัน้ี 

- งานนครปฐมเอก็ซ์โป  อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
- งานแสดงสินคา้ OTOP ภูมิภาคกลาง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัราชบุรี 
- งานท่องเท่ียวทางวฒันธรรมอาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
- งานแสดงสินคา้ OTOP  อาํเภอเมือง  จงัหวดักาญจนบุรี 
ผูว้ิจยัไดเ้ดินทางร่วมไปกบักลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอชาวไทยทรงดาํ  ในภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทยทั้ง 4 แห่ง จากการสังเกตและสอบถามผูบ้ริโภคโดยตรงทาํให้ทราบถึงปัจจยัในการ
นาํมาพิจารณา  เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํโดยแบ่งได ้3 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคกลุ่มตลาดระดบัล่าง  เป็นพ้ืนท่ีอาศยัความสะดวกดา้นการจดัจาํหน่าย 
อาศยัพื้นท่ีตามการจดังานเทศกาลของทางจงัหวดั อาํเภอ งานเปิดพ้ืนท่ีตลาดนัด การวางจาํหน่าย
ตามร้านคา้ไม่ถาวร หรือแผงเช่าท่ีสะดวกต่อการพบปะลูกคา้สัญจร  หรือร้านคา้ท่ีซ้ือผลิตภณัฑจ์าก
ผูผ้ลิตทัว่ ๆ ไปมาไวจ้าํหน่าย  ต่อนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการซ้ือสินคา้ไปเป็นของฝาก ไม่ตอ้งมีราคาแพง 
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โดยการปิดบังสถานท่ีผลิตจึงเป็นรูปแบบการจาํหน่ายท่ีไม่ได้ผูกขาดและการันตีกับลูกค้าต่อ
ผลิตภณัฑข์องตน 

ตลาดกลุ่มน้ีจึงเป็นตลาดท่ีจาํหน่ายสินคา้ราคาตํ่ามีลกัษณะโดยรวม คือ สินคา้
คุณภาพค่อนขา้งตํ่า จาํหน่ายราคาถูกทั้งปลีกและส่ง ไม่มีการใชห้ลกัศิลปะในการออกแบบมากนกั
แต่ละแบบมีการผลิตสินคา้ออกมาเป็นจาํนวนมาก และไม่มีการสร้างแบรนด์ของสินคา้  ลูกคา้
ส่วนมากเป็นพ่อคา้คนกลางท่ีตอ้งการซ้ือของราคาถูกไปจาํหน่ายยงัแหล่งอ่ืน นักท่องเท่ียวท่ีซ้ือ
สินคา้เป็นของฝากญาติพี่น้องเป็นท่ีระลึก  และกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้้อย แหล่งจาํหน่ายสินคา้
ลกัษณะน้ีส่วนมากอยูท่ี่ตลาดกลางท่ีทางจงัหวดั อาํเภอจดัให้ หรือตามงานกาชาดและงานออกร้าน
ต่าง ๆ  

แนวการออกแบบการตลาดระดบัล่างของผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีปรากฏจะอาศยัรูปแบบ 
2 ลกัษณะ คือ 

1) ยึดถือรูปแบบเดิมท่ีทาํต่อเน่ืองสืบทอดมาจากบรรพชนโดยไม่ไดมี้การพฒันา
รูปแบบ หรือเทคนิคให้สอดคลอ้งกบับริบทการบริโภคของคนยคุใหม่  หากมีการปรับสีสันก็จะมี
การใช้สีท่ีฉูดฉาด ขดัแยง้ หรือแวววาว  เอารสนิยมของชาวบ้านท่ีทาํเป็นเกณฑ์ประเมิน  ทั้ งน้ี
ลกัษณะรูปแบบท่ีแวววาว  ฉูดฉาด  มีสีสนัขดัแยง้  มีการตกแต่งคือความงามทางศิลปะ 

2) เป็นลกัษณะท่ีเลียนแบบดา้นรูปแบบภายนอกของผลิตภณัฑ ์แต่ไม่ไดค้าํนึงถึง
คุณภาพดา้นอ่ืน  เพราะไม่ไดแ้สดงแหล่งผลิตท่ีชดัเจน  โดยเฉพาะความประณีตบรรจงหรือคุณภาพ
ของผา้ทอ งานกลุ่มน้ีจึงมกัจะไม่อาศยัความช่ืนชมจากการตามกระแสหรือคนเด่นดงัในสังคมเป็น
คนนําพา  โดยจรรยาบรรณด้านการออกแบบและแปรรูปแล้ว  งานกลุ่มน้ีจึงเป็นงานท่ีมีการ
สร้างสรรคน์อ้ย  หากแต่เป็นการฉกฉวยโอกาสดา้นความนิยม  และราคาการจาํหน่ายท่ีถูกมากเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ตน้แบบ  ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภครายไดต้ ํ่า  ในมิติของ
โครงการวิจยัไม่ไดจ้ดัใหต้ลาดกลุ่มน้ีเป็นตลาดเป้าหมาย  เพราะตอ้งการความชดัเจนของตลาดและ
ลูกคา้ท่ีถาวรมากกว่าลูกคา้ หรือผูบ้ริโภคท่ีฉาบฉวย 

2. ผูบ้ริโภคกลุ่มตลาดระดบักลาง  เป็นตลาดท่ีมีความมัน่คง ตอ้งการความชดัเจนดา้น
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นขาประจาํ  ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคม เช่น ขา้ราชการ พนักงานรัฐ เจ้าหน้าท่ี 
พนกังานเอกชนหรือคนท่ีมีรายไดห้รือมีฐานะระดบัปานกลาง ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะเป็นคนท่ีมีความรู้ 
มีรสนิยม  แต่ยงัมีรายไดท่ี้จาํกดัการใชจ่้ายจะตอ้งมีความระมดัระวงัเพ่ือใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยูใ่น
สังคมทุนนิยมไดอ้ยา่งเหมาะสม  จึงตอ้งมีการจาํหน่ายสินคา้ราคาปานกลาง  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเน้น
การพฒันาคุณภาพไปสู่ระดบัท่ีดีข้ึน  มุ่งในการพฒันาอนาคตดา้นการผลิตของตน  ส่วนมากเป็น
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ตลาดผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีมีคุณภาพดี มีการออกแบบท่ีหลากหลายโดดเด่น  ดว้ยมีทั้งการสร้างและยงั
ไม่สร้างแบรนดเ์นมให้แก่สินคา้  แต่ต่างก็มีความชดัเจนในเป้าหมาย และการรักษาและรับประกนั
คุณภาพมีความพยายามในการออกแบบผลิตภณัฑ์ของตน  ผสานไปกับการอิงอยู่กบัลกัษณะ
รูปแบบผลิตภณัฑ์หลกัท่ีอยู่ในกระแสความนิยม  และมีคุณภาพในระดบัท่ีสามารถนาํไปใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัและสงัคมได ้

นอกจากน้ี  กระบวนการสร้างผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองตลาดระดบักลางน้ี  ร้านคา้
หรือนกัธุรกิจผา้ทอท่ีมีแบรนดข์องตนเองส่วนหน่ึง  ไดม้าอาศยัชุมชนท่ีมีความสามารถดา้นการการ
ผลิตแปรรูปผลิตภณัฑ์ภายใตแ้บรนด์เนมของตน  โดยการมาว่าจา้งผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนด์และ
การออกแบบของตนเอง  เพราะทาํใหไ้ดต้น้ทุนตํ่ากวา่การผลิตเองและสามารถควบคุมคุณภาพได ้

ในส่วนของการวิจยัคร้ังน้ี  ไดจ้ดัวางตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์จากโครงการวิจยัไวใ้น
ตลาดส่วนน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายสาํคญั 

3. ผูบ้ริโภคกลุ่มตลาดระดบัสูง หรือตลาดบน   
ตลาดระดบัสูง หรือตลาดบน หมายถึง ตลาดท่ีจาํหน่ายสินคา้ได้ในราคาสูง เป็น

สินคา้คุณภาพดี  มีการออกแบบในหลกัการของศิลปะและพฒันา  ทั้งดา้นการผลิต การนาํเสนอการ
ผลิตอยา่งครบวงจรของฝีมือคน (Hand Made) ผลงานกลุ่มตลาดบนมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมีจุดขาย
เฉพาะตนอย่างโดดเด่น  กล่าวคือ เม่ือสัมผสัแลว้จะรู้ทนัทีว่าคือผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากการทาํดว้ยมือ
เป็นส่วนใหญ่ 

ด้วยความพร้อมของผู ้ผลิต   ท่ี มีระบบการผลิตอย่างชัดเจน  ผลงานจึงมีความ
หลากหลายภายใต้มโนทัศน์ต่าง ๆ ในแบบฉบับของไทยทรงดาํแบบร่วมสมัยท่ีมีรูปแบบและ
ลวดลายไม่ซํ้ ากัน   ผลิตภัณฑ์สินค้าส่วนน้ี  ทั้ งหมดล้วนได้รับการยอมรับทั้ งด้านคุณค่าของ
ศิลปหตัถกรรมและคุณภาพของสินคา้  รวมถึงมูลค่าของผลิตภณัฑว์า่จะมีราคาแพงเท่าใด  ผูบ้ริโภค
หลกัจะเป็นบุคคลท่ีมีรายไดสู้งและมีรสนิยมแบบฉบบัเฉพาะตวั  เช่น ขา้ราชการระดบัสูง  นกัธุรกิจ 
หรือนักท่องเท่ียวต่างชาติ ฯลฯ บุคคลเหล่าน้ีต่างรู้จักคุณค่า  ช่ืนชมและสะสมผลิตภณัฑ์ผา้ทอ  
ลกัษณะของการบริโภคสินคา้กลุ่มน้ี  นัยหน่ึงจึงเป็นการบริโภครูปแบบท่ีหายาก  คาดหวงัให้
ผลิตภณัฑมี์ส่วนส่งเสริมภาพลกัษณ์ของตนเอง และตอ้งการให้แตกต่างออกจากคนทัว่ไป  โดยไม่
นิยมผลิตภัณฑ์ท่ีซํ้ าซ้อนกัน  ซ่ึงตลาดกลุ่มน้ีเป็นหน่ึงในเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
โครงการวิจยั  โดยเฉพาะในส่วนของการพฒันาการแปรรูปแบบ สีสันและลวดลายท่ีมีเอกลกัษณ์
แปลกสะดุดตาใหคุ้ณค่าทางอารมณ์ (Classic) เป็นสาํคญั 
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7. การปรับปรุงและพฒันาตน้แบบ 
จากการวิเคราะห์ผู ้วิจัยได้ก ําหนดการออกแบบแนวทางและแผนการพัฒนา

ผลิตภณัฑ ์โดยไดแ้บ่งกิจกรรมการพฒันาเป็น 2 กิจกรรม ประกอบดว้ย กิจกรรมพฒันาตน้แบบเดิม
และกิจกรรมสร้างต้นแบบใหม่ โดยทั้งสองกิจกรรมผูว้ิจยัจะทาํงานร่วมกบัสมาชิกชุมชนผูผ้ลิต
ตน้แบบเพือ่ใหเ้กิดกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้กระบวนพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่งเขา้ใจ  และนาํไป
ปฏิบติัไดด้งัน้ี 

7.1 การพฒันาตน้แบบเดิม  เป็นกิจกรรมท่ีนาํเอาผลิตภณัฑ์ต้นแบบมาวิเคราะห์ 
และตดัสินว่าเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีตอ้งนาํมาปรับปรุง  แกไ้ข เพ่ิมเติม ในองคป์ระกอบท่ียงัไม่สมบูรณ์
นกัออกแบบร่วมกบัสมาชิกกลุ่มผา้ทอผา้พฒันาตน้แบบ  ดว้ยหลกัการศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบใหม่ของผลิตภณัฑแ์ต่ละประเภท ก่อนทาํการผลิตจริงตามแบบจาํนวน 10 ช้ินงาน 

7.2 การสร้างต้นแบบใหม่ กิจกรรมน้ีมีขั้นตอนเช่นเดียวกบัการสร้างผลิตภณัฑ์
ต้นแบบในคร้ังแรก  หากแต่เป็นการออกแบบและผลิตเสริมจากการสํารวจความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคเพ่ิมเติมท่ีไดจ้ากผลการทดลองตลาด  ผลิตภณัฑท่ี์ทาํการพฒันาในขั้นท่ีสองส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบร่วมกบัสมาชิกชุมชนทาํการปรับปรุงและพฒันา  และสร้างเป็นตน้แบบร่วม
สมยัมากข้ึนตามแผนการวิจยัผลิตภณัฑ์ท่ีพฒันาใหม่คร้ังมีจาํนวน 10 แบบ การสร้างตน้แบบใหม่
คราวน้ีเป็นไปตามความตอ้งการของตลาด เช่น กลุ่มท่ีให้ขอ้มูลว่าตอ้งการผลิตภณัฑผ์า้ทอ  ท่ีมีลาย
เดิมแต่ตอ้งการให้เป็นผืนขนาดเล็ก  ท่ีสามารถซ้ือหาไดใ้นราคาไม่สูงเกินไป รวมทั้ งการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ด้วยการร้ือฟ้ืนภูมิปัญญา  ของชุมชนชาวไทยทรงดาํแบบโบราณ  (ตําหูก) ซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีมีนยัสาํคญัทางประวติัศาสตร์ของชาติพนัธุ์ 

7.3 ขั้นตอนการปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ทอตามหลกัการออกแบบทางศิลปะ
ผสมผสานกบัภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ทั้ง 4 ชุมชน มี
ขั้นตอน  ดงัน้ี 

โดยผูว้ิจัยได้คดัเลือกแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบ  ท่ี เกิดจากการผสมผสานกันระหว่าง       
ภูมิปัญญากบัหลกัการของศิลปะทั้ง 4 ชุมชน  ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  โดยยดึหลกัการ
ของ COP คือการแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนัระหว่างเครือข่ายฯ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีอยู่บน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาของตนเอง จาํนวน 40 รูปแบบ โดยไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิประเมินคุณภาพให้เหลือ
จาํนวน 20 รูปแบบ  แลว้นาํไปทดลองตลาดโดยมีเป้าหมายใหไ้ดรู้ปแบบผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ ท่ี
ตรงกบัความต้องการของผูบ้ริโภค  ตลอดจนการหาความสัมพนัธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์กบัความ



177 

 

ตอ้งการของตลาดเป้าหมายในทุกระดบั  หลงัจากนั้นมีการแกไ้ข ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะจาก
ผูบ้ริโภค  เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้กิดคุณภาพและความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1) การปรับปรุงรูปแบบของผลิตภณัฑ ์
2) การปรับปรุงสีสนัและลวดลาย 
3) การปรับปรุงประดบัตกแต่งผลิตภณัฑ ์
4) การปรับปรุงคุณภาพความประณีตของผลิตภณัฑ ์

 
ตารางที ่ 16  แสดงขั้นตอนการปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํ ในภูมิภาค 

       ตะวนัตกของประเทศไทย 
ลาํดบัที่ ขั้นตอน วธีิการ 
1 การปรับปรุงรูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ทอ ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการปรับปรุงในหลายประเด็น 

ไดแ้ก่ การร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาการใชรู้ปแบบ  และ
รูปทรงลกัษณะของแต่ละประเภท 

2 การปรับปรุงสีสนัและลวดลาย เป็นการออกแบบและพฒันาสืบเน่ืองมาจากการ
พฒันาผา้ทอใหไ้ดสี้สนัและลวดลายท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เพ่ือใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์
มีคุณค่าเพิม่ข้ึน 

3 การปรับปรุงตกแต่งผลิตภณัฑผ์า้ทอ เป็นการพฒันาผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเพียงแต่ขาดความงามท่ีเป็น
จุดเด่นของผลิตภณัฑ ์ หรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่าย
ไดใ้นราคาไม่สูงนกั  ซ่ึงหากเพ่ิมการประดบัตกแต่ง
แลว้จะทาํใหส้ามารถเพิม่ความน่าสนใจใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคมากข้ึน  และในขณะเดียวกนักส็ามารถเพ่ิม
มูลคา่การจาํหน่ายไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึนอีกดว้ย 

4 การปรับปรุงคุณภาพและความประณีต เน่ืองจากการผลิตผลิตภณัฑต์น้แบบในคร้ังแรกเป็น
การทดลอง  ทาํใหส้มาชิกยงัขาดความชาํนาญ  
ผลิตภณัฑจึ์งยงัไม่สามารถควบคุมคุณภาพไดดี้
เท่าท่ีควร  ดงันั้นในการพฒันาผลิตภณัฑต์น้แบบ
คร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจึงไดว้างโครงสร้างการผลิตใหมี้ระบบ
ควบคุมคุณภาพ  เพื่อใหผ้ลิตภณัฑท่ี์พฒันาใหม่มี
คุณภาพและความประณีตสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มตลาดระดบักลางและบนมากยิง่ข้ึน  
เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีพิถีพถินัในการเลือกซ้ือ
สินคา้โดยการพิจารณาคุณภาพอยา่งละเอียดถ่ีถว้น 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
ลาํดบัที่ ขั้นตอน วธีิการ 
5 การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ เม่ือผูว้ิจยัไดท้าํงานร่วมกบัชุมชนระยะเวลาหน่ึง   

ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่น
ชุมชนและท่ีไดล้ะท้ิงไปแลว้  เม่ือนาํภูมิปัญญา
ดงักล่าวมาบูรณาการเขา้กบัขอ้มูลการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการสินคา้ประเภท
ศิลปกรรมทอ้งถ่ินอยา่งหลากหลาย  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ภูมิปัญญาของชาติพนัธ์ุท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
และเป็นผลิตภณัฑแ์ปรรูปมาจากธรรมชาติปลอด
สารเคมี  ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการวิเคราะห์และสรุปเป็น
กระบวนการพฒันาใหไ้ดผ้ลิตภณัฑต์น้แบบชุดใหม่  
ท่ีสามารถเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์
จากผา้ทอพื้นบา้นของชุมชนไทยทรงดาํไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางมากข้ึน 
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ตารางที ่17  แสดงผลงานผลิตภณัฑผ์า้ทอรูปแบบร่วมสมยั โดยผา่นเกณฑก์ารคดัเลือกจาก 
      ผูท้รงคุณวฒิุตั้งแต่อนัดบั 1-10 รูปแบบผลิตภณัฑ ์

ลาํดับ
ที ่

ภาพผลติภัณฑ์ผ้าทอ ช่ือผลติภัณฑ์ ช่ือชุมชน 

1 

 

หมอนอิง บา้นหมอสอ 
จงัหวดักาญจนบุรี 

2 

 

กางเกงเล
ประยกุต ์

บา้นหมอสอ  
จงัหวดักาญจนบุรี 

3 

 

ชุดกระโปรง 
สตรีไทยทรงดาํ
ประยกุต ์

บา้นสะแกราย  
จงัหวดันครปฐม 

4 

 

กล่องใส่ทิชชู
ผา้ขาวมา้ 

บา้นหวัเขาจีน 
จงัหวดัราชบุรี 

5 

 

กระเป๋าใส่สตางค ์ บา้นหมอสอ 
จงัหวดักาญจนบุรี 
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ตารางที ่17 (ต่อ) 

ลาํดับ
ที ่

ภาพผลติภัณฑ์ผ้าทอ ช่ือผลติภัณฑ์ ช่ือชุมชน 

6 

 

เส้ือคอจีนแขน
สั้นประยกุต ์

บา้นสะแกราย จงัหวดั
นครปฐม 

7 

 

ผา้คลุมไหล่ 

บา้นหมอสอ  
จงัหวดักาญจนบุรี 

8 

 

หมอน บา้นดอนมะเกลือ 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

9 

 

กระเป๋าใส่สตางค ์ บา้นหวัเขาจีน 
จงัหวดัราชบุรี 

10 

 

ท่ีใส่จดหมาย
แบบแขวน 

บา้นหมอสอ  
จงัหวดักาญจนบุรี 
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แผนภูมทิี ่11  แสดงการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดาํ ในภูมิภาคตะวนัตก 

         ของประเทศไทย 
โดยสรุป  ผา้ทอของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยทั้ง 4 ชุมชน 

เป้าหมายของการผลิตนั้นเป็นปัจจยัหน่ึงในส่ีท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัวิถีชีวิตของมนุษยอ์ยา่ง
แนบแน่นมาเป็นเวลายาวนาน  ดว้ยการสืบทอดภูมิปัญญาท่ีมีนัยสําคญัทางวฒันธรรม ประเพณี 
พิธีกรรม  และความเช่ือมาจากบรรพบุรุษแบบรุ่นสู่รุ่น  

กล่าวถึงงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับผ้าไทยทรงดําก่อนหน้านั้ น   ในงานของ ฐิติพันธ์       
จนัทร์หอม (2555) เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ ์ผา้ทอดว้ยศิลปะและภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดาํใน
จงัหวดันครปฐมพบว่า  ยงัคงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุไวไ้ดอ้ย่างเหนียวแน่น  และ
แสดงออกอยา่งเด่นชดับนพ้ืนฐานของความเช่ือและพิธีกรรมต่าง ๆ มีการรักษาไวซ่ึ้งกรรมวิธีและ
กระบวนการทอผา้ท่ีมีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลวดลาย  สีสัน และรูปร่างท่ีคล้ายคลึงกัน            
แต่รูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตออกจาํหน่ายอยูเ่ดิมมีคุณภาพตํ่า  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรเดช  
โตมะตรี (2553)  ท่ีศึกษาแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์และช่องทางการจดัจาํหน่ายผา้ทอชาวไทย
ทรงดาํ  บา้นสะแกรายร่มเยน็  ตาํบลดอนยายหอม  อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  ท่ีพบว่า

ผลิตภณัฑต์น้แบบท่ีอยูบ่นพื้นฐานภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดาํ ร่วมผสานความคิด
ตามหลกัการของศิลปะเบ้ืองตน้ระหวา่งผูว้ิจยัและกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอทั้ง 4 ชุมชน 

ผา่นการพิจารณากลัน่กรองจากผูท้รงคุณวฒิุตามหลกัการออกแบบผลิตภณัฑข์อง TCDC 

ปรับปรุง  แกไ้ข 

ทดลองตลาดดว้ยการจาํหน่ายจริง 

ไดผ้ลิตภณัฑผ์า้ทอรูปแบบใหม่ร่วมสมยั 
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ส่วนใหญ่มีรูปแบบเดิม ๆ ไม่ทนัต่อความตอ้งการและความนิยมของลูกคา้มีลกัษณะไม่โดดเด่น  
หรือแตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีสมาชิกขาดความรู้  ความชาํนาญ ทกัษะฝีมือในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายท่ีได้รับความนิยมน้อยลง  และสมาชิกให้ความสําคัญในการพัฒนา
ผลิตภณัฑล์ดลง 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจัยของ สุพรรณ  สมไทย และคณะ (2550) เร่ือง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน  โดยแนวคิดจากวฒันธรรมชาวไทยทรงดาํ  มีขอ้เสนอแนะไวอ้ย่าง
น่าสนใจว่า  ลวดลายบนผา้ทอของชาวไทยทรงดาํมีเทคนิคเป็นการทอ  การปะ และการปัก ไม่
เหมือนในกลุ่มอ่ืน  การนาํลวดลายมาพฒันานั้นควรทาํอย่างต่อเน่ือง  การเลือกใช้วสัดุและสีบน
ผลิตภณัฑ์ควรคาํนึงถึงการนาํไปใชง้าน  การดูแลรักษาตามสภาพแวดลอ้มจะเป็นการสร้างรายได้
อย่างจริงจงัต่อไป  เช่นเดียวกับงานวิจัยของจงลักษณ์   ช่างปล้ืม (2554) ท่ีทําวิจัยเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่งจงัหวดัสุพรรณบุรี  สรุปไวว้่าท่ีผ่านมารูปแบบการถ่ายทอด  
ท่ีเน้นการปฏิบัติ  ขาดแนวคิด  ปรัชญา  และความเช่ือท่ีแสดงอยู่ในผลงานศิลปกรรม  ซ่ึงการ
ถ่ายทอดดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบัสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนั  ซ่ึงแนวโนม้ในอนาคตจะตอ้งมี
การดาํเนินการอยา่งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  และเผยแพร่ รวมทั้งการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืนบนพื้นฐานการถ่ายทอดท่ีเน้นความรู้  ควบคู่การปฏิบัติเพ่ือความย ัง่ยืนทางศิลปะและ
วฒันธรรมสืบไป    ทั้งน้ีเพราะผา้ทอแบบต่าง ๆ เป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้างข้ึนบนเง่ือนไขความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคทุกระดบั  เป็นผลงานท่ีไดรั้บการส่งเสริมและปรับปรุงรูปแบบร่วมกนัระหว่างผูวิ้จยั  
ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ กบัปราชญช์าวบา้น  ผูน้าํชุมชน  ศิลปินพ้ืนบา้นผูผ้ลิตผา้ทอ
ของชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 ชุมชน ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ไดแ้ก่ 1) ชุมชนบา้นสะแกราย  
จงัหวดันครปฐม  2) ชุมชนบ้านหัวเขาจีน  จังหวดัราชบุรี  3) ชุมชนบ้านดอนมะเกลือ จงัหวดั
สุพรรณบุรี และ 4) ชุมชนบา้นหมอสอ จงัหวดักาญจนบุรี  โดยผูว้ิจยัไดร่้วมกบัผูผ้ลิตผา้ทอของ   
ชาวไทยทรงดาํออกแบบผลิตภณัฑ์ผา้ทอรูปแบบใหม่ร่วมสมยัท่ีไดจ้ากการต่อยอดภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษท่ีสืบทอดกนัมาตามวิถีวฒันธรรมและประเพณี  โดยการเลือกสรรอตัลกัษณ์ของไทย  
ทรงดาํท่ีโดดเด่น เช่น ผา้ทอพ้ืนเมืองสีดาํ ผา้ทอลายแตงโม ผา้ทอลายผา้ขาวมา้ ลวดลายของผา้ท่ี
นิยมปักบนผืนผา้ เช่น ลายเปียว  ลายดอกพิกุล  ลายดอกมะลิ  และกระดุมเงินท่ีมีรูปทรงกน้หอย 
เป็นต้น นําไปประเมินคุณภาพตามหลักการของศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของศูนย์
สร้างสรรคก์ารออกแบบ  TCDC  ดว้ยการเชิญผูท้รงคุณวุฒิ  ผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ประสบการณ์ในมิติ
ต่าง ๆ รวมทั้งปราชญชุ์มชน  ผูน้าํชุมชนและผูผ้ลิตผา้ทอชาวไทยทรงดาํ  ร่วมกนัพิจารณาคดัเลือก
จากผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ร่วมสมยัของชุมชนทั้ง 4 แห่ง จาํนวน 40 แบบ ใหเ้หลือเพียง 20 รูปแบบ 
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แลว้นาํไปทดลองตลาดดว้ยการจาํหน่ายจริงยงัสถานท่ีต่าง ๆ  ไดแ้ก่ งานแสดงสินคา้ OTOP ภูมิภาค
ของภาคกลาง  อาํเภอเมือง   จงัหวดัราชบุรี   งานนครปฐมเอ็กซโป  (Expo)   จงัหวดันครปฐม    
งานวฒันธรรมอาํเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  งานแสดงสินคา้ OTOP จงัหวดักาญจนบุรี ฯลฯ 
เพ่ือประเมินความตอ้งการของผูบ้ริโภคในระดบัต่าง ๆ เช่น ระดบัล่าง ระดบักลาง และระดบับน  
แลว้นาํไปแกไ้ขปรับปรุงเพ่ิมเติมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในระดบัต่าง ๆ จนเกิด
คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์พร้อม ๆ กบัเป็นการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กบัชุมชน  ส่งผลให้กลุ่ม
สมาชิกผูผ้ลิตผา้ทอและคนในชุมชนต่ืนตวักบัปรากฏการณ์ใหม่ ๆ จากกิจกรรมท่ีผูวิ้จยัดาํเนินการ
โดยจดักิจกรรมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกนั
คิด ช่วยกันทําทั้ งในและนอกชุมชนจนเกิดเป็นเครือข่ายกับชุมชนอ่ืน ๆ นํามาซ่ึงการพัฒนา
ผลิตภณัฑผ์า้ทอสืบไป     
 
ตอนที่ 2  การวิเคราะห์การสร้างรายได้ให้กบัชุมชนชาวไทยทรงดําในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ
ไทย 

หากจะดูสภาพความมัน่คงทางเศรษฐกิจสําหรับผูผ้ลิตผา้ทอของชุมชนชาวไทยทรงดาํ 
ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยแลว้อาจจะไม่หวือหวาเหมือนกบัการผลิตผา้ทอทางภาคเหนือ 
หรือภาคอีสานนัก  แต่ก็คงอยู่ได้แบบเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงสามารถเล้ียงครอบครัวได้โดยไม่
เดือดร้อน 

1. การสร้างงาน  ชุมชนชาวไทยทรงดาํมีความภูมิใจเป็นอยา่งมากท่ีทอ้งถ่ินของตนเอง
มีการประกอบอาชีพไดห้ลากหลาย  ซ่ึงนอกจากการทาํรายไดจ้ากการทาํไร่ทาํนาไดอ้ยา่งเป็นกอบ
เป็นกาํแลว้ยงัมีอาชีพต่าง ๆ เสริมอีก  ดงัเช่นการผลิตผา้ทอซ่ึงนอกจากตอ้งใชใ้นวิถีชีวิตวฒันธรรม
ประเพณี  แลว้ยงัสามารถสร้างรายไดใ้ห้อีกดว้ย  แถมยงัมีองค์กรต่าง ๆ และเจา้หน้าท่ีของรัฐมา
สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ตลอดจนแหล่งคา้ขายทาํรายไดเ้สริมใหก้บัชุมชนอีกดว้ย  ตามท่ีคนในชุมชน
กล่าวว่า 

“...พวกเราไม่จาํเป็นตอ้งไปประกอบอาชีพอ่ืน ๆ หรือไปท่ีกรุงเทพฯ อยูท่ี่น่ีกส็บายดี
แลว้ ไดท้าํงานท่ีบา้นเหน่ือยเราก็หยดุ พอมีแรงเราก็ทาํต่อ เป็นแบบน้ีทุกวนัให้เราไปทาํงานอ่ืน ๆ 
คงไม่ไดห้รอก เราทาํแบบน้ีมาหลายชัว่อายคุน เราเห็นและไดเ้รียนรู้กบัมนัจนชาํนาญแลว้...”  

“...การผลิตเพื่อเสริมรายได้ เป็นมูลเหตุจูงใจในการสืบทอดผ้าไทยทรงดาํอีก
ประเด็นหน่ึง คือ จากอดีตท่ีทอเพ่ือใชภ้ายในครัวเรือนจึงมีการรวมกลุ่มกนัเพ่ือพฒันาอาชีพ เป็น
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อาชีพเสริมหลงัจากท่ีวา่งจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไดห้นัมาทอเพ่ือการคา้ขายมากกว่า
ทาํให้มีอาชีพ และมีรายไดเ้ขา้มาเจือจุนครอบครัวเป็นการเพ่ิมรายไดสู่้ชุมชนดว้ย...” (สนทนากลุ่ม
ชุมชนบา้นหวัเขาจีน, 18 มกราคม 2557) 

2. การสร้างรายได้ จากการสร้างงานดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ท่ีสามารถเล้ียงชีพ 
เก้ือหนุนครอบครัว ซ้ือเคร่ืองอาํนวยความสะดวกได ้ดงัท่ี นางวนั แคนอ้ย  (สัมภาษณ์, 11 มกราคม 
2557) กล่าววา่ 

“...ทาํผา้ทอขายน่ีแหละซ้ือรถได ้ เพราะฉันรีบตดัเยบ็กบัลูกสาวนาํไปขายตรงเลย 
บางช่วงไดห้ม่ืนกว่าบางช่วงได ้7-8 พนั และเด๋ียวน้ีไม่ตอ้งออกไปแลว้มีคนมาสัง่ตรงถึงบา้นเลย” 

การผลิตจะมากข้ึนในช่วงเทศกาลท่องเท่ียวและช่วงสงกรานต์เดือนเมษายนทุกปี  
ช่วงฤดูฝนจะทาํงานไดน้อ้ยลง ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนประมาณ 7,000 – 8,000 บาท ส่วนกลุ่มท่ี
ทาํเป็นอาชีพเสริมรายไดดี้ประมาณ 2,000 – 3,000 บาทต่อเดือน ในขณะท่ีบางคนทาํเป็นอาชีพเสริม
แต่มีผลงานมาก รายไดจึ้งสูงตามไปดว้ยประมาณ 9,000 – 12,000 บาทต่อเดือน 

“ท่ีน่ีดูซิพวกเราทอกนัประมาณ 30 คน กผ็ลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัมาทาํตลอดเพราะ
มีลูกคา้มาซ้ือ แลว้กไ็ปออกร้านขายดีบางอยา่งทาํไม่ทนัเลย” (วีณา  อยูสุ่ข, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 
2557) 

“ถา้ขยนั ๆ นะ รายไดไ้ม่ตํ่ากว่าหน่ึงหม่ืนบาทต่อคน อยา่งสาวเฮืองนะทอเก่ง ฝีมือดี 
งานแกออกไม่ทนัเลย” (ศรีไพร  นนัทกิจ, สมัภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2557) 

3. ความมัน่คงในอาชีพ  เม่ือส่ิงแวดลอ้มของหมู่บา้นท่ีเปล่ียนไป ทั้งเส้นทางคมนาคม 
การไฟฟ้า และประปา โทรศพัท ์อินเทอร์เน็ต ความเจริญต่าง ๆ ประกอบกบัการผลกัดนัให้หมู่บา้น
สะแกรายเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง  ส่งผลให้ชุมชนแห่งน้ีมีผูค้นเดินทางมาเยี่ยมชมและซ้ือสินคา้เสมอ  
ถนนสายพระประโทน – บ้านแพว้ สะดวกมากข้ึนเม่ือทางจงัหวดันครปฐมประกาศให้หมู่บ้าน
สะแกรายเป็น “O-TOP Village” หรือหมู่บ้านโอทอป เพ่ือการท่องเท่ียว ขณะท่ีโทรศัพท์และ
อินเทอร์เน็ตก็เป็นส่วนสําคญัในการช่วยขยายตลาดให้กวา้งขวาง  มีการสั่งของทางโทรศพัท ์ 
โทรสารและอินเทอร์เน็ตผ่านพฒันาชุมชนจงัหวดันครปฐม  ทั้งผูซ้ื้อรายใหญ่และรายย่อยทาํให้
ผลิตภณัฑ์ผา้ทอบา้นสะแกราย บา้นมอญเป็นสินคา้ท่ีหาซ้ือไม่ยาก  ในช่วงน้ีมีการคิดรายไดเ้ป็น    
ตวัตั้ง ไม่น่าเช่ือว่าการปรับเปล่ียนทศันคติในการคา้ในระยะร่วมสมยัน้ี  จะทาํให้งานผา้ทอของชาว
ไทยทรงดาํจะกลายเป็นสินคา้ท่ีมีการเสนอขายในรูปแบบใหม่ 

จากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตรายหน่ึงในชุมชนบ้านสะแกราย จังหวดันครปฐม จะพบ
รายจ่ายและรายไดจ้ากการผลิตผา้ทอแบบเส้ือแขนยาวประยุกต์ จะมีผลกาํไรประมาณ 3 เท่าของ
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ตน้ทุนการผลิต ใชเ้วลาในการผลิตภายใน 1 สัปดาห์ หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเท่ียวจะจาํหน่ายได้
หมดทุกอยา่งทุกแบบตอ้งเอาของคนอ่ืนมาเสริมอีกดว้ย อยา่งเช่น นางสมพงษ ์ จอมบุญ (สัมภาษณ์, 
18 ตุลาคม 2557) กล่าววา่ 

“ถา้ทาํกนัจริง ๆ จริงจงัเหมือนเม่ือก่อนกมี็รายไดไ้ม่ขาด เพราะว่าฉนัพากนัไปออก
งานบ่อย ๆ แต่ละงานขายไดเ้ป็นกอบเป็นกาํเลย  ส่วนใหญ่หมดหรือไม่กเ็หลือบางอยา่งเท่านั้น” 

เช่นเดียวกบัความคิดเห็นของนางหลอด  ทองเอ้ือ อดีตประธานกลุ่มผา้ทอบ้าน
ดอนมะเกลือ (สมัภาษณ์, 12 พฤศจิกายน 2557) 

“...ชาวบา้นท่ีน่ียงัขาดความกระตือรือร้น  ฉันสิไม่มีเวลาเลยวนั ๆ ทาํหลายอย่าง 
ขนาดเวลาไม่ค่อยมียงัสร้างรายไดใ้หค้รอบครัวเป็นกอบเป็นกาํเลย  อยา่งท่ีอาจารยเ์ห็นนัน่แหละ...” 

นางดลยา  วุฒิไกรกลัยา ผูน้าํกลุ่มผา้ทอบ้านหมอสอกล่าว (สัมภาษณ์, วนัท่ี 12 
ธนัวาคม 2557) 

และสําหรับกลุ่มผา้ทอบ้านหัวเขาจีน จงัหวดัราชบุรีนั้ น การผลิตผา้ทอถือเป็น
อาชีพหลกัของกลุ่มคนในชุมชนไดอ้ย่างดี เพราะมีความพร้อมในทุก ๆ ดา้นและมีผูย้ดึการผลิตผา้
ทอเป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัวดว้ยความมัน่คงดงัท่ี นางสมนึก เทพธรรม (สัมภาษณ์, 
19 ธนัวาคม  2557) ผูน้าํกลุ่มผา้ทอของบา้นหวัเขาจีนกล่าวว่า 

“ตั้ งแต่เล็กจนโต  จนแก่แล้ว การผลิตผ้าทอท่ีน่ีนับวนัเจริญยิ่งข้ึน   มีคนจาก
ภายนอกมาดู มาซ้ือแลว้ก็หน่วยงานราชการชอบมาชวนให้ไปออกร้านแสดงสินคา้บ่อยมาก ผลิต
เป็นสินคา้ไม่ค่อยจะทนัเลย ไม่ตอ้งไปทาํงานขา้งนอกหรอก อยูน่ี่กท็าํไม่ไหวแลว้”  
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ตารางที ่18  แสดงรายไดท่ี้สร้างความมัน่คงในอาชีพของชุมชนผูผ้ลิตผา้ทอในภูมิภาคตะวนัตก 
      ของประเทศไทย 

รายช่ือชุมชนผู้ผลติผ้าทอ รายได้เฉลีย่ / เดอืน หมายเหตุ 
1. ชุมชนบา้นสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม  8,000 – 10,000 ทาํเป็นอาชีพหลกั 
    จงัหวดันครปฐม  และอาชีพเสริม 
2. ชุมชนบ้านหัวเขาจีน  อําเภอปากท่อ  จังหวัด
ราชบุรี 

10,000 – 15,000 ทาํเป็นอาชีพหลกั 

3. ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ อาํเภออู่ทอง  3,000 – 8,000 ทาํเป็นอาชีพหลกั 
    จงัหวดัสุพรรณบุรี  และอาชีพเสริม 
4. ชุมชนบา้นหมอสอ อาํเภอท่ามะกา  5,000 – 10,000 ทาํเป็นอาชีพเสริม  
    จงัหวดักาญจนบุรี  (เฉพาะบุคคล) 
 

การจดัการด้านการตลาด 
สาํหรับกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอชาวไทยทรงดาํนั้น   เดิมเป็นการผลิตผา้เพ่ือใชนุ่้งห่มและสวม

ใส่ในวิถีชีวิตและวฒันธรรมประเพณีเท่านั้นมิไดมุ่้งหวงัในเชิงการคา้แต่อย่างใด  แต่เม่ือสังคมมี
วิวฒันาการข้ึนการประกอบอาชีพการทอผา้จึงเป็นตวัเลือกหน่ึงให้สตรีไทยทรงดาํไดใ้ชเ้วลาว่างทาํ
อาชีพเสริมให้กบัครอบครัว  ประกอบกบัชาวไทยทรงดาํมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายโอบออ้มอารีมีนํ้ าใจ  
ขา้วของเคร่ืองใชจ้ะมีลกัษณะของการแบ่งปันเสียเป็นส่วนใหญ่  ดงันั้นการผลิตผา้เพ่ือหวงัผลทาง
การคา้จึงเป็นเร่ืองไกลตวั  และค่อนขา้งเป็นลกัษณะของความภูมิใจมากกว่าการคา้เพ่ือหวงัผลกาํไร 
ดงัจะเห็นไดจ้าก 

 
การประเมินราคา  ผลิตผลของผลิตภณัฑต่์าง ๆ ของชุมชนชาวไทยทรงดาํมกัจะมีราคาท่ี

ไม่แตกต่างกนั  เพราะวิถีและวฒันธรรมประเพณีท่ียึดโยงกนัมาตลอดเวลาจะทาํให้มีการติดต่อ
ประสานแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเป็นประจาํทุกปี  ในงานเทศกาลสงกรานตท่ี์เป็นงานท่ีชาวไทยทรงดาํ
สถานท่ี   ต่าง ๆ ไปร่วมงานฟ้อนแคนออกร้านแสดงสินคา้กนัทุกชุมชน  ลกัษณะการกาํหนดราคา
สินคา้จึงเป็นไปแบบเป็นกนัเองโดยร่วมกนัเสนอ 
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ตารางที ่19  แสดงการประเมินค่าของผลิตภณัฑผ์า้ทอประเภทต่าง ๆ ของชุมชนชาวไทยทรงดาํใน 
      ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
วสัดุ ระยะเวลา ผลผลติ ต้นทุน ราคาขาย 

ผา้ไหมมดัหม่ี 3 วนั ผา้สไบ หรือผา้เปียว 300 บาท 800 บาท 
ผา้ฝ้ายทอมือแบบ 4-5 วนั เส้ือฮีหญิง 800 บาท 1,200 บาท 
โบราณ     
ผา้ฝ้ายทอมือแบบ 4-5 วนั เส้ือฮีชาย 800 บาท 1,200 บาท 
โบราณ     
ผา้ฝ้ายทอมือแบบ 3-4 วนั เส้ือกอ้มชาย 400 บาท 650 บาท 
โบราณ     
ผา้ฝ้ายสงัเคราะห์ 3 วนั ผา้ซ่ินลายแตงโม 500 บาท 650 บาท 
ผา้ฝ้ายเยบ็และการ 2 วนั กระเป๋าคาดเอว 200 บาท 350 บาท 
ถกัทอมือ     
ผา้ฝ้ายทอก่ีกระตุก 2 วนั ผา้ขาวมา้ 150 บาท 350 บาท 
ผา้ฝ้าย 1 วนั หมอนลายขิด 200 บาท 300 บาท 
ผา้ฝ้ายและดา้ย 1 วนั พวงกุญแจท่ีระลึก 120 บาท 250 บาท 
ผา้ฝ้ายและดา้ย 3 วนั ตุ๊กตาท่ีระลึก  450 บาท 650 บาท 
  (คู่ชาย-หญิง)   
ผา้ฝ้ายทอมือก่ีกระตุก 3 วนั ผา้ม่าน (ผืนใหญ่) 800 บาท 1,200 บาท 
ผา้ไหมมดัหม่ี 3 วนั ผา้ลายตกแต่ง 800 บาท 1,200 บาท 
ผา้ทอ 2 วนั กางเกงประยกุต ์ 400 บาท 650 บาท 

 
ผูว้ิจยัไดน้าํกลุ่มสมาชิกและผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัต่อผูผ้ลิตผา้ทอของชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 

จงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ไปศึกษาดูงานและเรียนรู้ถึงรูปแบบผลิตภณัฑต่์าง ๆ 
จากภายนอก  ทาํใหไ้ดรู้้จกัเทคนิค  วิธีการ  ตลอดจนวสัดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งประดบัผลิตภณัฑ์
ผา้ของตนแลว้ยงัไดน้าํผลิตภณัฑ์ท่ีใกลเ้คียงกนัมาศึกษาเพ่ือพฒันาสินคา้ของชุมชนอีกดว้ย  ซ่ึง       
ทาํให้เห็นว่าสมาชิกกลุ่มผา้ทอของแต่ละชุมชนมีการแสวงหาองคป์ระกอบต่าง ๆ เพ่ือนาํไปสร้าง
เสริมคุณภาพใหก้บัผลิตภณัฑข์องชุมชนออกไปสู่ตลาดดว้ยรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน เช่น 
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ชุมชนบ้านสะแกราย ตําบลดอนยายหอม  อาํเภอเมอืงนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านสะแกราย ได้ท ําการประกอบอาชีพผ้าทอเป็นอาชีพเล้ียง

ครอบครัวสืบเน่ืองกนัมาเป็นเวลาชา้นานหลายช่วงอายคุน  ปัจจุบนัชาวบา้นยงัประกอบอาชีพเสริม
ทางดา้นการทาํผา้ทอ  ส่งขายออกไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ แต่ความรู้ยงัอยู่ในกลุ่มของตนเอง ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้โดยเชิญสมาชิกภายในกลุ่มไปดูงานยงัแหล่งอ่ืน ๆ 

จากการไปศึกษาดูงานทาํให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ การร่วมมือกบักลุ่มชน ๆ ในการ
พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ นับว่าเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนในส่ิงท่ีไม่เคยรู้และก่อให้เกิด
แนวคิดท่ีจะทาํส่ิงใหม่ 

“...การมาคร้ังน้ีผมเห็นว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะเทคโนโลยีผมจะนํา
ตน้แบบไปใชใ้นชุมชน  โดยเฉพาะการทาํแบบและรูปทรงของผา้ให้มีขนาดต่าง ๆ ปัจจุบนันิยมใน
ทอ้งตลาดอยูม่ากแต่ทาํไดไ้ม่ทนัการดูงานคร้ังน้ี  ทาํใหเ้ห็นวา่ชุมชนเราน่าจะทาํได.้..”(วิทยา  มียอด, 
สมัภาษณ์,  8 มีนาคม 2557) 

“...ฉันได้ซ้ือสินค้าจาํพวกของตกแต่งมาหลายสีจะนําไปทดลองใช้กบัการประดับ
รูปแบบเส้ือของฉันเห็นว่าแปลกและมีคุณภาพดี  หากใช้ไดผ้ลก็จะมีการส่ังซ้ือต่อไป...” (สร้อย  
จอมบุญ, สมัภาษณ์,  8 มีนาคม 2557) 

“ของพวกนาํไปประดิษฐ์เสริมเติมแต่งให้มนัทนัสมยัมากข้ึน  แถวบา้นหาซ้ือไม่ไดเ้ลย 
ดีนะท่ีมาเห็นท่ีน่ีเคา้มีขายดว้ยราคากไ็ม่แพง”  (จีระนนัท ์ แคนจา, สมัภาษณ์,  8 มีนาคม 2557) 

จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่ากลุ่มผา้ทอบ้านสะแกราย สนใจวตัถุดิบท่ีนํามาจาก
ภายนอกทอ้งถ่ิน  ดว้ยความรู้ความชาํนาญในการทาํผา้ทอไดพ้ฒันาไปอีกรูปแบบหน่ึง  ทาํให้เกิด
ช่องทางดา้นการตลาดเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการผลิตเพ่ือการแข่งขนักบักลุ่ม
อ่ืน ๆ ได ้

ชุมชนบ้านหัวเขาจนี อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 
สมาชิกชุมชนผูผ้ลิตผา้ทอแห่งน้ี  เป็นชุมชนท่ีมีกาํกบัการผลิตมากและมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในการผลิตผา้ไดห้ลากหลายรูปแบบ  ซ่ึงท่ีผา่นมาถูกกาํหนดจากองคก์รภายนอกท่ีนาํแบบ
ต่าง ๆ มาให้ผลิตแลว้ทาํตาม  โดยขาดการคิดเองซ่ึงการไปศึกษาดูงานคร้ังน้ีจึงเท่ากบัว่าเป็นการใช้
ความคิด และจินตนาการอยา่งอิสระโดยพวกเขาสนใจรูปแบบของผลิตภณัฑต่์าง ๆ เป็นอนัดบัตน้ ๆ 
ดงัเช่น   
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นางสมนึก  เทพธรรม (สมัภาษณ์, 27 มีนาคม 2557) กล่าววา่ 
“วนัน้ีตั้ งใจมาดูรูปแบบมาก ๆ เลย พวกเราผลิตแบบต่าง ๆ มาเยอะตามท่ีหน่วยงาน    

ต่าง ๆ มาสอน  แลว้พวกเราทาํตามกอ็อกมาได ้สวยดี คราวน้ีอยากไดรู้ปแบบไปลองทาํดูเองบา้ง” 
“ใช่ค่ะ รูปแบบท่ีสวยดีน่าจะทาํไม่ยาก  เยอะเลยน่าสนใจ ยากกว่าน้ีก็เคยทาํมาแลว้      

น่าลอง  น่าลอง”  
“นัน่แบบนั้นเหมือนท่ีเราเคยผลิตเลย (วิภา  จนัทร์กํ่า, สมัภาษณ์, 24 มีนาคม 2557)  
“จาํไดเ้ปล่าเหมือน ๆ กนัเลย  ตอนนั้นท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัมาสอนร่วมกบัองคก์รอะไร

หนา” (ยพิุน  ไหมละออง, สมัภาษณ์, 24 มีนาคม 2557) 
“คราวน้ีบา้นหัวเขาจีนคงจะเพิ่มรูปแบบใหม่ ๆ กนัละคราวน้ี ดีเหมือนกนัจะไดมี้ของ

ขายหลายอยา่ง กลุ่มเราจะไดไ้ม่ไปซํ้ ากบัใคร” (วีณา  สุขอยู,่ สมัภาษณ์, 27 มีนาคม 2557) 
จากแนวคิดดงักล่าวจะเห็นว่า  สมาชิกกลุ่มผา้ทอบา้นหัวเขาจีนมีทิศทางเดียวกนั คือ

ตอ้งการศึกษาดูงานเก่ียวกบัรูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ มากกว่าสนใจอยา่งอ่ืน ซ่ึงจะเห็นไดว้่าชุมชน
แห่งน้ีมีศกัยภาพในการผลิต และมีความชาํนาญระดบัมืออาชีพเพราะพยายามแสวงหาส่ิงใหม่ ๆ ท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มคนผูผ้ลิตในทอ้งถ่ินของตนไดอ้ยา่งมัน่ใจ  และกา้วไปขา้งหน้าดว้ย
การประเมินรายไดจ้ากการจาํหน่ายรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์เป็นทางเลือกใหม่ไม่ซํ้ากบักลุ่มผูผ้ลิตชุมชน
อ่ืนอีกดว้ย 

ชุมชนบ้านดอนมะเกลอื  อาํเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 ประชากรในชุมชนบา้นดอนมะเกลือ นับว่าเป็นชุมชนท่ีมีชาวไทยทรงดาํอยู่กนัอย่าง

หนาแน่นมากท่ีสุดในตาํบลดอนมะเกลือ  ซ่ึงมีทั้งหมดถึง 9 หมู่บา้นจากจาํนวนทั้งส้ิน 12 หมู่บา้น  
ใช้ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายตามวิถี วฒันธรรมประเพณีท่ีงดงามส่วนใหญ่ยงัชีพด้วยการทาํ
เกษตรกรรมเป็นหลกัมาตั้งแต่อดีต ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ท่ีอุดมสมบูรณ์เอ้ือต่อการทาํไร่  ทาํนา ทาํ
สวน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการผลิตผา้ทอก็ยงัเป็นเสมือนลมหายใจของผูค้นชาวไทยทรงดาํทุกคน  
ดงันั้นเม่ือมีคนอยู่จาํนวนมากก็ย่อมมีการผลิตผา้ทอเพ่ือใชใ้นชีวิตประจาํวนั  และการแต่งกายใน
วฒันธรรมประเพณีตามความเช่ือจากบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งแนบแน่น 

 ผา้ทอบา้นดอนมะเกลือมีช่ือเสียงควบคู่กบัตาํบลดอนมะเกลือมาชา้นาน  ประกอบกบั
ผูน้าํชุมชนแห่งน้ีเป็นผูห้ญิงท่ีมีเช้ือสายไทยทรงดาํดว้ยแลว้  จึงไดรั้บการผลกัดนัใหเ้กิดมิติต่าง ๆ ใน
การพฒันาอยูเ่สมอ  ดงัเช่นการไปศึกษาดูงานนอกชุมชนคร้ังน้ีนาํโดย นางแสน มารูปหมอก  นายก
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนมะเกลือไดน้าํทั้งสมาชิกกลุ่มผา้ทอและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลดอนมะเกลือไปศึกษาดูงานดว้ยถึง 2 แห่ง 

 “ฉันอยากจะพาพวกเขาไปดูเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านต่าง ๆ ไม่เฉพาะผา้ทอนะมาดูแล้ว
กลบัไปพฒันาชุมชนของเราให้กา้วลํ้ านาํสมยั  เหมือนกบัชุมชนไทยทรงดาํอ่ืน ๆ อย่างศูนยก์าร
เรียนรู้ ตอนน้ีมีคนบริจาคท่ีดินเพ่ือสร้างอาคาร  งบประมาณก็มาแลว้อีกหน่อย  กลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอก็
ไปอยู่รวมกนัท่ีนั่นจะไดท้าํงานไดอ้ย่างสะดวกครบวงจรเลย” (แสน  มารูปหมอก, สัมภาษณ์, 14 
มีนาคม 2557) 

 “...ลวดลายไม่แตกต่างกนัเลย  ฉันว่าฉันทอไดดี้กว่านะแบบโบราณดงัเดิมเลย  ผา้ซ่ิน
ลายแตงโมบา้นเราทอกนัมาตลอด  แต่ว่ารูปแบบเขาเก่ง สวย ๆ ทั้งนั้นเลยตอ้งเอาไปประยกุตดู์บา้ง
ละ...” (หนั  เล่ือมใจดี, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2557) 

 “...วิธีการทอเหมือนกนัแต่แตกต่างกนัท่ีลวดลายและสี  บา้นเราไม่ค่อยกลา้ทาํรูปแบบ
แปลก ๆ แหวกแนวทาํไปไม่รู้จะขายให้ใคร คราวน้ีตอ้งลองทาํดูบา้ง ตอ้งประยกุตส์าํหรับประดบั
ตกแต่งบา้ง...” (จนัทร์  อวัคนซ่ือ, สมัภาษณ์, 15 มีนาคม 2557) 

 “นัน่ซิของเราทาํแต่แบบเดิม ๆ เลยรายไดอ้ยูก่บัท่ีขายไดเ้ฉพาะเทศกาลสงกรานตเ์ท่านั้น  
ตอ้งทาํใช้ไดต้ลอดทั้งปี แบบผา้ม่าน  ผา้คลุมโต๊ะท่ีใช้ประดบับา้นไดด้ว้ย เป็นผลิตภณัฑ์สําหรับ
ตกแต่ง...” (สวย  เพชรมีดี, สมัภาษณ์ 15 มีนาคม 2557) 

 “ทอกนัอยูแ่ลว้ทุกวนัดีนะมาเห็นอะไรขา้งนอกบา้งจะไดก้ลบัไปคิดให้เป็นเงินเป็นทอง
มากกว่าเดิม” (แตง  ผวิครามดี, สมัภาษณ์ 15 มีนาคม 2557) 

 จากแนวคิดจากการดูงานของสมาชิกในกลุ่มผา้ทอของชุมชนบา้นดอนมะเกลือ ทาํให้
ทราบถึงความสนใจในการสร้างลวดลายรูปแบบใหม่ ๆ ข้ึนมาบา้ง เพราะท่ีชุมชนของตนผลิตอยู่
แลว้จะไดมี้รายไดม้ากข้ึน ประกอบกบัมีความหวงัเร่ืองการตลาดจากการส่งเสริมการสร้างสถานท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้แบบร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํอยา่งครบวงจร 

 ชุมชนบ้านหมอสอ ตําบลพระแท่นลาํพระยา จงัหวดักาญจนบุรี 
 ชาวไทยเช้ือสายไทยทรงดาํในชุมชนบา้นหมอสอแห่งน้ีก็เช่นกนั  ท่ีอาศยัอยู่ท่ามกลาง

สภาพภูมิศาสตร์ท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาํการเกษตร  และเล้ียงปศุสัตว ์ แต่ดว้ยความท่ีบา้น
หมอสอแห่งน้ีมีผูน้าํกลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทศัน์ในการบริหารจดัการงานทางดา้น
ศิลปวฒันธรรม  ประเพณีของไทยทรงดาํเป็นอย่างดีจึงทาํให้หมู่สมาชิกเกิดความศรัทธา และ
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ร่วมมือกนัแสดงออกถึงผลผลิตทางวฒันธรรมท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว และเป็นการเสริม
เพ่ิมเติมเศรษฐกิจใหก้บัชุมชนไดอี้กทางหน่ึง 

 ท่ีผ่านมาในการออกไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชน 
ประชาชนบา้น   หมอสอจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นไดใ้น
ระดับหน่ึง   ทั้ ง น้ีทั้ งนั้ นก็จะ ข้ึนอยู่กับผู ้นําเป็นหลัก   อย่างเช่นในการไปศึกษาดูงานใน
กรุงเทพมหานครคร้ังน้ี 

 “น่ีถา้อาจารยไ์ม่กาํหนดจาํนวนคนละก ็ มีอีกหลายคนอยากจะไปดว้ย น่าเสียดาย แต่ไม่
เป็นไรเอากลอ้งมาถ่ายรูปเก็บรายละเอียดใหดู้ได”้ (สวน  สุวรรณประเสริฐ, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 
2557) 

 “ถา้ไม่แพงฉันว่าจะซ้ือเอากลบัไปดูตวัอยา่งสัก 3-4 แบบ ทาํไม่ยากถา้จะทาํตอ้งพฒันา
กนับา้ง  ไหน ๆ วนัน้ีมีโอกาสแลว้...” (กหุลาบ  บุญจบั, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

 “...นัน่ไงรูปแบบคลา้ย ๆ กบัของชุมชนเราเลย แต่ของเขาดูมีเทคนิคมากกว่าของเรา  งั้น
เด๋ียวตอ้งซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไปใช้บา้งจะไดส้วยข้ึน คงขายไดร้าคาดี...” (อารีย ์ต๊ะสุ, สัมภาษณ์, 21 
เมษายน 2557) 

 “...ทาํไปไม่แน่นะ  อาจถูกใจคนซ้ือเอาไปขายต่อ ส่งออกต่างประเทศเลยใครจะไปรู้  
เห็นฝร่ังเขาชอบนะงานประเภททอมือเน่ีย...” (สาหร่าย  เงาะอาศยั, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 2557) 

 “...ไม่รู้ละ วนัน้ีตอ้งไดส้ักแบบสองแบบนาํไปประยกุตใ์ชดู้  ฉนัเห็นงานบางอยา่งทาํได้
ไม่ยากเลยยงัขายได ้ พวกเราคิดมากกนัไปหรือเปล่า  มวัแต่คิดเลยไม่ไดท้าํสักที ดีนะท่ีวนัน้ีไดม้า
เห็นรูปแบบและวสัดุตกแต่งนาํไปประยกุตไ์ดส้บาย...” (ดลยา  วุฒิไกรกลัยา, สมัภาษณ์, 21 เมษายน 
2557) 
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ตารางที ่20  แสดงสถานท่ีศึกษาดูงานของชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ลาํดบั ช่ือกลุ่มผู้ผลติผ้าทอ สถานทีไ่ปศึกษาดูงาน 
1 ชุมชนบา้นสะแกราย จงัหวดันครปฐม กลุ่มฝึกอาชีพบา้นผา้ อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดั 
  ราชบุรี ชุมชนบา้นหนองขาว อาํเภอท่าม่วง 
  จงัหวดักาญจนบุรี 
2 ชุมชนบา้นหวัเขาจีน จงัหวดัราชบุรี ศูนยแ์สดงสินคา้ OTOP สนามหลวง 2  
  กรุงเทพฯ หา้งสรรพสินคา้ ตั้งฮัว่เส็ง 

กรุงเทพฯ 
3 ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ จงัหวดั

สุพรรณบุรี 
ชุมชนบา้นดอนทอง อาํเภอกาํแพงแสน 

  ชุมชนบา้นหวัถนน  อาํเภอดอนตูม จงัหวดั 
  นครปฐม 
4 ชุมชนบา้นหมอสอ จงัหวดักาญจนบุรี ศูนยแ์สดงสินคา้ OTOP เมืองทองธานี  
  กรุงเทพฯ 
  ศูนยแ์สดงสินคา้ OTOP สนามหลวง 2 

กรุงเทพฯ 
ตารางที ่ 21  แสดงรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีไดรั้บการพฒันาหลงัจากผา่น 

       กระบวนการจดัการความรู้ของชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ลาํดบั
ที ่

ช่ือกลุ่มผู้ผลติผ้าทอ ช่ือผลติภัณฑ์ผ้าทอ ราคาเดมิ ราคาใหม่ 

1 ชุมชนบา้นสะแกราย  - กระเป๋าใส่โทรศพัท ์ 80 บาท 100 บาท 
 จงัหวดันครปฐม - กระเป๋าห้ิวมีหูขนาดกลาง 250 บาท 350 บาท 
  - ชุดไทยทรงดาํประยกุต-์หญิง 950 บาท 1,000 บาท 
  - เส้ือกอ้มประยกุตแ์ขนยาว- 800 บาท 950 บาท 
    ชาย 

- เส้ือกอ้มประยกุตแ์ขนสั้น 
 

300 บาท 
 

450 บาท 
2 ชุมชนบา้นหวัเขาจีน - พวงหรีดผา้ขาวมา้ 250 บาท 300 บาท 
 จงัหวดัราชบุรี - กระเป๋าหูห้ิวลายผา้ขาวมา้ 450 บาท 550 บาท 
  - กล่องใส่ทิชชูลายผา้ขาวมา้ 250 บาท 300 บาท 
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ตารางที ่21 (ต่อ) 

ลาํดบั
ที ่

ช่ือกลุ่มผู้ผลติผ้าทอ ช่ือผลติภัณฑ์ผ้าทอ ราคาเดมิ ราคาใหม่ 

  - เส้ือกอ้มประยกุตแ์ขนสั้น - 200 บาท 250 บาท 
    ชาย   
  - เส้ือกอ้มประยกุตแ์ขนยาว - 250 บาท 300 บาท 
    ชาย   

3 ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ - หมอนลวดลายไทยทรงดาํ 300 บาท 500 บาท 
 จงัหวดัสุพรรณบุรี - กระเป๋าใส่สตางคค์าดเอว 400 บาท 500 บาท 
  - หมวกไทยทรงดาํประยกุต ์ 350 บาท 450 บาท 
  - เส้ือประยกุต ์– ผูห้ญิง 300 บาท 400 บาท 
  - เส้ือประยกุต ์– ผูช้าย 300 บาท 400 บาท 
  - ยา่มสะพาย 350 บาท 400 บาท 

4 ชุมชนบา้นหมอสอ - หมอนอิงประยกุต ์ 850 บาท 1,000 บาท 
 จงัหวดักาญจนบุรี - ผา้คลุมไหล่ประยกุต ์ 1,900 บาท 1,250 บาท 
  - ผา้บงัแดดสาํหรับรถยนต ์ 450 บาท 500 บาท 
  - กางเกงขาวยาวประยกุต ์ 450 บาท 650 บาท 
  - กางเกงขาสั้นประยกุต ์ 450 บาท 650 บาท 
  - กระเป๋าใส่สตางค ์ 250 บาท 300 บาท 
  - กระเป๋าใส่โทรศพัท ์ 200 บาท 250 บาท 

 
สรุปสาํหรับการสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวและเพ่ิมเศรษฐกิจใหก้บัชุมชน  ก่อนหนา้น้ี 

มนู อุดมเวช (2547) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะทางเศรษฐกิจของชาวไทยทรงดาํเดิมเป็นชุมชนพ่ึงตนเอง
ส่วนใหญ่จะจาํหน่ายให้กบัชาวไทยทรงดาํดว้ยกนั  อยา่งไรก็ตาม  ในปัจจุบนัภูมิปัญญาการทอผา้
เร่ิมจางหายไป  เน่ืองจากมีเส้ือผา้ราคาถูกจากโรงงานเข้ามาจาํหน่ายมากข้ึนความคิดดงักล่าว
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปริมรัตน์  แขกเพ็ง (2546) ท่ีไดศึ้กษาแนวทางการส่งเสริมและพฒันา
สินคา้หตัถกรรมเพ่ือการส่งออกพบว่า  ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมไทยมีการทาํมานาน  แต่เดิมผลิตเพ่ือใช้
สอยในครัวเรือน เช่น การทอผา้ ฯลฯ  เม่ือประเทศเจริญข้ึนงานประเภทหัตถกรรมได้ขยายตัว
ออกไป  ผลิตเพ่ือให้เขา้กบัยคุสมยัสนองความตอ้งการของตลาด  แต่ก็ยงัประสบปัญหาต่าง ๆ อีก 
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ดงันั้นจึงตอ้งศึกษางานวิจยัของพรทิพย ์ พิมลสินธ์ุ  (2541) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2542)    
ท่ีไดท้าํการศึกษาวิจยัสาํรวจทศันคติและความคิดเห็นของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผา้ไทย  พบปัญหาคลา้ยๆ 
กนั ดงัน้ีคือ  ปัญหาดา้นคุณภาพ  สีตกง่าย  หดตวั  ดุแลรักษายาก  ไม่สะดวกในการใช ้ ปัญหาดา้น
รูปแบบ  มีลวดลายซํ้ า ๆ กนั บางผืนลวดลายมากสีฉูดฉาดและปัญหาเร่ืองราคาค่อนขา้งสูง  มี
ขอ้จาํกดักบัคนบางกลุ่ม  อาย ุและขาดขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผา้ไทยพร้อมกบัเสนอแนะให้พฒันา
คุณภาพใหสู้งข้ึนแบบอยา่งสากลในราคาท่ีเป็นธรรม  และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงคุณค่า
ของศิลปะผา้ไทย  ดงันั้นกระบวนการสร้างเสริมรายไดเ้ชิงเศรษฐกิจจึง เกิดข้ึนหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดน้าํ
สมาชิกผูผ้ลิตผา้ทอกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชนทั้ง 4 แห่งในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยไดไ้ปศึกษา
ดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้  จากกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอของชุมชนเช้ือสายเดียวกนั  และสถานท่ีผลิตและ
จาํหน่ายสินคา้ประเภทผา้ทอต่างวฒันธรรม  รวมถึงสถานท่ีประกอบการแบบมืออาชีพแลว้  กลุ่ม
ผูผ้ลิตผา้ทอทั้ง 4 ชุมชนไดน้าํองคค์วามรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปพฒันา ปรับปรุง และประยกุต์
ผลิตภณัฑ์ในชุมชนของตนจนสามารถสร้างรายไดจ้ากราคาสินคา้เดิมของกลุ่มได้มากข้ึน  แต่
อยา่งไรก็ตาม  ควรท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงคนในท่ีน้ี หมายถึง กลุ่มคนท่ีมารวมตวักนัเป็นสมาชิกกลุ่ม
ผูผ้ลิตผา้ทอของชาวไทยทรงดาํ ทั้ง 4 ชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ปกติกลุ่มคนชาว
ไทยทรงดาํมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย  และมกัจะเก็บตวัอยูใ่นชุมชนและทอ้งถ่ินของตนเช่นเดียวกบักลุ่ม
ผูผ้ลิตผา้ทอในโครงการวิจยัคร้ังน้ีมกัจะผลิตในลกัษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปตามอธัยาศยั  เอาไวใ้ช้
กนัเองภายในครอบครัวหรือแบ่งปันกนัมากกว่าท่ีจะผลิตเพื่อการคา้เชิงธุรกิจ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้ง
เพ่ิมวิสัยทศัน์ให้กบักลุ่มสมาชิกผูผ้ลิตผา้ทอของแต่ละชุมชนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ยงัสถานท่ี
อ่ืน ๆ  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันน้ี  การจดัการความรู้จะไม่ใช่แนวคิดใหม่อีกต่อไป  แต่ก็นับว่าเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคญัประการหน่ึง  ในการพฒันาทอ้งถ่ินหรือนาํพาชุมชนต่าง ๆ ไปสู่การเป็น
ชุมชนปฏิบติัการด้านการเรียนรู้ (Community of Practice/COP) ซ่ึงลกัษณะน้ีถือเป็นอีกรูปแบบ
หน่ึงของการพฒันา  ท่ีผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะนาํมาใชเ้พ่ือปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของสังคมได ้และ
เพ่ือพฒันาไปสู่ฐานรากทางปัญญา (Wisdom – based Society) นาํไปสู่การหารายไดใ้นเชิงเศรษฐกิจ
ต่อไป  ซ่ึงมีชุมชน/หมู่บา้นและประชาชนเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันา  ใน
รูปของเครือข่ายทางปัญญา บนมิติของการบูรณาการศิลปะกบัความหลากหลายของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  การบริหารจดัการทุนทางสังคม  วฒันธรรม การส่ือสารสาธารณะ และความตระหนกัใน
คุณค่าตลอดจนความสาํคญัของบุคคลกบัชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

 สําหรับความรู้ในกระบวนการจดัการความรู้ของชุมชนปฏิบติัการเรียนรู้ทางดา้นการ
ผลิตผา้ทอของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ท่ีรวมกลุ่มประกอบอาชีพใน
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การผลิตผา้ทอนั้น  ผูวิ้จยัจึงเร่ิมดว้ยการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้  โดยเชิญสมาชิกภายในกลุ่มไป    
ดูงานยงัแหล่งอ่ืน ๆ ประกอบดว้ยชุมชนบา้นดอนทอง  อาํเภอกาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  ชุมชน
บ้านหัวถนน อาํเภอดอนตูม  จงัหวดันครปฐม  กลุ่มฝึกอาชีพบ้านผา้  อาํเภอบ้านโป่ง  จงัหวดั
ราชบุรี  ชุมชนบา้นหนองขาว  อาํเภอพนมทวน  จงัหวดักาญจนบุรี  และสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ 
OTOP จากผลิตภณัฑผ์า้ทอพ้ืนเมืองในต่างจงัหวดัและในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการไปศึกษาดูงานดงักล่าวทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนรู้ร่วมกนั (Interactive Learning 
through Action) เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์  ซ่ึงได้แก่  การนําผลแห่งการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
ผลิตภณัฑผ์า้ทอรูปแบบใหม่ร่วมสมยัโดยอาศยักระบวนการทางสังคมท่ีมีเครือข่ายทางปัญญา  เป็น
ชุมชนอิสระซ่ึงทาํหน้าท่ีจดัการความรู้เพ่ือประโยชน์ในการสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว และเป็น
การเพ่ิมเศรษฐกิจใหก้บัชุมชนแต่ละทอ้งถ่ิน   
 
ตอนที่ 3  การวิเคราะห์เพื่อจัดทําชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมท้องถิ่นประเภทผ้าทอของ
ชุมชนชาวไทยทรงดาํในภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย 

ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้วลาในการทาํการศึกษาถึงบริบทต่าง ๆ ของชุมชนผูผ้ลิตผา้ทอของชาวไทย
ทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยทั้ง 4 จงัหวดั  ทาํให้ทราบถึงความเป็นวิถีชีวิตและจิต
วิญญาณของชาวไทยทรงดาํในการทาํมาหากิน  และในการใชชี้วิตประจาํวนัท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของ
วฒันธรรม  ประเพณี  และความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษอย่างแนบแน่น  ดงันั้นการทาํ
วิจยัเพ่ือมุ่งพฒันาอย่างเดียวคงจะไม่เกิดเป็นองคค์วามรู้ในมิติต่าง ๆ ให้บุคคลและสังคมอ่ืน ๆ ได้
เขา้ใจมากยิง่ข้ึน  โดยผูวิ้จยัไดล้งพ้ืนท่ีสาํรวจบริเวณภายในชุมชน  และบริเวณภายนอกชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคียงเพ่ือเป็นส่วนท่ีสามารถส่งเสริมซ่ึงกันและกนัในการเดินทางเข้าไปเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต  
วฒันธรรม  ประเพณี และการผลิตผา้ทอซ่ึงเป็นงานศิลปหัตถกรรมทอ้งถ่ินของชาวไทยทรงดาํใน
แต่ละพ้ืนท่ี  โดยจะขอกล่าวถึงบริบทของแต่ละชุมชนท่ีมีจุดแข็งและจุดอ่อน  เพ่ือนําไปจดัทาํ
เอกสารสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหก้บัชุมชนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ชุมชนผู้ผลติผ้าทอบ้านสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม   
ในชุมชนแห่งน้ีมีความสะดวกในการเดินทางเขา้ไปเรียนรู้มาก เพราะมีศกัยภาพ

ความพร้อมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของคนในชุมชนท่ีมีอธัยาศยัไมตรี  และใหค้วามร่วมมือเป็น
อยา่งดีสังเกตไดจ้ากเอกสารหลกัฐานท่ีปรากฏ  ในศนูยก์ารเรียนรู้ของชุมชนมีหน่วยงานต่าง ๆ มอบ
ประกาศนียบัตรรับรองถึงองค์ความรู้หลายด้าน  นอกจากนั้นยงัมีโล่ห์และถ้วยรางวลัประกัน
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คุณภาพอีกดว้ย  ศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนแห่งน้ีตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้วดัสะแกรายอนัเป็นวดัท่ีเป็น
ศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชนแห่งน้ี  และภายในบริเวณดา้นซ้ายของหน้าวดัยงัเป็นท่ีตั้งจาํลอง
แบบบา้นไทยทรงดาํในอดีตท่ีทาํดว้ยไมช้นิดต่าง ๆ จากธรรมชาติแสดงใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญาดา้นการ
สร้างท่ีอยูอ่าศยัให้เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ   และเป็นประหน่ึงสัญลกัษณ์ของชาวไทยทรงดาํท่ี
ทุก ๆ ปีจะใช ้  บริเวณลานวดัและเรือนแห่งน้ีประกอบกิจกรรมการแสดงดนตรีดว้ยการฟ้อนแคน
ในช่วงสงกรานต ์ อนัเป็นประเพณีท่ีสนุกสนานและสําคญัของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดาํหรือชาว 
“โซ่ง” ท่ีคนทัว่ ๆ ไปในทอ้งถ่ินมกัเรียกกนั 

การผลิตผา้ทอของชุมชนบ้านสะแกรายนับวนัจะหายลงไป  เน่ืองมาจากอยู่ใกล้
สงัคมเมืองจึงทาํใหค้นในชุมชนมีโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพมากข้ึน  โดยเฉพาะกระแสของ
เทคโนโลยดีา้นการส่ือสารมีผลกระทบต่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ ๆ เกิดค่านิยมแบบฉาบฉวย  และเจริญ
ตามรอยตามแฟชัน่มากกว่าการพยงุ และรักษารากเหงา้วฒันธรรมของตนเอง  แต่กย็งัโชคดีท่ีชุมชน
แห่งน้ียงัมีนางสาวจีรนันท์  แคนจา  ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้เช้ือสายไทยทรงดาํ 100% เป็นผูสื้บทอด
ความรู้เร่ืองผา้พื้นถ่ิน   ตลอดจนสามารถประยกุตเ์ป็นรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสวยงามและมีคุณค่าใน
การอนุรักษไ์ว ้

สาํหรับแหล่งเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงท่ีอยูห่่างจากวดัสะแกรายไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร  กคื็อศูนยก์ารเรียนรู้ปิยชนก  สถานท่ีน้ีดาํเนินการโดย  คุณปิยะ  กแูบ่ง  บุคคล
ท่ีมีเช้ือสายไทยทรงดาํอยา่งเตม็ตวั  สนใจเก่ียวกบัศิลปะและวฒันธรรมมาอยา่งยาวนานจนสามารถ
จบการศึกษาท่ีวิทยาลยัเพาะช่าง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  แลว้นาํความรู้
ดา้นความงาม และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์กบัภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษแบบครบ
วงจร  ดว้ยการบูรณาการสร้างแหล่งการเรียนรู้ในบริเวณพ้ืนท่ีดินของตนเอง  ซ่ึงเป็นสวนเกษตร  
ปลูกมะม่วง  มะพร้าว  กลว้ย และพืชผกัสวนครัวนานาชนิด  ตวับา้นแบ่งเป็นท่ีเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญา
การแปรรูปสินคา้  และเปิดบริการขายอาหารโดยใชท้รัพยากรจากพืชผลการเกษตรปลอดสารพิษ  
ในลกัษณะของเศรษฐกิจแบบพอเพียง  พร้อมทั้ งบริการท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์ ซ่ึงอยู่ใกลชิ้ดกับ
ธรรมชาติ  และสามารถใชเ้วลาศึกษาวิถีชีวิตวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

และหากจะศึกษาการเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดาํของชุมชนบา้น
สะแกราย  แบบราชการกาํหนดกต็อ้งไปท่ีโรงเรียนบา้นตากแดด  ซ่ึงถือไดว้่าเป็นโรงเรียนท่ีมีเดก็ ๆ 
ในชุมชนบา้นสะแกรายเดินทางไปศึกษากนัมากในระดบัประถมศึกษา  ถึงแมว้่าโรงเรียนบา้นตาก
แดดจะตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอสามพรานกต็าม  แต่บริเวณพื้นท่ีกย็งัอยูใ่นบริเวณชุมชนของชาวไทยทรง
ดาํบา้นสะแกรายอยูน่ัน่เอง  โรงเรียนแห่งน้ีมีอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินดว้ยการใหน้กัเรียนสวมใส่เคร่ือง
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แต่งกายแบบไทยทรงดาํประยกุต ์ ทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์  และมีศูนยก์ารเรียนรู้สร้างแบบบา้นไทย
ทรงดาํประยกุตอ์ยูบ่ริเวณขา้งสนามฟตุบอลของโรงเรียนแห่งน้ีดว้ย 

นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีสาํคญั ๆ ในดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัคริสเตียน ซ่ึง
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีให้การศึกษาตั้ งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  อยู่ห่างออกไป
ประมาณ 2 กิโลเมตร  และมีวดัดอนยายหอม  ตั้งอยูถ่ดัออกไปประมาณ ½  กิโลเมตร  วดัดอนยาย
หอมแห่งน้ีนบัว่าเป็นวดัท่ีมีผูค้นรู้จกัมาก  เพราะในอดีตถึงปัจจุบนัมีพระเกจิอาจารยท่ี์มีช่ือเสียงเป็น
ท่ียอมรับ    นบัถือของศาสนิกชนอยา่งมากถึงขนาดกล่าวกนัว่าเป็น  “เทพเจา้แห่งดอนยายหอม” นัน่
กคื็อ พระราชธรรมาภรณ์  หรือหลวงพ่อเงินท่ีชาวบา้นรู้จกั  หลงัจากหลวงพ่อเงินมรณภาพแลว้ก็มี
พระเกจิอาจารย ์คือ หลวงพ่อแช่ม  สืบต่อมาจนมรณภาพและปัจจุบนัก็ยงัมีพระอาจารยอ์วยพร
หลานหลวงพ่อแช่ม สืบทอดเป็นท่ีเคารพนับถือของสาธุชนและให้ความสําคัญเช่นเดียวกับ         
พระเกจิอาจารยทุ์กองคท่ี์ผา่นมา 

สถานท่ีสําคญั ๆ และการเดินทางไปชุมชนบา้นสะแกรายนั้นใชถ้นนสายพระประ
โทน -  บา้นแพว้ ออกสู่ถนนพระราม 2 จงัหวดัสมุทรสาครเป็นเส้นทางหลกั  แลว้มีถนนสายรอง
แยกเขา้หมู่บา้นไดห้ลายเส้นทางทะลุเช่ือมโยงเขา้หากนัไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
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แผนภูมทิี ่12   การสงัเคราะห์ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนบา้นสะแกราย  
          จงัหวดันครปฐม 

ด้านกจิกรรม 
- มีการจดักิจกรรมการทอผา้ 
- มีวงแคนประจาํชุมชน 
- มีการรักษาวฒันธรรมประเพณี  
  การฟ้อนแคนในเทศกาล 
  สงกรานต ์
- มีพิธี เสนเฮือน, แต่งงาน  ฯลฯ 
- มีผลิตภณัฑสิ์นคา้แปรรูป 
  หลายชนิด 

ด้านพืน้ที่ 
- มีความสะดวกในการเดินทาง 
- อยูใ่กลค้วามเจริญทุกมิติ 
- มีความหลากหลายทางกายภาพ 
- มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา และ 
  ท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์“ปิยะชนก” 
- มีวดัสะแกรายตั้งอยูภ่ายในชุมชน 
- มีศูนยว์ฒันธรรมไทยทรงดาํ 
- มีวดัดอนยายหอมแต่อยูไ่กล ด้านการจดัการ 

- กลุ่มผา้ทอมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  กบับุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ  
  อยูเ่สมอ 
- มีสินคา้ OTOP เพื่อการท่องเท่ียว 
  ไวบ้ริการ 
- มีการบริหารจดัการและแบ่งหนา้ท่ี 
  กนัดาํเนินงานแบบพอเพียง 
- ไม่มีผูน้าํดา้นการท่องเท่ียว 
- การประชาสมัพนัธ์และการตลาด 
  มีนอ้ย 

ด้านองค์กร 
- การมีส่วนร่วมของชุมชน 
- มีการรวมกลุ่มองคก์ร/จดัตั้ง 
  กลุ่มต่าง ๆ ตามการส่งเสริม 
  และพฒันาของภาครัฐ 
- ชุมชนมีความเขม้แขง็ 
- มีการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ 
- มีโรงเรียนบา้นตากแดดเป็น 
  แหล่งเรียนรู้และอนุรักษว์ฒันธรรม 
- มีผูน้าํติดต่อประสานงาน 

 ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของชุมชน 

บ้านสะแกราย  
จงัหวดันครปฐม 
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ภาพที ่ 45   แสดงถึงแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้นสะแกราย  

     อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
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2. ชุมชนผู้ผลติผ้าทอบ้านหัวเขาจนี อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี  
ถึงแมว้่าชุมชนบา้นหวัเขาจีนจะอยูไ่กลจากย่านความเจริญมาก  แต่ในความเป็นวิถี

ชีวิตแบบชนบทนั้นกลบักลายเป็นการสร้างจุดแข็งให้กบัชุมชนแห่งน้ีอย่างน่าช่ืนชม  สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของชุมชนแห่งน้ีอุดมไปด้วยธรรมชาติ  มีภูเขาลูกไม่ใหญ่โตแต่มีลกัษณะรูปทรงท่ี
สวยงามเป็นองค์ประกอบของฉากหลงั  หากมองด้วยอารมณ์สุนทรียแ์ลว้ไม่สร้างความผิดหวงั
สาํหรับผูท่ี้รักการวาดภาพและถ่ายภาพอยา่งยิง่ 

การเดินทางไปชุมชนบา้นหัวเขาจีนนั้น  แยกจากถนนเพชรเกษมบริเวณตวัอาํเภอ
ปากท่อ  มีป้ายบอกสถานท่ีทางอย่างเด่นชัดตลอดเส้นทางแสดงถึงคุณสมบัติท่ีน่าศึกษาหลาย
ประการ เช่น หมู่บา้น OTOP เพื่อการท่องเท่ียว  บา้นไทยเขม้แขง็ เป็นตน้  ตลอดระยะทางประมาณ 
9 กิโลเมตร  ระหว่างทางจะพบกบันาขา้วเขียวขจี  บางแห่งท่ีเป็นดอนก็จะเล้ียงววัจาํนวนมากและน่ี
คือเสน่ห์    อยา่งหน่ึงท่ีนาํไปสู่เป้าหมาย 

ชุมชนบา้นหวัเขาจีนมีศกัยภาพและความพร้อมของบุคลากรผูผ้ลิตผา้ทอจาํนวนมาก
เป็นจุดสนใจ  เม่ือถึง ณ ศูนยก์ลางของชุมชนชาวไทยทรงดาํบา้นหัวเขาจีน  ซ่ึงตั้งอยูด่า้นหนา้ของ
โรงเรียนบา้นหัวเขาจีนจะเห็นเอกลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุของไทยทรงดาํไดอ้ย่างเด่นชดั  คือซุ้มท่ีบ่ง
บอกถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมดว้ยการใชแ้คน  และขอ้งใส่ปลาจกัสานขนาดใหญ่อยูติ่ดถนน 

บา้นลกัษณะของไทยทรงดาํประยกุตข์นาดใหญ่ใชเ้ป็นท่ีทาํการสาํหรับกลุ่มผูผ้ลิตผา้
ทอท่ีรวมตวักนัประกอบกิจกรรมอยา่งครบวงจร  มีเคร่ืองทอผา้จาํนวนมากท่ีคนในชุมชนแบ่งสรร 
ปันส่วนดาํเนินงานกนัคลา้ยกบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม  จะเห็นผูผ้ลิตผา้ทอจาํนวนมากซ่ึง
ไม่สร้างความผิดหวงัสําหรับผูท่ี้สนใจเรียนรู้  โดยมีคุณวีณา  อยู่สุข เป็นผูใ้ห้การตอ้นรับพร้อม
อธิบายแนะนาํไดทุ้กเร่ือง  เป็นเสมือนประชาสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บการมอบหมายจากคนในชุมชนไว้
บริการความสะดวกสําหรับบุคคลภายนอก  เพ่ือไม่ให้ไปรบกวนการทาํงานของผูท้อผา้ในขณะ
ปฏิบติังาน 

ดา้นล่างของตวับา้นใชเ้ป็นพ้ืนท่ีทาํการกองทุนหมู่บา้น  สามารถจดัประชุมรองรับ
คนไดจ้าํนวน 50-60 คน  มีวสัดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยคีรบครัน และยงัมีหอ้งจดัแสดงและจาํหน่าย
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ประเภทผา้ทอของชุมชน พร้อม ๆ กบัมีตูโ้ชวใ์บประกาศเกียรติคุณและโล่ห์รางวลั
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ จาํนวนมาก 

ดา้นบนของอาคารแห่งน้ีใชเ้ป็นพิพิธภณัฑแ์สดงวสัดุ อุปกรณ์ประเภทเคร่ืองจกัสาน
รูปแบบต่าง ๆ ในการดาํรงชีวิตตามวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดาํ  ให้ศึกษาเรียนรู้อย่างหลากหลาย   
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พร้อม ๆ กบัติดป้ายบอกใหท้ราบถึงภาษาเรียกช่ือแบบไทยทรงดาํดว้ย  นอกจากนั้นยงัมีภาพอีกส่วน
หน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมการแต่งกายของชาวไทยทรงดาํในลกัษณะต่างจากอดีตสู่ปัจจุบนั 

บริเวณภายนอกตัวอาคาร  ท่ีได้รับการจัดภู มิทัศน์ให้งดงามแล้วยงัเป็นลาน
วฒันธรรมภายใตโ้ครงการแปดเสน่ห์ราชบุรี  แปดวิถีไทย  สายใยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  เป็น
ประจกัษใ์หเ้ห็นถึงความสาํคญัของชุมชนแห่งน้ีเป็นอยา่งมาก  และทุกๆ ปีในช่วงสงกรานตอ์นัเป็น
งานวฒันธรรมประเพณีอนัยิ่งใหญ่ของชาวไทยทรงดาํแห่งน้ีไดจ้ดัให้มีการแสดงดนตรี  การฟ้อน
แคน ณ บริเวณลานวฒันธรรมแห่งน้ี 

โฮมสเตย ์ เป็นท่ีพกัรูปแบบหน่ึงท่ีชาวชุมชนไทยทรงดาํเล็งเห็นถึงความสําคญัของ
วฒันธรรม  ประเพณีและการดาํรงชีวิตดว้ยการจดัท่ีพกับริการให้สําหรับผูค้นภายนอกท่ีสนใจจะ
พกัคา้งแรม  เพ่ือเก็บเก่ียวและสัมผสักบักล่ินอายวิถีชีวิตของชาวบ้าน  ดว้ยบรรยากาศท่ีงดงาม
แวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติไร่นาและขุนเขาแบบพอเหมาะ  ไม่ทึบเหมือนบา้นป่า  และไม่กนัดาร
จนเกินไป  สําหรับการไปพกัแบบโฮมสเตยน์ั้น  ท่ีชุมชนแห่งน้ีสามารถรองรับการเขา้พกัไดท้ั้ ง
ครอบครัว  และเป็นหมู่คณะไดอ้ยา่งสบาย ๆ พร้อมทั้งบริการดา้นอาหารไดทุ้กรูปแบบซ่ึงฝีมือการ
ทาํกบัขา้วของแม่บา้นชุมชนบา้นหัวเขาจีน  มีรสชาติอร่อยเช่นเดียวกบัอาหารทางภาคกลางของ
ประเทศไทยทัว่ไป 

สรุปได้ว่า  ชุมชนบ้านหัวเขาจีนนั้น  มีความพร้อมทั้ งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์และสวยงามแบบชนบทท่ีมีภูเขารูปทรงแปลกตาอยู่  บริเวณไม่ไกลจากทอ้งถ่ินซ่ึงสร้าง
ความประทบัใจและเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ทางธรรมชาติของชุมชนแห่งน้ี  ส่วนทางดา้นวิถีชีวิต
วฒันธรรมประเพณีของทอ้งถ่ินนั้นชาวชุมชนบา้นหวัเขาจีน  ยงัรักษาและสืบทอดจากบรรพบุรุษไว้
ไดอ้ยา่งมัน่คงจนไดรั้บการยืนยนัจากทางจงัหวดัราชบุรี  ให้เป็นหน่ึงในแปดดินแดนท่ีมีเสน่ห์ควร
ค่าแก่การยกยอ่งเชิดหนา้ชูตาของจงัหวดัอยา่งมีนยัสาํคญั  โดยเฉพาะประเพณีสงกรานตท่ี์ถูกบรรจุ
อยูใ่นโปรแกรมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ในภูมิภาคกลางไวอ้ยา่งน่าสนใจและมีความสาํคญั
ยิง่ต่อวฒันธรรมประเพณี  อนัดีของชาวไทยทรงดาํชุมชนบา้นหวัเขาจีนสืบต่อไป 
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แผนภูมทิี ่13  การสงัเคราะห์ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนบา้นหวัเขาจีน  
          จงัหวดัราชบุรี 
 
 

ด้านกจิกรรม 
- มีการทอผา้ลวดลายต่าง ๆ และ 
  การยอ้มคราม 
- ประเพณี วฒันธรรม และการ 
  แต่งกายท่ีโดดเด่น 
- พิธีการแต่งงาน พิธีเสนเฮือน 
- มีการเล้ียงไหม 
- มีการจกัสาน  
- มีวงดนตรีประจาํชุมชน 
- มีอาหารท่ีโดดเด่น 

ด้านพืน้ที่ 
- พ้ืนท่ีดา้นหลงัเป็นแนวเขาเสมือน 
  กุย้หลินราชบุรี 
- มองเห็นทิวเขาทอดขนานกบั 
  ชุมชน 
- การเดินทางสะดวก แต่อยูไ่กล 
  ความเจริญ 
- ป้ายบอกเส้นทางชดัเจน 
  ตลอดทาง 
- เป็นชุมชนท่ีศึกษาดูงานของ 
  หลายหน่วยงาน ด้านการจดัการ 

- กลุ่มผา้ทอท่ีเช่ือมโยงการ 
  ท่องเท่ียวจากองคก์รต่าง ๆ  
- มีความพร้อมในโฮมสเตยท่ี์ดีแต่ 
  บางคร้ังมีกล่ินไม่สะอาดจากการ 
  เล้ียงหมู 
- OTOP เพ่ือการท่องเท่ียว 
- การจดัการท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบ 
  ยงัมีนอ้ย 
- การประชาสมัพนัธ์และการตลาด 
  มีพอสมควร 
- มีผูน้าํดา้นการท่องเท่ียวท่ีตอ้ง 
  เสริมประสบการณ์ 

 ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของชุมชน 

บ้านหัวเขาจนี  
จงัหวดัราชบุรี 

ด้านองค์กร 
- การมีส่วนร่วมของชุมชนดีมาก 
- มีการรวมกลุ่มองคก์ร/จดัตั้ง 
  กลุ่มหลายกลุ่ม 
- ความเขม้แขง็ของชุมชนมีมาก 
- ผูน้าํมีความเขม้แขง็ทุกระดบั 
- การจดัตั้งหมู่บา้นวฒันธรรมมี 
  ศนูยว์ฒันธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
- มีแนวคิด 5 ไห ไทยทรงดาํ 
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ภาพที ่46   แสดงถึงแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้นหวัเขาจีน  

    อาํเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี 
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3. ชุมชนผู้ผลติผ้าทอบ้านดอนมะเกลอื  อาํเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี   
กลุ่มคนชาติพนัธ์ุไทยทรงดาํ  ของตาํบลบา้นดอนมะเกลือ  นั้นเป็นชุมชนหน่ึงท่ีมี

ความเจริญในดา้นต่าง ๆ เขา้ไปสู่ชุมชนอยา่งรวดเร็ว  ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคม  มีถนนหนทางลาด
ยางและเทปูนเข้าไปตามตรอกซอกซอยทําให้การเดินทางและระบบขนส่งมีความคล่องตัว 
สะดวกสบายเช่นเดียว ส่ิงอาํนวยประโยชน์ทางสาธารณะกมี็อยา่งครบครัน  ซ่ึงความพร้อมในทุก ๆ 
ด้านนั้นส่วนหน่ึงเพราะว่าบทบาทของผูน้ําทั้ งในระดบัท้องถ่ินจนถึงระดบัประเทศ  ซ่ึงมีอดีต
นายกรัฐมนตรี ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  เป็นผูน้าํในการพฒันาจึงทาํให้พื้นท่ีต่าง ๆ ในจงัหวดั
สุพรรณบุรี  มีความเจริญรุดหนา้ไปกวา่จงัหวดัอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

นอกจากนั้ นชาวชุมชนบ้านดอนมะเกลือ  ยงัตั้ งอยู่ในเขตอาํเภออู่ทอง  ซ่ึงเป็น
ดินแดนท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานและเช่ือกนัว่า  บริเวณแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของความเจริญใน
ยคุอาณาจกัรทวาราวดี  ซ่ึงมีการขุดคน้พบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจาํนวนมากในอาณาบริเวณ
อาํเภออู่ทอง  และสถานท่ีใกลเ้คียงจึงทาํใหเ้ป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑท์างประวติัศาสตร์  จึงมีกิจกรรม
เก่ียวกบัวฒันธรรมอยูเ่สมอ ๆ ฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีกลุ่มผา้ทอของชาวไทยทรงดาํ  บา้นดอน
มะเกลือไดน้าํสินคา้ไปแสดง  และจาํหน่ายทุกๆ ปี และคร้ังหน่ึงท่ี นางหลอด  ทองเช้ือ  ประธาน
กลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอไดรั้บเชิญจากทางราชการให้นาํผลิตภณัฑข์องชุมชนไปแสดงและถวายแด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี  ในคราวรับเสดจ็ท่ีอาํเภออู่ทองในราวปีพุทธศกัราช 2518 
ท่ามกลางความปล้ืมปีติของพ่ีน้องชาวไทยทรงดาํ  และประชาชนชาวอาํเภออู่ทองเป็นอย่างยิ่ง  
นอกจากน้ี  ยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากทางจงัหวดัสุพรรณบุรี  โดยหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกนัจดังาน
ประเพณีวนัเขา้พรรษาเป็นขบวนท่ีตกแต่งประดบัประดาตน้เทียนพรรษา  ประกอบดว้ยผูร่้วมเดิน
เป็นชาวไทยเช้ือชาติพนัธ์ุต่าง ๆ แสดงออกถึงวฒันธรรมประเพณีของตนเอง ในการแต่งกายอยา่ง
เด่นชดั  เป็นตวัแทนของอาํเภอต่าง ๆ ส่งเขา้ร่วมประกวดซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสวยงามระดบัชาติท่ี
น่าสนใจเป็นอยา่งมาก 

กลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอในชุมชนบ้านดอนมะเกลือมีฝีมือในการเย็บปักถักร้อยงานผา้
รูปแบบดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมาอยา่งชา้นาน  สังเกตดูบนบา้นทุกหลงัจะมีการเยบ็ปักถกัร้อยหมอน
ลวดลายตามแบบฉบบัของไทยทรงดาํ  ซ่ึงมีความงดงามเป็นเอกลกัษณ์และบ่งบอกถึงช่วงเวลาของ
ผลิตภณัฑท์างวฒันธรรมไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม  ปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตผา้ทออยูใ่นช่วงการเปล่ียนผา่นโดยมี
นางแสน  มารูปหมอก นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดอนมะเกลือ  ผูมี้เช้ือสายไทยทรงดาํเป็น
ผูน้าํการขบัเคล่ือนท่ีสาํคญั  นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนบา้นดอนมะเกลือเป็นสถานท่ีสืบสานและเช่ือม
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รอยต่อทางวฒันธรรมของชาวไทยทรงดาํ  ในการอนุรักษสื์บสานวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินใหก้บั
ชุมชนแห่งน้ีไดอี้กทางหน่ึง 

ถนนสายหลกัในการเดินทางเข้าสู่ชุมชนบ้านดอนมะเกลือ  คือ  ถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 321 แยกจากถนนมาลยัแมนก่อนถึงตวัอาํเภออู่ทองประมาณ 18 กิโลเมตร  ดา้น
ขวามือจะมีแยกเขา้ไปปากทางแยกน้ีมีซุม้บอกช่ือ โรงเรียนวดัสระพงัลาน  เป็นลกัษณะก่ออิฐถือปูน
ประดบัลวดลายปูนป้ันไวอ้ยา่งสวยงาม  และมีป้ายบอกระยะทางไปทางบา้นไทยทรงดาํ 6 กิโลเมตร   

สถานท่ีบริการจะอยู่บริเวณใกลก้บัวดัสระยายโสม เช่น ท่ีพกัช่ือ สระปลายสวน       
รีสอร์ท  เป็นสถานท่ีตั้งอยู่ระหว่างชุมชนกบัธรรมชาติไดอ้ย่างลงตวั  กล่าวคือ ดา้นหน่ึงอยู่ติดกบั
หมู่บา้นในชุมชนและอีกดา้นหน่ึงติดกบันาขา้ว  บรรยากาศเหมาะแก่การพกัผ่อนและเรียนรู้ดา้น
วฒันธรรม  วิถีชีวิตของชาวไทยทรงดาํไดเ้ป็นอย่างดีเพราะเจา้ของรีสอร์ทแห่งน้ีเป็นผูท่ี้มีเช้ือสาย
ไทรงดาํเช่นกนัฉะนั้นจึงปรากฏบา้นแบบไทยทรงดาํขนาดยอ่มตั้งอยูด่ว้ย   

สาํหรับร้านอาหารบริเวณดา้นหนา้และดา้นขา้งของวดัสระยายโสมนั้น  อุดมไปดว้ย    
ของกินท่ีอร่อย ๆ อยู่ดว้ยกนัหลายร้าน  ดว้ยเหตุท่ีสถานท่ีแห่งน้ีเป็นเส้นทางก่ึงกลางระหว่างการ
เดินทางไปจงัหวดัสุพรรณบุรีและจงัหวดันครปฐม  จึงมีร้านขายอาหารโดยเฉพาะร้านขา้วแกงท่ีมี
รสชาติระดบัห้าดาวหลายอย่าง  และถา้หากเป็นช่วงเยน็ถึงค ํ่า ๆ จะมีร้านขายหมูสะเต๊ะทั้งเจา้เก่า  
เจา้ใหม่ จาํนวน 3 ร้าน ใหล้องชิมกนัรับรองไม่ผดิหวงัแน่นอน 

สรุปสาํหรับความน่าสนใจ  สาํหรับชุมชนบา้นดอนมะเกลือนั้นคือ จาํนวนผูผ้ลิตผา้
ทอของชุมชนแห่งน้ียงัคงรักษามรดกทางวฒันธรรมดว้ยวิถีการทอผา้แบบดั้งเดิมไดอ้ย่างประณีต
สวยงาม  ซ่ึงจะหาดูไดจ้ากการทาํหมอนท่ีสะทอ้นกล่ินอายและลมหายใจจากชาติพนัธ์ุของตนเองมา
อยา่งยาวนาน  ส่วนในดา้นแหล่งบริการเร่ืองท่ีพกัและอาหารการกินนั้นแมจ้ะอยูห่่างไกลจากชุมชน
ไปบา้ง  แต่ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคเพราะส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกบั
คุณค่าของการใชเ้วลาแสวงหา 
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แผนภูมทิี ่14  การสงัเคราะห์ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนบา้นดอนมะเกลือ       
         จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ด้านการจดัการ 
- กลุ่มผา้ทอมีการเช่ือมโยงกบั 
  องคก์รภายนอกและเป็นท่ียอมรับ 
  ของสงัคมในอดีตอยา่งมาก 
- กลุ่มผา้ทอปัจจุบนัอยูใ่นช่วง 
  เปล่ียนผา่น 
- ขาดระบบการจดัการดา้นการ 
  ท่องเท่ียว 
- ประชาสมัพนัธ์และการจดัการ 
  ดา้นการตลาดมีนอ้ย 
- ยงัไม่มีท่ีพกัแบบโฮมสเตยท่ี์อยูใ่น 
  ชุมชน 

 ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรมของชุมชน 
บ้านดอนมะเกลอื 
จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ด้านพืน้ที่ 

- พ้ืนท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ 
- มีประชากรเช้ือสายไทยทรงดาํ 
  จาํนวนมาก 
- มีวดัดอนมะเกลือเป็นศูนยก์ลาง 
- มีศาลเจา้ 4 แห่ง 
- การเดินทางสะดวก มีป้ายบอก 
  ชดัเจน 
- เป็นชุมชนท่ีศึกษาและทดลองจาก
หลายหน่วยงาน 
- มีป้ายกระตุน้เตือนจิตสาํนึก 
- มีท่ีพกัแบบรีสอร์ทและ  
  ร้านอาหารอร่อย อยูบ่ริเวณหนา 
  วดัสระยายโลม แต่อยูไ่กล ด้านองค์กร 

- มีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
  ท่ีมีเช้ือสายไทยทรงดาํ 
- มีการร่วมกลุ่ม/จดัตั้งกลุ่มหลาย 
  กลุ่ม 
- มีการนาํเสนอผลงานหลายมิติออก 
  สู่สังคมภายนอกเสมอ 
- มีความเขม้แขง็ของชุมชน 
- มีความพร้อมในทุกมิติ 
- มีการพฒันาองคก์รภายในชุมชน 
  อยา่งต่อเน่ือง 
- กาํลงัจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ทาง 
  วฒันธรรมแบบครบวงจร 

ด้านกจิกรรม 
- มีการจดัประเพณีอ๋ินก๋อนฟ้อน 
  แคนทุกปี ช่วงสงกรานต ์
- มีการแต่งกายแบบไทยทรงดาํ 
- มีพิธีกรรมทุกอยา่ง 
- มีการทอผา้, มีการจกัสาน 
- มีร่วมเดินขบวนแสดงถึง 
  วฒันธรรมในเทศกาลท่ีทางการ 
  จดัข้ึนทุกปี 
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ภาพที ่ 47  แสดงถึงแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้นดอนมะเกลือ  
    อาํเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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4. ชุมชนผู้ผลติผ้าทอบ้านหมอสอ  อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี 
จงัหวดักาญจนบุรีเป็นดินแดนภาคตะวนัตกของประเทศไทยติดกบัประเทศพม่า  มี

สภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีแนวของภูเขายาวเหยยีดกั้นเป็นพรมแดน  ดงันั้นจึงเป็นจงัหวดัท่ีมีกลุ่มชาติพนัธุ์
อาศยัอยูม่าอยา่งยาวนานและหลากหลาย  ถึงแมว้่ากลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดาํซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีอพยพ
ใหม่มาในรัชสมยัปลายรัชกาลท่ี 5 ก็ตาม แต่ดว้ยวิถีชีวิตวฒันธรรม  ประเพณีอนัเป็นความเช่ือท่ี   
สืบสานกนัมาอยา่งแนบแน่นและยาวนาน  จึงทาํให้ชาวไทยทรงดาํอยูม่าไดอ้ย่างเป็นกลุ่มเป็นกอ้น   
งามสง่าในอตัลกัษณ์ของความเป็นมนุษยท่ี์มีรากเหงา้จากเผา่พนัธ์ุตนเองอยา่งเด่นชดั 

หลงัจากท่ีเคล่ือนยา้ยมาจากอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี  เขา้มาอยู่ในเขตจงัหวดั
กาญจนบุรีตามอาํเภอต่าง ๆ นั้น ชุมชนบา้นหมอสอนบัว่าโชคดีท่ีสามารถสร้างงานสร้างรายไดจ้าก
ปัจจยัหลกั 2 ประการ ดงัน้ีคือ 

1. สภาพทางภูมิศาสตร์ ท่ีน่าสนใจของชุมชนผูผ้ลิตผา้ทอบา้นหมอสอแห่งน้ี  ตั้งอยู่
ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนดินท่ีมีซากทบัถมของจุลินทรียจ์ากลาํนํ้าหมอสอ  เม่ือคราวเกิด
นํ้าท่วมเป็นประจาํทุกปีก่อนสร้างเข่ือนวชิราลงกรณ์  ดงันั้นความอุดมสมบูรณ์จากการทาํการเกษตร
จึงส่งผลให้ชาวบา้นอยู่ดีมีสุข  สามารถเอาเวลาบางส่วนมาร่วมกิจกรรมและผลิตผลงานทางดา้น
วฒันธรรม  ท่ีส่งผลกบัความเช่ือของชาติพนัธ์ุตนเองได ้ และความเช่ือดงักล่าวนั้นส่งผลให้เกิดการ
นบัถือส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติซ่ึงกไ็ดแ้ก่ 

ศาลเจา้พ่อป่ินแกว้และศาลเจา้แม่มะลิซ้อน  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพศรัทธาและเป็นส่ิง
รวมใจใหก้บัชาวชุมชนบา้นหมอสอ  โดยทุก ๆ ปีจะจดังานทาํบุญและมีพิธีทรงเจา้ในเดือน 6 เพราะ
ชาวบา้นในชุมชนเช่ือกนัว่าสามารถปลดปล่อยความทุกข ์ และช้ีนาํความเจริญมาสู่ครอบครัวตนเอง
และ   ชุมชนได ้

เตาเผาโบราณ  ชุมชนแห่งน้ีเคยมีความเจริญมาก่อนทางประวติัศาสตร์  โดยกรม
ศิลปากรได้ประกาศให้เป็นแหล่งศึกษาทางโบราณคดี  และไดจ้ดัสร้างกระบวนการเสริมสร้าง
เครือข่ายมรดกศิลปวฒันธรรมให้ยดืโยงกบัคนในชุมชนบา้นหมอสอ  ไดรู้้คุณค่าและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษอ์ยา่งย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัวิถีชีวิต  และวฒันธรรมประเพณีอนัดีของชุมชนชาวไทยทรงดาํ
บา้นหมอสอสืบไป 

2. คน  ในท่ีน้ีหมายถึงประชาชนผูมี้เช้ือสายไทยทรงดาํในชุมชนบา้นหมอสอแห่งน้ี 
ซ่ึงได้แก่  นางดลยา  วุฒิไกรกัลยา  หรือผูใ้หญ่คาํภาในอดีต จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์และ
สนทนาสัมภาษณ์พูดคุยกบับุคคลต่าง ๆ ทั้งในและนอกชุมชน  ตลอดจนไดท้าํกิจกรรมร่วมกบันาง
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ดลยา  วุฒิไกรกลัยา เห็นไดช้ดัว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และวิสัยทศัน์กา้ว
ไกล  จนบางคร้ังคนในชุมชนตามความคิดไม่ทนัจึงเกิดช่องว่างระหว่างคนกบัคนอยู่บา้ง  แต่ถึง
อยา่งไรกต็าม นางดลยา  ก็ยงัคงมีความมุ่งมัน่ผลิตผลงานอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมอยูต่ลอดเวลา  
จนสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัชุมชนและกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอบา้นหมอสอแห่งน้ีจนยากท่ีจะปฏิเสธได ้ 
นอกจากนั้นยงัอุทิศเวลาให้กบัหน่วยงานราชการอีก เช่น เป็นวิทยากรและผูใ้ห้การสนบัสนุนดา้น
วฒันธรรมใหก้บัโรงเรียนพระแท่นวิทยาคาร และการศึกษานอกโรงเรียน ฯลฯ  

สําหรับส่ิงท่ีน่าสนใจและเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีอยู่ห่างออกไป 
ไดแ้ก่ วดัพระแท่นดงรังวรวิหาร  ซ่ึงเป็นวดัหลวงชั้นตรีเป็นท่ีรู้จกัของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดี
ทุกปีจะมีงานเทศกาลไหวร้อยพระพุทธบาท  ซ่ึงเป็นงานประจาํปีท่ียิ่งใหญ่ของจงัหวดักาญจนบุรี  
ภายในวดัมีพิพิธภณัฑ์พ้ืนบ้าน  แสดงวสัดุอุปกรณ์การดาํรงชีวิตในอดีตท่ีนับวนัหาดูยาก  เช่น 
เคร่ืองใชส้อย  เคร่ืองมือการทาํการเกษตร  เคร่ืองมือการจบัสัตว ์ฯลฯ และยงัมีตาํราดา้นภูมิปัญญา
ไทยใหศึ้กษากนัอีกดว้ย 

ร้านอาหารท่ีแนะนาํก็คือร้านก๋วยเต๋ียวท่ีตั้ งอยู่ฝ่ังตรงขา้มกบัวดัพระแท่นดงรัง
วรวิหาร  เป็นร้านเก่าแก่คู่กบัความเจริญของตลาดพระแท่นมาอยา่งยาวนานเช่นกนั  โดยเจา้ของร้าน
จะมีเคล็ดลบัเป็นสูตรเฉพาะตวัซ่ึงผลิตข้ึนเองอย่างเช่นลูกช้ินหมู   นอกจากหากใช้เส้นทางผ่าน
ชุมชนบา้นหมอสอเลยไปยงัอาํเภอท่าเรือจะมีของกินท่ีอร่อยเป็นอาหารจานเดียว เช่น กลางวนัจะ
เป็นก๋วยเต๋ียวเน้ือ  ก๋วยเต๋ียวหมู หลายร้านแต่ถา้เป็นช่วงเยน็ถึงตอนกลางคืนจะมีร้านขา้วตม้กุ๊ยท่ีปรุง
กบัขา้วตามสัง่ไดร้สชาติท่ีถูกใจ  และถูกราคาใหเ้ลือกอีกเช่นกนั 

การเดินทางไปสู่ชุมชนบ้านหมอสอ  สามารถเดินทางไปได้ทุกฤดูกาลตาม
เส้นทางหลายหมายเลข 3081 สายพระแท่น – ท่าเรือ ถา้ไปจากวดัพระแท่นดงรังวรวิหาร ประมาณ 
3 กิโลเมตร  แต่ถา้เดินทางจากส่ีแยกอาํเภอท่าเรือระยะทาง 11 กิโลเมตร  จะมีป้ายช้ีทางไปอีก
ประมาณ 3.7 กิโลเมตร ผา่นวดัหมอสอวงัคา ซ่ึงเป็นศนูยร์วมจิตใจของชุมชนอีกเช่นกนั 

สรุปไดว้่า  แหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาดา้นผา้ทอของชาวไทยทรงดาํบา้นหมอสอ 
อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรีนั้น  สามารถศึกษาและสอบถามถึงองคค์วามรู้ต่าง ๆ ไดจ้ากนาง
ดลยา  วุฒิไกรกลัยา และยงัมีเครือข่ายท่ีโรงเรียนพระแท่นวิทยาคาร  ซ่ึงเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้น
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  โดยมีอาจารยก์าระเกษ  อ่อนแกว้  เป็นผูดู้แล และหากจะเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถ
ศึกษาดูได้จากพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน  ในวดัพระแท่นดงรังวรวิหาร  ส่วนด้านอาหารการกินซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้นมีให้เลือกมากมายหลายแห่ง  และทางดา้นท่ี
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พกันั้นส่วนใหญ่ผูค้นท่ีเดินทางมายงัจงัหวดักาญจนบุรี จะเขา้ไปพกัโรงแรมในตวัเมืองหรือรีสอร์ท 
ท่ีอยูริ่มแม่นํ้าแคว  เพราะมีความสะดวก  สวยงาม บริการไดม้าตรฐานและมีความปลอดภยัมากกวา่ 

ผลสรุปแหล่งเรียนรู้และการเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน       
ชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 แห่งในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยนั้น  ลว้นแลว้แต่มีเสน่ห์ จุดเด่นและ
ขอ้ดอ้ยในมิติต่าง ๆ แตกต่างกนับา้งข้ึนอยูก่บับริบทของคนในชุมชนและสภาพภูมิศาสตร์มากกว่า 
โดยก่อนหน้าน้ี สมทรง  บุรุษพฒัน์ และคณะ (2556) ไดท้าํโครงการวิจยัเร่ือง “ชาติพนัธ์ุ ภาษา 
วฒันธรรม และการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ” (Ethnicity , Language, Culture and Ethnic 
Tourism Development) ใช้พ้ืนท่ี 7 จังหวดัในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวดั
กาญจนบุรี  เพชรบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี เพ่ือท่ีจะ
คน้หาและพฒันาศกัยภาพของชุมชนตน้แบบให้เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้  และการถ่ายทอดองค์
ความรู้การท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุแบบยัง่ยืน  ผลการวิจยัในปีท่ี 1 พบว่า ชุมชนไทยโซ่งในแทบทุก
จงัหวดัมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ  โดยชุมชนไทยโซ่งในจงัหวดั
นครปฐมไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นชุมชนตน้แบบของการท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ   เน่ืองจากชุมชน
ตั้งอยู่ในเส้นทางการท่องเท่ียวของจงัหวดันครปฐม  และไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนแก่
ชุมชนไทยโซ่ง คือ การวางรากฐานการจดัการท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุอย่างย ัง่ยืน  กล่าวคือ แกนนาํ
ดา้นการจดัการท่องเท่ียวชุมชนไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียว  การพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวในทางท่ีจบัตอ้งได ้ และจบัตอ้งไม่ได ้ การทดลองและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
เพ่ือการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนไทยโซ่ง  ผลสืบเน่ืองท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือ ช่วยใหค้นไทยโซ่ง
เขา้มาเรียนรู้ร่วมกนัเกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตนเองมากข้ึน  และปรารถนาท่ีจะสืบสาน
ต่อไป  ผลจากการวิจยัทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าชุมชนไทยโซ่งสามารถจดัการท่องเท่ียวได้ดว้ย
ตนเอง แต่ทั้ งน้ีมหาวิทยาลยั  องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือภาคเอกชนควรจกัเข้ามาเป็น
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนอย่างต่อเน่ืองเช่นเดียวกบังานวิจยัของ วสันต์  เทพสุริยานนท ์
(2552) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ชุมชนร่วมรัฐ : กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายมรดกศิลปวฒันธรรม 
บา้นหมอสอ  จงัหวดักาญจนบุรี  พบว่า ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีจะสามารถเสริมสร้างความเป็นเครือข่าย
มรดกศิลปวฒันธรรมไดใ้นรูปแบบชุมชนร่วมรัฐ  ชุมชนทอ้งถ่ินนั้นมกัจะเป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มชาติ
พนัธ์ุท่ียงัคงมีวิถีวฒันธรรมแบบดั้งเดิมของตนท่ีเขม้แข็ง  มีกลุ่มผูน้าํท่ีมีความเขา้ใจในคุณค่าของ
มรดกทางวฒันธรรม  สมาชิกในชุมชนพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือและเขา้มามีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรม  มีทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีเห็นเป็นรูปธรรม  และได้รับการยอมรับสนับสนุนอย่าง
ทันท่วงทีด้วยความเหมาะสมจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  นอกจากน้ียงัมีการวิจัยของ            
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นงลกัษณ์  จนัทารากุล  และนรินทร์  สังขรั์กษา (2555) เร่ือง การศึกษาศกัยภาพในการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของชุมชนบา้นหวัเขาจีน  จงัหวดัราชบุรี  พบว่า 1) ศกัยภาพการท่องเท่ียวโดยภาพรวม
ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นพื้นท่ี  ดา้นการจดัการ  ดา้นกิจกรรม และดา้นองคก์รอยู่ในระดบัมาก  แนวทาง
ในการพฒันาท่ีสําคญั ไดแ้ก่ งบประมาณ การให้ความรู้  การศึกษาดูงาน  และการประชาสัมพนัธ์
ผา่นทางเวบ็ไซต ์ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอยา่งต่อเน่ือง  ส่วนปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง – นอ้ย โดยพบวา่  องคก์รมีมากท่ีสุดรองลงไปตามลาํดบั ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นกิจกรรม  ดา้น
การจดัการ  และดา้นพื้นท่ีมีนอ้ยท่ีสุด   สาํหรับแหล่งเรียนรู้ดา้นวฒันธรรมในลกัษณะพิพิธภณัฑท่ี์มี
ขา้วของเคร่ืองใช ้ แสดงถึงวิถีชีวิตแบบอดีต  เห็นจะมีเพียงชุมชนบา้นหวัเขาจีนมาก  ท่ีสุดแต่ยงัไม่
สมบูรณ์นกั  ส่วนของชุมชนบา้นสะแกรายและชุมชนบา้นดอนมะเกลือถึงจะมีศูนยว์ฒันธรรมท่ีเป็น
แบบบา้นไทยทรงดาํ  แต่กย็งัขาดการบริหารจดัการพฒันาเท่าท่ีควรและสาํหรับชุมชนบา้นหมอสอ
นั้น  ยงัไม่มีศูนยว์ฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชาวไทยทรงดาํอยา่งแทจ้ริง 

จุดเด่นท่ีสําคญันอกจากวิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณี  และการผลิตผา้ทอของ
ชุมชนชาวไทยทรงดาํแลว้  ในแต่ละชุมชนยงัมีทรัพยากรธรรมชาติ  และโบราณวตัถุสถานท่ีเป็นส่ิง
ดึงดูดใจให้กบัผูม้าเยือนไดอี้ก  เช่น  ชุมชนบา้นสะแกรายมีการคมนาคมติดต่อสะดวกใกลค้วาม
เจริญมากท่ีสุด  มีแหล่งเรียนรู้และบริการท่ีพกัแบบโฮมเสตยค์รบวงจรท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ปิยะชนก  
ชุมชนบา้นหวัเขาจีนมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามเหมาะท่ีจะพกัคา้งคืนแบบโฮมสเตยภ์ายในชุมชนท่ีจดัไว้
อยา่งน่าสนใจ  ชุมชนบา้นดอนมะเกลือมีตนเช้ือสายไทยทรงดาํอยูก่นัหนาแน่น  การจดัตั้งศูนยก์าร
เรียนรู้อยูใ่นระหว่างดาํเนินการจากนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคนปัจจุบนัท่ีมีชาติพนัธ์ุเป็นชาว
ไทยทรงดาํเช่นกนั   สาํหรับสถานท่ีพกัแบบรีสอร์ทและอาหารอร่อยอยูบ่ริเวณใกลว้ดัสระยายโสม   
แต่ถา้หากจะศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโบราณวตัถุสถานสามารถเดินทางไปยงัตวัอาํเภออู่ทองระยะทาง
ประมาณ 20 กิโลเมตร  และชุมชนบา้นหมอสอซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเล็กท่ีสุดในการวิจยัคร้ังน้ี  แต่ดว้ย
คุณภาพของผูน้าํหญิงท่ีมีความรู้ความสามารถมาก  จึงทาํให้การเรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมและ
ผลิตภณัฑผ์า้ทอของชุมชนแห่งน้ีไดรั้บการยอมรับ  ประกอบกบัชุมชนแห่งน้ีมีการขดุคน้พบเตาเผา
โบราณโดยกรมศิลปากรไดจ้ดัตั้งให้เป็นแหล่งศึกษาทางโบราณคดี อยู่ใจกลางของชุมชนซ่ึงเป็น
สถานท่ีตั้งของศาลเจา้พ่อป่ินแกว้ – เจา้แม่มะลิซ้อน  ซ่ึงเป็นศูนยร์วมความศรัทธาของคนในชุมชน
อีกดว้ย  นอกจากน้ียงัสามารถเดินทางไปเรียนรู้ยงัพิพิธภณัฑ์พื้นบา้น  ตั้งอยู่บริเวณวดัพระแท่น     
ดงรังวรวิหาร  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมอยูไ่ม่ไกลจากชุมชนมากนกั 
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ด้านพืน้ที่ 
- มีลาํคลองหมอสอท่ีมี 
  ความสาํคญัทางประวติัศาสตร์  
  และเป็นลาํนํ้าท่ีมีความอุดม 
  สมบูรณ์ 
- มีแหล่งโบราณคดี เตาเผาโบราณ 
  ใหศึ้กษา จาํนวน 5 หลุม 
- มีพระพิมพดิ์นเผา 
- มีวดัหมอสอวงัคา 
- มีวดัพระแท่นดงรังวรวิหาร 
  แต่อยูไ่กล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี ่ 15   การสงัเคราะห์ศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมชุมชนบา้นหมอสอ  

          จงัหวดักาญจนบุรี 

ด้านองค์กร 
- การมีส่วนร่วมของชุมชนพอใช ้
- มีการร่วมกลุ่มองคก์ร/จดัตั้งกลุ่ม 
- ผูน้าํมีความเขม้แขง็ 
- ผูน้าํกลุ่มท่ีมีวิสัยทศัน์ 
- มีความเช่ือมโยงกบัองคก์รภาครัฐ  
  ขยายโอกาสทางการศึกษา 
- ใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐ 
- มีการจดัตั้งศนูยว์ฒันธรรมแต่เป็น 
  แบบร่วมสมยั 

ด้านการจดัการ 
- กลุ่มผา้ทอมีการเช่ือมโยงกบั 
  สถานศึกษาหลายระดบั 
- มีผลิตภณัฑผ์า้ทอรูปแบบใหม่ร่วม 
  สมยัหลายประเภทจาํหน่าย 
- ขาดการจดัการท่องเท่ียวท่ีเป็น 
  ระบบ 
- ขาดการประชาสมัพนัธ์และการ 
  จดัการดา้นการตลาด 
- ขาดท่ีพกัแบบโฮมสเตยอ์ยูใ่น 
  ชุมชน 

ด้านกจิกรรม 
- มีการจดักิจกรรมเฉพาะวนั 
  สาํคญัๆ หรือมีหน่วยงานอ่ืน 
  กาํหนดใหท้าํ 
- มีงานบุญประจาํปีเดือน 6 ไดแ้ก่  
  งานพิธีไหวศ้าลเจา้พอ่ป่ินแกว้  
  และเจา้แม่มะลิซอ้น 
- มีการจกัสาน 
- มีพิธีเสนเฮือน 
- มีพิธีแต่งงาน 
- มีพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีวดั 
  พระแท่นดงรังวรวิหาร 

 ศักยภาพการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของชุมชน 

บ้านหมอสอ 
จงัหวดักาญจนบุรี 
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ภาพที ่ 48  แสดงถึงแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้นหมอสอ อาํเภอ 

     ท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี 



บทที ่ 6 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The Western Region of 
Thailand) โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ  1) เพื่อพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมต่อ
ยอด   ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ  2) เพื่อสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน  และ3) เพ่ือจดัทาํชุมชนปฏิบติัการ
เรียนรู้ดา้นศิลปกรรมทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนชาว
ไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 4 จงัหวดั ประกอบดว้ย  

1) ชุมชนบา้นสะแกราย  อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม   
2) ชุมชนบา้นหวัเขาจีน อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี   
3) ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ อาํเภออู่ทอง  จงัหวดัสุพรรณบุรี และ  
4)  ชุมชนบา้นหมอสอ  อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี   
โดยใชเ้วลาในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 1 ปี ทาํให้ไดท้ราบถึงปรากฏการณ์ในมิติต่าง ๆ พอท่ีจะ

สรุปผลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัทั้ง 3 ประเดน็ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่ 22  แสดงการสรุปผลการวิจยัการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาค 
        ตะวนัตกของประเทศไทย 

วตัถุประสงค์ สรุปผล 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ทอท่ีเกิด
จากการต่อยอดภูมิปัญญาของชุมชน
ชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตก
ของประเทศไทย 
 

โดยสรุป  ผา้ทอของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทยทั้ง 4 ชุมชน เป้าหมายของการผลิตนั้นเป็นปัจจยั
หน่ึงในส่ีท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัวิถีชีวิตของมนุษยอ์ยา่ง
แนบแน่นมาเป็นเวลายาวนาน  ดว้ยการสืบทอดภูมิปัญญาท่ีมี
นัยสําคญัทางวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม  และความเช่ือมา
จากบรรพบุรุษแบบรุ่นสู่รุ่นกล่าวถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผา้
ไทยทรงดําก่อนหน้านั้ น  ในงานของ ฐิติพันธ์  จันทร์หอม 
(2555) เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผา้ทอด้วยศิลปะและภูมิ
ปัญญาของชาวไทยทรงดาํในจังหวดันครปฐมพบว่า  ยงัคง
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุไวไ้ดอ้ย่างเหนียวแน่น  
และแสดงออกอย่างเด่นชัดบนพื้นฐานของความเช่ือและ
พิธีกรรมต่าง ๆ มีการรักษาไวซ่ึ้งกรรมวิธีและกระบวนการทอ
ผา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลวดลาย  สีสัน และรูปร่างท่ี
คลา้ยคลึงกนั แต่รูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกจาํหน่ายอยู่
เดิมมีคุณภาพตํ่า  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรเดช  โตมะตรี 
(2553)  ท่ีศึกษาแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละช่องทางการ
จดัจาํหน่ายผา้ทอชาวไทยทรงดาํ  บา้นสะแกรายร่มเยน็  ตาํบล
ดอนยายหอม  อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม  ท่ีพบว่า
ส่วนใหญ่มีรูปแบบเดิม ๆ ไม่ทนัต่อความตอ้งการและความ
นิยมของลูกคา้มีลกัษณะไม่โดดเด่น  หรือแตกต่างจากผูผ้ลิต
รายอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีสมาชิกขาดความรู้  ความชาํนาญ ทกัษะฝีมือ
ในการแปรรูปผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายท่ีไดรั้บความนิยมนอ้ยลง  
และสมาชิกใหค้วามสาํคญัในการพฒันาผลิตภณัฑล์ดลง 



216 

 

ตารางที ่22 (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ สรุปผล 

 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ สุพรรณ  สมไทย และคณะ (2550) 
เร่ือง การออกแบบผลิตภณัฑ์ของตกแต่งบา้น  โดยแนวคิดจาก
วฒันธรรมชาวไทยทรงดาํ  มีขอ้เสนอแนะไวอ้ย่างน่าสนใจว่า  
ลวดลายบนผา้ทอของชาวไทยทรงดาํมีเทคนิคเป็นการทอ  การปะ 
และการปัก ไม่เหมือนในกลุ่มอ่ืน  การนําลวดลายมาพฒันานั้น
ควรทาํอย่างต่อเน่ือง  การเลือกใช้วสัดุและสีบนผลิตภณัฑ์ควร
คาํนึงถึงการนําไปใช้งาน  การดูแลรักษาตามสภาพแวดล้อม  
จะเป็นการสร้างรายได้อย่างจริงจงัต่อไป  เช่นเดียวกับงานวิจยั
ของ จงลกัษณ์  ช่างปล้ืม (2554) ท่ีทาํวิจยัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่งจงัหวดัสุพรรณบุรี  สรุปไวว้่าท่ีผ่านมา
รูปแบบการถ่ายทอด  ท่ีเนน้การปฏิบติั  ขาดแนวคิด  ปรัชญา  และ
ความเช่ือท่ีแสดงอยูใ่นผลงานศิลปกรรม  ซ่ึงการถ่ายทอดดงักล่าว
ไม่สอดคลอ้งกบัสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบนั  ซ่ึงแนวโนม้ใน
อนาคตจะตอ้งมีการดาํเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ 
ส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  และเผยแพร่ รวมทั้ งการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนบน
พื้นฐานการถ่ายทอดท่ีเน้นความรู้  ควบคู่การปฏิบัติเพื่อความ
ยัง่ยนืทางศิลปะและวฒันธรรมสืบไป    ทั้งน้ีเพราะผา้ทอแบบต่าง 
ๆ เป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้างข้ึนบนเง่ือนไขความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ทุกระดบั  เป็นผลงานท่ีไดรั้บการส่งเสริมและปรับปรุงรูปแบบ
ร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยั  ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ กบั
ปราชญช์าวบา้น  ผูน้าํชุมชน  ศิลปินพื้นบา้นผูผ้ลิตผา้ทอของชาว
ไทยทรงดําทั้ ง 4 ชุมชน ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
ไดแ้ก่ 1) ชุมชนบา้นสะแกราย  จงัหวดันครปฐม  2) ชุมชนบา้น
หวัเขาจีน  จงัหวดัราชบุรี  3) ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ จงัหวดั 
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ตารางที ่22 (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ สรุปผล 

 

สุพรรณบุรี และ 4) ชุมชนบา้นหมอสอ จงัหวดักาญจนบุรี  โดย
ผูว้ิจัยได้ร่วมกับผูผ้ลิตผา้ทอของชาวไทยทรงดําออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ผา้ทอรูปแบบใหม่ร่วมสมยัท่ีไดจ้ากการต่อยอดภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกนัมาตามวิถีวฒันธรรมและ
ประเพณี  โดยการเลือกสรรอตัลกัษณ์ของไทย  ทรงดาํท่ีโดด
เด่น  เช่น  ผ้าทอพื้นเมืองสีดํา ผ้าทอลายแตงโม  ผ้าทอลาย
ผา้ขาวม้า ลวดลายของผา้ท่ีนิยมปักบนผืนผา้ เช่น ลายเปียว  
ลายดอกพิกุล  ลายดอกมะลิ  และกระดุมเงินท่ีมีรูปทรงกน้หอย 
เป็นตน้ นาํไปประเมินคุณภาพตามหลกัการของศิลปะและการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ของศูนยส์ร้างสรรคก์ารออกแบบ  TCDC  
ดว้ยการเชิญผูท้รงคุณวุฒิ  ผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ประสบการณ์ใน
มิติต่าง ๆ รวมทั้ งปราชญ์ชุมชน  ผูน้ําชุมชนและผูผ้ลิตผา้ทอ
ชาวไทยทรงดาํ  ร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกจากผลิตภณัฑรู์ปแบบ
ใหม่ร่วมสมยัของชุมชนทั้ง 4 แห่ง จาํนวน 40 แบบ ให้เหลือ
เพียง 20 รูปแบบ แลว้นาํไปทดลองตลาดดว้ยการจาํหน่ายจริง
ยงัสถานท่ีต่าง ๆ  ได้แก่ งานแสดงสินคา้ OTOP ภูมิภาคของ
ภาคกลาง  อาํเภอเมือง   จงัหวดัราชบุรี   งานนครปฐมเอก็ซโป  
(Expo)   จังหวัดนครปฐม     งานวัฒนธรรมอําเภออู่ทอง  
จงัหวดัสุพรรณบุรี  งานแสดงสินคา้ OTOP จงัหวดักาญจนบุรี 
ฯลฯ เพื่อประเมินความตอ้งการของผูบ้ริโภคในระดับต่าง ๆ 
เช่น ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับบน  แล้วนําไปแก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ใน
ระดบัต่าง ๆ จนเกิดคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์พร้อม ๆ กบัเป็น
การสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจใหก้บัชุมชน  ส่งผลใหก้ลุ่มสมาชิก 
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ตารางที ่22 (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ สรุปผล 

 ผูผ้ลิตผา้ทอและคนในชุมชนต่ืนตวักบัปรากฏการณ์ใหม่ ๆ จาก
กิจกรรมท่ีผูว้ิจยัดาํเนินการโดยจดักิจกรรมให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกนั
คิด ช่วยกันทาํทั้ งในและนอกชุมชนจนเกิดเป็นเครือข่ายกับ
ชุมชนอ่ืน ๆ นาํมาซ่ึงการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอสืบไป 

2. การเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน
ชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตก
ของประเทศไทย 

สรุปสาํหรับการสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน  ก่อนหนา้น้ี มนู อุดม
เวช (2547) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะทางเศรษฐกิจของชาวไทยทรง
ดาํเดิมเป็นชุมชนพึ่งตนเองส่วนใหญ่จะจาํหน่ายใหก้บัชาวไทย
ทรงดาํดว้ยกนั  อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบนัภูมิปัญญาการทอผา้
เร่ิมจางหายไป  เน่ืองจากมีเส้ือผา้ราคาถูกจากโรงงานเขา้มา
จาํหน่ายมากข้ึนความคิดดังกล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ
ปริมรัตน์  แขกเพง็ (2546) ท่ีไดศึ้กษาแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อการส่งออกพบว่า  ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมไทยมีการทํามานาน  แต่เดิมผลิตเพื่อใช้สอยใน
ครัวเรือน  เช่น  การทอผ้า ฯลฯ   เม่ือประเทศเจริญข้ึนงาน
ประเภทหัตถกรรมไดข้ยายตวัออกไป  ผลิตเพื่อให้เขา้กับยุค
สมยัสนองความตอ้งการของตลาด  แต่ก็ยงัประสบปัญหาต่าง 
ๆ  อีก ดังนั้ นจึงต้องศึกษางานวิจัยของพรทิพย์  พิมลสินธ์ุ  
(2541) และกรมส่งเส ริม อุตสาหกรรม  (2542)    ท่ี ได้
ทาํการศึกษาวิจยัสาํรวจทศันคติและความคิดเห็นของผูบ้ริโภค
ท่ีมีต่อผ้าไทย  พบปัญหาคล้ายๆ  กัน  ดังน้ีคือ   ปัญหาด้าน
คุณภาพ  สีตกง่าย  หดตวั  ดุแลรักษายาก  ไม่สะดวกในการใช ้ 
ปัญหาดา้นรูปแบบ  มีลวดลายซํ้ า ๆ กนั บางผืนลวดลายมากสี
ฉูดฉาดและปัญหาเร่ืองราคาค่อนขา้งสูง  มีขอ้จาํกดักบัคนบาง
กลุ่ม  อายุ และขาดข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผา้ไทยพร้อมกับ
เสนอแนะใหพ้ฒันาคุณภาพใหสู้งข้ึน  
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 แบบอยา่งสากลในราคาท่ีเป็นธรรม  และเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบถึงคุณค่าของศิลปะผา้ไทย  ดงันั้น
กระบวนการสร้างเสริมรายไดเ้ชิงเศรษฐกิจจึง เกิดข้ึนหลงัจาก
ท่ีผูว้ิจยัไดน้าํสมาชิกผูผ้ลิตผา้ทอกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชนทั้ง  4 
แห่งในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยไดไ้ปศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอของชุมชนเช้ือสาย
เดียวกนั  และสถานท่ีผลิตและจาํหน่ายสินคา้ประเภทผา้ทอต่าง
วฒันธรรม  รวมถึงสถานท่ีประกอบการแบบมืออาชีพแลว้  
กลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอทั้ง 4 ชุมชนไดน้าํองคค์วามรู้และ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บไปพฒันา ปรับปรุง และประยกุต์
ผลิตภณัฑใ์นชุมชนของตนจนสามารถสร้างรายไดจ้ากราคา
สินคา้เดิมของกลุ่มไดม้ากข้ึน  แต่อยา่งไรกต็าม  ควรท่ีจะตอ้ง
พิจารณาถึงคนในท่ีน้ี หมายถึง กลุ่มคนท่ีมารวมตวักนัเป็น
สมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอของชาวไทยทรงดาํ ทั้ง 4 ชุมชนใน
ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ปกติกลุ่มคนชาวไทยทรงดาํ
มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย  และมกัจะเกบ็ตวัอยูใ่นชุมชนและทอ้งถ่ิน
ของตนเช่นเดียวกบักลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอในโครงการวิจยัคร้ังน้ี
มกัจะผลิตในลกัษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปตามอธัยาศยั  เอาไว้
ใชก้นัเองภายในครอบครัวหรือแบ่งปันกนัมากกวา่ท่ีจะผลิต
เพื่อการคา้เชิงธุรกิจ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งเพิม่วิสยัทศันใ์หก้บั
กลุ่มสมาชิกผูผ้ลิตผา้ทอของแต่ละชุมชนใหมี้การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ยงัสถานท่ีอ่ืน ๆ  ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัน้ี  การจดัการ
ความรู้จะไม่ใช่แนวคิดใหม่อีกต่อไป  แต่กน็บัวา่เป็นแนวคิด
พื้นฐานท่ีสาํคญัประการหน่ึง  ในการพฒันาทอ้งถ่ินหรือนาํพา 
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 ชุมชนต่าง ๆ ไปสู่การเป็นชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ 
(Community of Practice/COP) ซ่ึงลกัษณะน้ีถือเป็นอีกรูปแบบ
ห น่ึ งของการพัฒนา   ท่ี ผู ้วิ จัย เห็นว่ าน่ าจะนํามาใช้ เพื่ อ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของสังคมได้ และเพื่อพฒันาไปสู่
ฐานรากทางปัญญา (Wisdom – based Society) นาํไปสู่การหา
รายได้ใน เชิงเศรษฐกิจต่อไป   ซ่ึ งมี ชุมชน /หมู่บ้านและ
ประชาชนเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการ 
พฒันาในรูปของเครือข่ายทางปัญญา บนมิติของการบูรณาการ
ศิลปะกบัความหลากหลายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การบริหาร 
จดัการทุนทางสังคม  วฒันธรรม การส่ือสารสาธารณะ และ
ความตระหนักในคุณค่าตลอดจนความสําคญัของบุคคลกับ
ชุมชนในทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

สําหรับความรู้ในกระบวนการจัดการความรู้ของ
ชุมชนปฏิบติัการเรียนรู้ทางดา้นการผลิตผา้ทอของชาวไทยทรง
ดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ท่ีรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพในการผลิตผ้าทอนั้ น   ผู ้วิจัยจึงเร่ิมด้วยการพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้  โดยเชิญสมาชิกภายในกลุ่มไปดูงานยงั
แหล่งอ่ืน  ๆ  ประกอบ  ด้วยชุมชนบ้านดอนทอง   อําเภอ
กาํแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  ชุมชนบา้นหัวถนน อาํเภอดอน
ตูม  จงัหวดันครปฐม  กลุ่มฝึกอาชีพบา้นผา้  อาํเภอบา้นโป่ง  
จงัหวดัราชบุรี  ชุมชนบา้นหนองขาว  อาํเภอพนมทวน  จงัหวดั
กาญจนบุรี  และสถานท่ีจาํหน่ายสินคา้ OTOP จากผลิตภณัฑ์
ผา้ทอพื้นเมืองในต่างจงัหวดัและในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากการไปศึกษาดูงานดงักล่าวทาํใหเ้กิดการ 
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3. การจดัทาํเอกสารสนบัสนุนแหล่ง
การเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญา และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ของชุมชนชาวไทยทรงดาํ  ในภูมิภาค
ตะวนัตกของประเทศไทย 

แลกเปล่ียน รู้ร่วมกัน  (Interactive Learning through Action) 
เพื่อกาํหนดยุทธศาสตร์  ซ่ึงได้แก่  การนําผลแห่งการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบติัผลิตภณัฑผ์า้ทอรูปแบบใหม่ร่วมสมยัโดยอาศยั
กระบวนการทางสังคมท่ีมีเครือข่ายทางปัญญา  เป็นชุมชน
อิสระซ่ึงทาํหน้าท่ีจัดการความรู้เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
รายไดใ้หก้บัครอบครัว และเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กบัชุมชน
แต่ละท้องถ่ินผลสรุปแหล่งเรียน รู้และการเดินทางเพื่ อ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนชาวไทยทรงดาํทั้ง 4 แห่งใน
ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยนั้ น  ล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์ 
จุดเด่นและขอ้ดอ้ยในมิติต่าง ๆ แตกต่างกนับา้งข้ึนอยูก่บับริบท
ของคนในชุมชนและสภาพภูมิศาสตร์มากกว่า โดยก่อนหนา้น้ี 
สมทรง  บุรุษพฒัน์ และคณะ (2556) ไดท้าํโครงการวิจยัเร่ือง 
“ชาติพนัธ์ุ ภาษา วฒันธรรม และการพฒันาการท่องเท่ียวเชิง
ชาติพนัธ์ุ” (Ethnicity , Language, Culture and Ethnic Tourism 
Development) ใช้พื้ น ท่ี  7 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย  ได้แก่  จังหวัดกาญจนบุรี  เพชรบุรี  ราชบุรี  
นครปฐม   สมุทรสาคร   สมุทรสงคราม  และสุพรรณบุรี 
เพ่ือท่ีจะคน้หาและพฒันาศกัยภาพของชุมชนตน้แบบให้เป็น
ศูนยก์ลางการเรียนรู้  และการถ่ายทอดองคค์วามรู้การท่องเท่ียว
เชิงชาติพนัธ์ุแบบยัง่ยืน  ผลการวิจยัในปีท่ี 1 พบว่า ชุมชนไทย
โซ่งในแทบทุกจังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธ์ุ  โดยชุมชนไทยโซ่งในจงัหวดันครปฐม
ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นชุมชนตน้แบบของการท่องเท่ียวเชิง
ชาติพนัธ์ุ   เน่ืองจากชุมชนตั้งอยูใ่นเสน้ทางการท่องเท่ียวของ 
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 จงัหวดันครปฐม  และไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนแก่

ชุมชนไทยโซ่ง คือ การวางรากฐานการจดัการท่องเท่ียวเชิงชาติ
พนัธ์ุอย่างย ัง่ยืน  กล่าวคือ แกนนําด้านการจัดการท่องเท่ียว
ชุมชนไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการท่องเท่ียว  
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในทางท่ีจับต้องได้  และจับต้อง
ไม่ได ้  การทดลองและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการ
อนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนไทยโซ่ง  ผลสืบเน่ืองท่ีสาํคญัประการ
หน่ึงคือ ช่วยให้คนไทยโซ่งเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเกิดความ
ภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตนเองมากข้ึน  และปรารถนาท่ีจะ
สืบสานต่อไป  ผลจากการวิจยัทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าชุมชน
ไทยโซ่งสามารถจัดการท่องเท่ียวได้ด้วยตนเอง แต่ทั้ งน้ี
มหาวิทยาลยั  องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือภาคเอกชน
ควรจักเข้ามาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองเช่นเดียวกบังานวิจยัของ วสนัต ์ เทพสุริยานนท ์(2552) 
ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง ชุมชนร่วมรัฐ : กระบวนการเสริมสร้าง
เครือข่ายมรดกศิลปวฒันธรรม บา้นหมอสอ  จงัหวดักาญจนบุรี  
พบว่า ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีจะสามารถเสริมสร้างความเป็นเครือข่าย
มรดกศิลปวัฒนธรรมได้ในรูปแบบชุมชนร่วมรัฐ  ชุมชน
ทอ้งถ่ินนั้ นมกัจะเป็นกลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ียงัคงมีวิถี
วฒันธรรมแบบดั้งเดิมของตนท่ีเขม้แข็ง  มีกลุ่มผูน้าํท่ีมีความ
เข้าใจในคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรม  สมาชิกในชุมชน
พร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือและเขา้มามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม  
มีทรัพยากรทางโบราณคดีท่ีเห็นเป็นรูปธรรม  และไดรั้บการ
ยอมรับสนบัสนุนอยา่งทนัท่วงทีดว้ยความเหมาะสมจาก 
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 หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  นอกจากน้ียงัมีการวิจัยของ  

นงลกัษณ์  จนัทารากุล  และนรินทร์  สังขรั์กษา (2555)  เร่ือง 
การศึกษาศกัยภาพในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน
บา้นหวัเขาจีน  จงัหวดัราชบุรี  พบว่า 1) ศกัยภาพการท่องเท่ียว
โดยภาพรวมทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านพื้นท่ี  ด้านการจดัการ  ด้าน
กิจกรรม และด้านองค์กรอยู่ในระดับมาก  แนวทางในการ
พฒันาท่ีสําคญั ได้แก่ งบประมาณ การให้ความรู้  การศึกษา  
ดูงาน  และการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเว็บไซต์  รวมถึงการ
ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง  ส่วนปัญหาโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง – นอ้ย โดยพบว่า  องคก์รมีมากท่ีสุดรองลง
ไปตามลาํดบั ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นกิจกรรม  ดา้นการจดัการ  และ
ดา้นพื้นท่ีมีน้อยท่ีสุด   สําหรับแหล่งเรียนรู้ดา้นวฒันธรรมใน
ลกัษณะพิพิธภณัฑ์ท่ีมีขา้วของเคร่ืองใช ้ แสดงถึงวิถีชีวิตแบบ
อดีต  เห็นจะมีเพียงชุมชนบ้านหัวเขาจีนมาก  ท่ีสุดแต่ยงัไม่
สมบูรณ์นกั  ส่วนของชุมชนบา้นสะแกรายและชุมชนบา้นดอน
มะเกลือถึงจะมีศูนยว์ฒันธรรมท่ีเป็นแบบบา้นไทยทรงดาํ  แต่ก็
ยงัขาดการบริหารจดัการพฒันาเท่าท่ีควรและสําหรับชุมชน
บา้นหมอสอนั้น  ยงัไม่มีศูนยว์ฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของ
ชาวไทยทรงดาํอยา่งแทจ้ริง 
 จุดเด่นท่ีสําคญันอกจากวิถีชีวิตวฒันธรรมประเพณี  
และการผลิตผา้ทอของชุมชนชาวไทยทรงดาํแลว้  ในแต่ละ
ชุมชนยงัมีทรัพยากรธรรมชาติ  และโบราณวตัถุสถานท่ีเป็นส่ิง
ดึงดูดใจใหก้บัผูม้าเยอืนไดอี้ก  เช่น  ชุมชนบา้นสะแกรายมีการ
คมนาคมติดต่อสะดวกใกลค้วามเจริญมากท่ีสุด  มีแหล่งเรียนรู้ 
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ตารางที ่22 (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ สรุปผล 
 และบริการท่ีพกัแบบโฮมเสตยค์รบวงจรท่ีศูนยก์ารเรียนรู้ปิยะ

ชนก  ชุมชนบา้นหัวเขาจีนมีทิวทศัน์ท่ีสวยงามเหมาะท่ีจะพกั
ค้างคืนแบบโฮมสเตย์ภายในชุมชนท่ีจัดไว้อย่างน่าสนใจ  
ชุมชนบ้านดอนมะเกลือมีตนเช้ือสายไทยทรงดําอยู่กัน
หนาแน่น  การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้อยู่ในระหว่างดาํเนินการ
จากนายกองค์การบริหารส่วนตาํบลคนปัจจุบนัท่ีมีชาติพนัธ์ุ
เป็นชาวไทยทรงดาํเช่นกนั   สําหรับสถานท่ีพกัแบบรีสอร์ท
และอาหารอร่อยอยู่บริเวณใกลว้ดัสระยายโสม   แต่ถา้หากจะ
ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัโบราณวตัถุสถานสามารถเดินทางไปยงั
ตวัอาํเภออู่ทองระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  และชุมชน
บา้นหมอสอซ่ึงเป็นชุมชนท่ีเลก็ท่ีสุดในการวิจยัคร้ังน้ี  แต่ดว้ย
คุณภาพของผูน้ําหญิงท่ีมีความรู้ความสามารถมาก  จึงทาํให้
การเรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมและผลิตภณัฑ์ผา้ทอของชุมชน
แห่งน้ีได้รับการยอมรับ  ประกอบกับชุมชนแห่งน้ีมีการขุด
คน้พบเตาเผาโบราณโดยกรมศิลปากรได้จดัตั้งให้เป็นแหล่ง
ศึกษาทางโบราณคดี อยู่ใจกลางของชุมชนซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้ง
ของศาลเจ้าพ่อป่ินแก้ว – เจ้าแม่มะลิซ้อน  ซ่ึงเป็นศูนย์รวม
ความศรัทธาของคนในชุมชนอีกด้วย  นอกจากน้ียงัสามารถ
เดินทางไปเรียนรู้ย ังพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน   ตั้ งอยู่บริเวณวัด  
พระแท่นดงรังวรวิหาร  ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมอยู่
ไม่ไกลจากชุมชนมากนกั 
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อภิปรายผลการวจัิย 

การดาํรงอยู่ของมนุษยทุ์กเผ่าพนัธ์ุ ทุกพื้นท่ีในโลกน้ีลว้นแลว้แต่มีการพฒันาการในทุก ๆ 

ดา้นทั้งส้ิน จากการท่ีตอ้งอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวกบัการขยายตวัมาเป็นชุมชนและสังคมอยา่งในปัจจุบนัท่ีเตม็

ไปดว้ยพลวตัต่าง ๆ อยา่งสลบัซบัซอ้น ซ่ึงศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี (2551) ไดก้ล่าวว่า หาก

ชุมชนมีความเขม้แข็งก็จะสามารถจดัการกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได ้ดงัท่ี 

M.Scott Peck จิตแพทยช์าวอเมริกัน กล่าวไวใ้นหนังสือของเขาเร่ือง A World waiting to Be Born : 

Civility Rediscovered ว่าโลกในอนาคตจะเป็นโลกของชุมชนท่ีเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย เป็นชุมชน

ท่ีอยรู่วมกนัอยา่งสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นชุมชนท่ีสามารถจะดูแลกนัเองไดท้ั้งหมดเป็นชุมชนท่ีมี

การพฒันาอยา่งบูรณาการและสมดุลในเร่ืองต่าง ๆ 

 ด้วยเหตุน้ี “ความเป็นสุขของชุมชน” จะเกิดข้ึนได้จึงตอ้งมีการเขา้ไปส่งเสริมให้ชุมชนได้

เรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ ให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถดูแลตัวเองได้ ซ่ึงในการส่งเสริม              

การเรียนรู้น้ี อาจเป็นความรู้เก่าท่ีมีอยูใ่นชุมชนหรือเป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กบัชุมชนก็ได ้

เพราะฉะนั้นจึงตอ้งเนน้การเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการปฏิบติั และตอ้งพฒันาอยา่งมีบูรณาการเพราะทุกส่ิง

ทุกอยา่งมีความสมัพนัธ์กนัและมีผลกระทบถึงกนัทั้งหมด ซ่ึงกเ็ป็นไปตามกฎของธรรมชาติ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในมิติต่าง ๆ  

การทาํความเขา้ใจกับความเช่ือมโยงของบริบททางสังคมท่ีถูกเรียงร้อยเขา้ด้วยกันจนเกิดชุมชนใน

ลกัษณะใหม่ องคค์วามรู้ของชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้ท่ีถูกสะทอ้นออกมาในรูปของศิลปกรรม

ทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอ และวิถีชีวิตของผูค้นในมิติต่าง ๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความเขม้แขง็

ของชุมชนในการแกไ้ขและเผชิญกบัวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจและกระแสสังคมท่ีเกิดข้ึน จากการศึกษา

พบว่าปราชญท่ี์อาศยัอยูใ่นชุมชนปฏิบติัการดา้นการเรียนรู้ลว้นเป็นผูมี้ความสามารถในการสร้างสรรค์

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีมีอยา่งหลากหลาย และยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคนรุ่นหลงัได้

เป็นอย่างดี ตวัอย่างเช่น ความรู้ดา้นศิลปกรรมทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอท่ีมีความสวยงาม แฝงไวด้ว้ยคติ

ความเช่ือวฒันธรรมประเพณีของตน ถึงแมว้่าจะเกิดจากความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ของผูรู้้ท่ี
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ไม่ได้รับการศึกษาตามระบบด้วยทฤษฎี และหลกัการทางศิลปะก็ตาม แต่ผลงานในเชิงศิลปกรรม

ทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอท่ีถูกสร้างสรรคข้ึ์นไดส้ะทอ้นถึงความรู้ความสามารถ ความเช่ือและความเขา้ใจ

ในวิถีชีวิตอย่างลุ่มลึกผ่านกระบวนการขดัเกลาทางสังคมและการมีส่วนร่วมในจารีตประเพณีและ

พิธีกรรมต่าง ๆ ดว้ยมุมมองของ “คนใน” ซ่ึงภูมิปัญญาท่ีพบจึงมีความสัมพนัธ์กบัความสมดุลระหว่าง

สรรพส่ิง เพื่อเป้าหมายท่ียิง่ใหญ่ คือ ความสงบสุขของผูค้นในชุมชน ดงันั้นผลิตภณัฑ ์ผา้ทอของชุมชน

ปฏิบติัการดา้นศิลปกรรมทอ้งถ่ินของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย จึงสะทอ้น

เส้นทางของความเช่ือ ความศรัทธา และสัญญาทางสังคม (Social Contracts) ท่ีศิลปินพื้นบา้นมีต่อผูค้น

และสรรพส่ิงเท่า ๆ กบัการสะทอ้นถึงความเช่ือและความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพท่ี 16  แสดงการเรียนรู้ของชุมชนปฏิบติัการดา้นศิลปกรรมทอ้งถ่ินประเภทผา้ทอ 

ของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
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 ในระหว่างการจัดทาํชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ทอ        

ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทสไทยน้ีพบว่า กลไกภายในท่ีบุคคลและ

ชุมชนไดพ้ฒันาข้ึน เม่ือตอ้งเผชิญกบันโยบายการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืนขาดเอกภาพในการบริหารจดัการ

ของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระบบคิด และกระบวนการท่ีบุคคลและ

ชุมชนนาํมาใชเ้พื่อความอยูร่อดเม่ือเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง การพฒันาระบบความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ 

เพ่ือสร้างเง่ือนไขความสัมพนัธ์ในเชิงแลกเปล่ียนเพ่ือปฏิเสธการเผชิญหน้ากบัความขดัแยง้การหลบ

หลีกภาวะความกลวัท่ีมีต่อบุคคลหรือสถานการณ์ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการอยูร่อดในภาวะวิกฤต

ท่ีปรากฏอยู่ตรงหน้า ลว้นมีความสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของชุมชนท่ีถูกกดทบัทาง

ความคิดและการขาดโอกาสแสดงกิจกรรมการพฒันาในพื้นท่ีสาธารณะบางแห่ง ดังนั้นการตอกย ํ้า         

ซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกของนโยบายการพฒันาสังคม ท่ีไม่ตระหนักในการปรับตวัของของชุมชนหรือมิติการ

พฒันาสังคมแบบ “โรแมนติค” และยงัคงมองชุมชนในปัจจุบนัว่าเป็นสังคมท่ีขาดพลวตัรอย่างสมดุล

ตลอดจนการละเลยกระบวนการสร้างวิธีคิดและกลไกลใหม่  ๆ  ของชุมชนเพ่ือรองรับกับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จึงควรมีการวางแผนนโยบายให้รดกุมรอบคอยและบูรณาการหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องดําเนินการพัฒนาชนชนไปสู่การเป็นชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจงลกัษณ์ ช่างปล้ืม (2554) ว่าดา้นการพฒันาเป็นการบริหารจดัการศิลปกรรม

ชุมชนไทยโซ่งควรให้สอดคลอ้งขนานไปกบัการพฒันาสังคมในยคุปัจจุบนั เช่น การปรับปรุงประยกุต์

วสัดุและอุปกรณ์ใหม่ ๆ กระบวนการผลิตกับยุคสมัย การทาํงานร่วมกับนักออกแบบเพ่ือพัฒนา

ผลิตภณัฑด์ว้ยรูปแบบการออกแบบท่ีหลากหลายสู่ความเป็นสากล และหวัใจของการพฒันาคือบทบาท

ของผูน้าํในการส่งเสริมสนบัสนุน ผลกัดนัใหเ้กิดการมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานแห่งความรู้ความเขา้ใจของ

ชุมชนท่ีมีความรักความสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในการร่วมแรงร่วมใจ และการดาํเนินงานการ

พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและท่ีมองขา้มไม่ได ้คือ ผูป้ระสานงานท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจเช่ือมโยงทุกภาคส่วน

เพื่อให้การพัฒนาดําเนินต่อไปอย่างไม่หยุดน่ิง โดยมีเป้าหมายของความจริงใจท่ี เห็นคุณค่า               
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ทางวฒันธรรมเป็นผลกาํไรของสังคมท่ีย ัง่ยืนเคียงคู่ขนานกับการบริหารจดัการบนหลกัเศรษฐกิจ-

พอเพียงท่ีเพียงพอต่อบริบทแห่งปัจจุบนั 

 นอกจากน้ีงานวิจยัของจิรวฒัน์ พิระสันต ์(2553) ท่ีใชศิ้ลปกรรมเป็นกลไกสาํคญัในการนาํไปสู่

ชุมชนปฏิบัติการเรียน รู้  (Community of Arts Practicde) หรือ  CoAP ไปพัฒนาเคร่ืองป้ันดินเผา                 

ภูมิปัญญาของ 3 จงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 4 จงัหวดัพบว่า จากปัญหาดงักล่าวมีเพียงไม่ก่ีชุมชนท่ีสร้าง

รายไดจ้ากการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาจากดินเหนียวท่ีมีอยู่ ซ่ึงรัฐหรือชุมชนดงักล่าวสามารถสร้างอาชีพ

ใหม่ให้กบัชุมชนไดคื้อ อาชีพการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาโดยเสนอว่ารัฐกบัชุมชนตอ้งร่วมกนัศึกษาถึง

ความเป็นไปได ้เพื่อทาํการส่งเสริมและพฒันาอย่างเป็นระบบทั้งดา้นการผลิต ดา้นรูปแบบและกลวิธี

ตลอดจนดา้นการจาํหน่าย  

ซ่ึงทั้งปวงท่ีไดพ้บปรากฏการณ์ดว้ยตนเองและจากงานวิจยัท่ีนาํมาอา้งอิงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม (Socio-Cultural Chang) ในทฤษฎีวิวฒันาการ (theory of 

evolution) ของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ท่ีไดอ้ธิบายการเปล่ียนแปลง ทางสงัคมและวฒันธรรม

วา่การเปล่ียนแปลงจะเป็นไปอยา่งชา้ ๆ อยา่งค่อยเป็นค่อยไป มีการสะสมเพ่ิมพนูทีละเลก็ละนอ้ยและมี

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผา้ของชาวไทยทรงดาํทั้ ง 4 

ชุมชนในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยนั้น ยงัพบว่ามูลเหตุจูงใจในการสืบทอดมีหลายประการ 

ได้แก่ มีภูมิปัญญาอันเป็นองค์ความรู้ผา้ทอไทยทรงดาํจากการได้บ่มเพาะทางวฒันธรรม มีความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทยทรงดาํ มีผูน้าํทางวฒันธรรม การไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ

ตอ้งการมีรายได ้มีอาชีพ ตอ้งการมีความรู้และตอ้งการอนุรักษ์ผา้ทอและวฒันธรรมของตนเองเป็น

สาํคญั ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงตอบโจทยต์ามวตัถุประสงคก์ารพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอภูมิปัญญาของ

ชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยไดอ้ยา่งครอบคลุมทุกประเดน็ 
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ปัญหาทีพ่บในการวจัิย 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ทอด้วยภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดําในภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย  ทั้ง 4 ชุมชน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น  ผูว้ิจยัพบปรากฏการณ์ท่ีเป็น
ปัญหาพร้อมการแกปั้ญหาและมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 ปัญหาเชิงนโยบาย  เป็นปัญหาจากภาครัฐท่ีพบด้วยการลงพ้ืนท่ีจนสร้างความมัน่ใจ
ใหก้บัคนในชุมชน  เล่าใหฟั้งว่าสภาวฒันธรรมจงัหวดัร่วมกบัสถาบนัการศึกษาแห่งหน่ึงไดพ้ยายามเขา้
ไปพฒันาการผลิตผา้ทอของชุมชนชาวไทยทรงดาํ  ซ่ึงหากประเมินผลของการพฒันาดงักล่าวแลว้  จดั
ว่าภาครัฐประสบความลม้เหลว กล่าวคือ ชุมชนไม่สามารถรับเอาวิธีการและรูปแบบไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการผลิตอยา่งแทจ้ริง  โดยในท่ีสุดแต่ละชุมชนต่างก็ยงัคงเลือกใชว้ิธีการผลิตแบบเดิม 
คือ พฒันาการผลิตตามรูปแบบและวิธีการท่ีกาํหนดข้ึนมาเองเป็นสาํคญั  โดยในการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้
ทอชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยพบปัญหา  เช่น  การนํารูปแบบท่ีมีลวดลาย
สาํเร็จรูปไปใหก้ลุ่มผา้ทอชาวไทยทรงดาํบา้นสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม  หวงัเพื่อใหชุ้มชนไดผ้ลิต
ลวดลายทวารวดี  ตามความเช่ือทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีท่ีพบในจงัหวดันครปฐม  ซ่ึงมิใช่
วิธีการท่ีอยูบ่นพื้นฐานของภูมิปัญญาตนเอง  จึงสร้างความหนกัใจใหก้บัช่างทอพื้นบา้นชาวไทยทรงดาํ
เป็นอยา่งมาก  ทา้ยท่ีสุดถึงแมว้่าจะสาํเร็จแต่ก็ไม่สามารถทาํต่อไปเป็นผลิตภณัฑท์างการคา้ได ้ และหัน
กลับมาผลิตผ้าทอรูปแบบเดิมซ่ึงมีความสุขกว่า และการนําระบบการผลิตด้วยวิธีการแบบก่ึง
อุตสาหกรรมสู่ชุมชนของภาครัฐนั้น  มีความขดัแยง้กบัวิถีการผลิตเดิมอยา่งส้ินเชิง  ทาํใหก้ลุ่มผูผ้ลิตผา้
ทอตอ้งศึกษารูปแบบและวิธีการใหม่ซ่ึงไม่คุน้เคย  สร้างความลาํบากใจอยา่งมากเพราะผูผ้ลิตผา้ทอท่ีมี
ทกัษะและฝีมือดี  ส่วนใหญ่มีอายุมากอีกทั้งเป็นการเปล่ียนแปลงวงจรการจาํหน่าย  ดว้ยผลผลิตท่ีได้
เป็นคนละกลุ่มกนัทาํใหเ้สียโอกาสจากกลุ่มผูบ้ริโภคเดิม  ทั้งยงัเปล่ียนแปลงระเบียบสังคมท่ีเคยบริหาร
จดัการอย่างเป็นกนัเอง  ถอ้ยทีถอ้ยอาศยัดว้ยความสบายใจ  ดงันั้นการส่งเสริมดงักล่าวจึงลม้เหลวใน
ภาพรวมโดยส้ินเชิง  ตลอดจนองคก์รภายในทอ้งถ่ิน เช่น สภาตาํบล  สภาวฒันธรรมอาํเภอ  องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลและองค์การบริหารส่วนจงัหวดัยงัขาดการบูรณาการร่วมกัน  วางแผนพิจารณา
ส่งเสริมให้การผลิตการจาํหน่าย  และการใชเ้อกลกัษณ์เฉพาะของชุมชนชาวไทยทรงดาํดา้นการเป็น
แหล่งผลิตผา้ทอใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ องคก์รภายในชุมชนควรดาํเนินการจดัตั้งบุคลากรท่ีมี
บทบาทอย่างแท้จริงในการประสานงานเพ่ือการจาํหน่าย  ปัญหา เช่น สหกรณ์การเกษตรก็มิได้มี
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บทบาทในการควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างแทจ้ริง  ผลก็คือปัจจุบนักลุ่มผลิตผา้ทอเร่ิมไดรั้บความ
เคลือบแคลงดา้นคุณภาพ  โดยเฉพาะผลิตภณัฑผ์า้ทอประเภทตกแต่งร่วมสมยั เช่น กระเป๋าใส่โทรศพัท์
แบบคลอ้งคอ  เม่ือนาํไปใชไ้ดร้ะยะหน่ึงสายคลอ้งจะขาดและหลุดง่ายนัน่เป็นเพราะการนาํวตัถุดิบจาก
ภายนอกมาประกอบ  ซ่ึงขาดคุณภาพความคงทนอยา่งมีมาตรฐาน 

2. ปัญหาจากนักวิชาการ  การดาํเนินการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอ
ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยคร้ังน้ี  ทาํให้ทราบปัญหาซ่ึงเกิดข้ึน
ก่อนหน้า กล่าวคือ กลุ่มผลิตผา้ทอของชุมชนไทยทรงดาํ ไดแ้ก่ กลุ่มผา้ทอบา้นสะแกราย อาํเภอเมือง
นครปฐม และกลุ่มผา้ทอบ้านดอนมะเกลือ จังหวดัสุพรรณบุรี  ได้รับการเข้ามาศึกษาพัฒนาจาก
นักวิชาการในมิติต่าง ๆ แต่คนในชุมชนไม่ประสบความสําเร็จดา้นการปฏิบติัสืบทอดเท่าใดนัก  นั่น
เป็นผลจากการเขา้ไปตั้งมัน่และยืนหยดัพฒันาอยูใ่นชุมชนอย่างฉาบฉวยและขาดการศึกษาพฒันาบน
รากฐานวฒันธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวไทยทรงดาํ  โดยไม่อยูใ่นชุมชนทั้งในฐานะการแวะพกั
ทาํงานหรือสร้างความคุน้เคยให้กบัคนในชุมชนเพียงพอและยงัมีส่วนท่ีตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบ ก็คือ 
กระบวนการวิจยัแบบบูรณาการซ่ึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้อย่างถูกวิธี  และเกิดคุณค่าแก่ชุมชน               
อยูบ่า้ง  แต่สาํหรับกลุ่มทอผา้บา้นหวัเขาจีน จงัหวดัราชบุรี กลบัตรงกนัขา้ม คือนกัวิชาการเขา้ไปพฒันา
ในช่วงระยะเวลาท่ีต่อเน่ืองและยงัเป็นการนาํรูปแบบการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตแบบเดิมมาบูรณา
การไดอ้ยา่งลงตวั  แต่อยา่งไรกต็ามกลุ่มผา้ทอบา้นหวัเขาจีน จงัหวดัราชบุรี  ยงัมีศกัยภาพพร้อมท่ีจะรับ
การพฒันาจากนักวิชาการด้านต่าง ๆ อีกหลายมิติ แต่ส่วนมากเขา้ไปศึกษาเพียงเพ่ือเป็นรายงานส่ง
อาจารย ์ หรือหวัหนา้หน่วยงานเพ่ือหวงัผลประโยชน์ตอบแทนเฉพาะหนา้เท่านั้น 
 
 
วธีิการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ 

1. การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดสัมฤทธ์ิผลได้นั้ น  รัฐควรพิจารณาทั้ งระบบแบบ     
องคร์วม กล่าวคือ ตอ้งศึกษารากฐานกลวิธีการผลิตเดิมและการจดัการภายในชุมชนใหก้ระจ่าง  และใช้
ขอ้เท็จจริงส่วนนั้นเป็นพื้นฐานแห่งการพฒันาและสนบัสนุน  นอกจากน้ีการส่งเสริมมิใช่ว่าจะพฒันา
ใหทุ้กชุมชนกา้วเดินไปในทิศทางเดียวกนั  ดงัท่ีพยายามเอารูปแบบ ลวดลาย และวิธีการแบบใหม่เขา้ไป
ให้ชุมชนของกลุ่มผา้ทอชาวไทยทรงดาํดงักล่าว  แต่รัฐจะตอ้งทาํการส่งเสริมให้แต่ละชุมชนพฒันา
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เอกลกัษณ์ของตนเองให้ไดม้าตรฐาน  ทั้งดา้นกลวิธีการผลิตและรูปแบบผลิตภณัฑ์ เช่น การพฒันา
วิธีการผลิตของชุมชน  ส่วนหน่ึงก็ควรจะคงความงามและเอกลกัษณ์ของการเป็นผา้ทอพ้ืนบา้นของชาว
ไทยทรงดาํไวด้ว้ย  และควรส่งเสริมใหน้กัออกแบบหรือนกัวิจยัสาขาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงเขา้ประจาํตาม
ชุมชนเหล่าน้ี  เพื่อนาํพาช่างพื้นบา้นพฒันารูปแบบและกลวิธีท่ีคงความเป็นศิลปกรรมของทอ้งถ่ินใหแ้ต่
ละชุมชนท่ีผลิตผา้ทอมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของตน และจัดการผลิตให้สอดคล้องหรือมีนัย
ความสัมพนัธ์กบัฐานภูมิปัญญาดา้นการผลิต  และการจดัการเดิมของชุมชน   นอกจากน้ีควรใชเ้วลา
ทาํงานร่วมกบัสมาชิกในชุมชนจนเห็นความสาํเร็จทั้งดา้นการผลิต  การจาํหน่ายและการสืบทอดอยา่ง
ทรงคุณค่า  มัน่คง  และยัง่ยนืของชุมชนชาวไทยทรงดาํดว้ยกนั 

อย่างไรก็ตาม  นอกจากหน่วยงานของภาครัฐท่ีเข้าไปส่งเสริมการผลิตแล้วควรมี
หน่วยงานสนับสนุนด้านการจัดจําหน่ายท่ีจะต้องร่วมทํางานกันอย่างใกล้ชิด   โดยยืนอยู่บน             
ความตอ้งการและความเป็นไปไดข้องชุมชน  จนกว่าชุมชนจะพึ่งตนเองได ้เช่น การวิเคราะห์ตลาด  
การประสานเพื่อการส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศ  และความช่วยเหลือดา้นการอบรมสัมมนาเชิง
การบริหารจดัการและการจาํหน่ายในระดบัชุมชนดว้ย  ซ่ึงเท่าท่ีผ่านมาแมว้่าภาพของกลุ่มผา้ทอของ
ชาวไทยทรงดาํจะประสบความสาํเร็จ  เป็นเพราะการดาํเนินการและเรียนรู้การส่งออกดว้ยตนเองโดยมี
ลูกคา้และพ่อคา้คนกลางเป็นผูแ้นะนาํ  กระนั้นเม่ือพิจารณาถึงความตอ้งการของตลาดต่อผลิตภณัฑผ์า้
ทอแลว้ยงัมีพื้นท่ีการจดัจาํหน่ายอีกมาก  ในขณะท่ีกลุ่มผลิตผา้ทอของชาวไทยทรงดาํมีศกัยภาพดา้นการ
ผลิตท่ีสามารถส่งออกได ้ แต่การส่งออกกย็งัไม่เกิดข้ึนเพราะว่ากลุ่มผา้ทอยงัขาดความรู้ความเขา้ใจของ
กลไกการตลาด  ซ่ึงภาครัฐจะตอ้งเขา้มาพฒันาในเร่ืองดงักล่าว 

2. การเขา้ไปศึกษาวิจยัเพื่อการพฒันาชุมชนของภาครัฐและนักวิชาการตอ้งปรับเปล่ียน
บูรณาการองคค์วามรู้ให้เขา้ใจถึงแก่นแท ้ หรือรากเหงา้ของภูมิปัญญาชาวไทยทรงดาํท่ีบรรพบุรุษส่ง
ต่อมาอย่างยาวนาน  จึงจะเป็นการพฒันาท่ีตอ้งอาศยัพื้นฐานวฒันธรรมเดิม  และมีวิธีคิดจากการเห็น
คุณค่าในความงามของลวดลายและสีสันของผา้ทอท่ีมีนัยความสัมพนัธ์กับวิถีชีวิต  ประการสําคญั
จะตอ้งฝังตวัพฒันารูปแบบและกลวิธีร่วมกบัชุมชนจนชาวบา้นไวว้างใจ  มองเห็นผลสําเร็จจากการ
จาํหน่าย  และสามารถสืบทอดกระบวนการต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีชั้นเชิงด้วยความมัน่ใจเสียก่อนจึงก้าว
ออกมา  ไม่เช่นนั้นจะเป็นการรบกวนการดาํเนินชีวิตและสร้างความลาํบากใจซ่ึงอาจเกิดทศันคติท่ีไม่ดี
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ต่อการเขา้พื้นท่ีวิจยัในโอกาสต่อไป  ดงันั้นจึงควรพิจารณาทาํความเขา้ใจบริบทต่าง ๆ ใหร้อบคอบเพื่อ
ไม่ใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ผูว้ิจยัเห็นวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรหาหนทางบูรณาการแบบองคร์วม  ร่วมกนักบัชุมชนทั้ง 

4 แห่ง พฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม   พฒันาข้ึนเป็นแหล่งการศึกษาในลกัษณะของ

พิพิธภณัฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานเป็นรูปแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ของไทยทรงดาํ  สําหรับกลุ่มผูผ้ลิตผา้ทอ

ชุมชนบา้นหัวเขาจีน อาํเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี  ท่ีมีความเขม้แขง็ดา้นการผลิตและวิถีชีวิตท่ีงดงาม

ของชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่แลว้สามารถจดัตั้งเป็นแหล่งศึกษาทางมนุษยวิทยา และสังคมวิทยาไดเ้ป็น

อยา่งดีและยงัมีชุมชนชาวไทยทรงดาํอีกบางแห่งท่ีรอการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเป็นระบบ 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัเห็นวา่  ชุมชนชาวไทยทรงดาํเป็นชาติพนัธ์ุหน่ึงท่ีมีวิถีชีวิต และวฒันธรรม

ประเพณีแสดงออกเป็นเอกลกัษณ์อย่างเด่นชัด  จึงควรมีสัญลกัษณ์ปรากฏในป้ายบอกเส้นทางไปสู่

ชุมชนนั้น ๆ ดว้ย  เช่น รูปทรงของบา้นไทยทรงดาํ หรือลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผา้  นอกจากน้ีควรใส่

ภาษาเขียนของชาวไทยทรงดาํประกอบลงบนแผ่นป้ายดว้ยโดยเฉพาะทางเทคโนโลยี ควรมีการจดัทาํ

เวบ็ไซด ์(Website)เป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ใหเ้ป็นท่ีประจกัษใ์นเชิงรุกอยา่งสร้างสรรค ์ประการสาํคญัคือ 

ควรทาํแบบบูรณาการให้เช่ือมโยงกนัทุกจงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย หรือชุมชนชาว

ไทยทรงดาํทัว่ทั้งประเทศไทยเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  เพราะประเทศลาวและ

ประเทศเวียดนามกมี็ชาติพนัธ์ุชาวไทยทรงดาํอาศยัอยูเ่ช่นกนั 

 
ข้อเสนอแนะเชิงองค์ความรู้ 

สําหรับการวิจยัเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอ  ซ่ึงเป็นศิลปกรรมทอ้งถ่ินท่ีเกิดจากภูมิปัญญา
ของชาวไทยทรงดาํ  ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยทั้ง 4 ชุมชน  
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ผูว้ิจัยได้นําองค์ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านศิลปะการออกแบบมาเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอ  ซ่ึงเป็นศิลปกรรมทอ้งถ่ินของชาวไทยทรงดาํนั้น  พบวา่รูปแบบ
ของผลิตภณัฑ์ท่ีแต่ละชุมชนไดผ้ลิตออกเป็นสินคา้จาํหน่ายอยู่เดิมนั้นค่อนขา้งมีคุณภาพตํ่า  จากการ
พิจารณาเปรียบเทียบและสังเกตถึงกระบวนการจดัการในมิติต่าง ๆ ทาํให้ทราบว่าชุมชนทั้ง 4 แห่ง ท่ี
ผลิตผา้ทอเป็นสินคา้ยงัขาดการพฒันาส่งเสริมอย่างถูกวิธีเท่าใดนัก  ดังนั้ น  การท่ีจะเขา้ไปพฒันา
ศิลปกรรมทอ้งถ่ินประเภทผลิตภณัฑ์ผา้ทอดว้ยการใชอ้งคค์วามรู้ดา้นหลกัการของศิลปะจึงมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

1. ควรพิจารณาโดยภาพรวมของผา้ท่ีสืบทอดวฒันธรรมมาจากบรรพบุรุษ ไดแ้ก่  เน้ือหา
ท่ีปรากฏบนผา้แต่ละประเภท  ลวดลายและสีท่ีมีลกัษณะส่ือทางสัญลกัษณ์  กลวิธีในการผลิต และ
รูปทรงต่าง ๆ ของผา้ท่ีเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองใชส้อย เคร่ืองประดบัตกแต่ง และของท่ีระลึก 

2. ควรพิจารณาจากส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีนาํมาแต่งเติม ไดแ้ก่  กระดุม  การปักลวดลาย  
และวสัดุอ่ืน ๆ 

เม่ือพิจารณาและศึกษาอยา่งรอบคอบทุกขั้นตอนแลว้จะเห็นเอกลกัษณ์ท่ีสืบทอดกนัมาจาก
บรรพบุรุษปรากฏอยู่ในวิถีชีวิต  และจิตวิญญาณตามวฒันธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดาํอย่าง
เด่นชดั  แลว้นาํไปเป็นส่วนสําคญัของผลิตภณัฑ์ผา้ทอในแต่ละประเภท  ดว้ยการออกแบบจดัวางให้
สวยงามตามหลกัการของศิลปะท่ีมีทั้งองคป์ระกอบศิลป์  และสุนทรียภาพซ่ึงสามารถถ่ายทอดและ
นาํไปประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ไดเ้ช่นกนั 

ท่ีผ่านมามีอา้งถึงทฤษฎีต่าง ๆ จากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  แลว้นาํไปใชพ้ฒันา
ผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ อาจจะประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ได้มากหรือน้อยอย่างไร  แต่
กระบวนการศึกษาด้วยวิธีการใช้หลกัการของศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาศิลปกรรมท้องถ่ิน
ประเภทผา้ทอท่ีอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวไทยทรงดาํในภูมิภาค
ตะวนัตกของประเทศไทยนั้น  ไดเ้กิดปรากฏการณ์อย่างเป็นรูปธรรมสามารถสร้างผลิตภณัฑ์ผา้ทอ
รูปแบบใหม่อยา่งมีคุณภาพร่วมสมยัถึง 20 รูปแบบ ทั้งยงัเป็นการสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวและส่งผล
เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจให้กบัชุมชน  ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม     
อีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

รูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีแต่ละชุมชนไดผ้ลิตออกเป็นสินคา้จาํหน่ายอยู่เดิมนั้นค่อนขา้งมี

คุณภาพตํ่า  ยงัขาดมาตรฐานและการพฒันาส่งเสริมอยา่งถูกวิธี  ดงันั้น  การท่ีจะเขา้ไปพฒันาผลิตภณัฑ์

ผา้ทอดว้ยการใชห้ลกัของศิลปะการออกแบบจึงควรมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ควรพิจารณาโดยภาพรวมของผา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ไดแ้ก่  เน้ือหาท่ีปรากฏ
บนผา้แต่ละประเภท  ลวดลายและสีท่ีมีลกัษณะส่ือทางสัญลกัษณ์  กลวิธีในการผลิต และรูปทรงต่าง ๆ 
ของผา้ประเภทเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองใชส้อย เคร่ืองประดบัตกแต่ง และของท่ีระลึก 
 2. ควรพิจารณาจากส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีตอ้งการแต่งเติมนาํมาแต่งเติม ไดแ้ก่ กระดุม 
การปักลวดลาย และวสัดุอ่ืน ๆ เพ่ือนาํมาประยุกตเ์ป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ไดร่้วมสมยัไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
ทรงคุณค่าแห่งความงามเชิงสุนทรียะต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

สภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยมีชนชาติพนัธ์ุต่างๆอาศยัอยู่จาํนวน

มาก  โดยเฉพาะตามเส้นทางการคมนาคมต่างๆจะปรากฏปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการผลิตสินคา้ทาง

วฒันธรรมกระจายอยูท่ ัว่ไป  และมีชุมชนตั้งอยูบ่นพ้ืนท่ีดงักล่าวหลายแห่งแต่มีเพียงไม่ก่ีชุมชนท่ีสร้าง

รายได้ด้วยการผลิตสินคา้จากภูมิปัญญาท่ีมีอยู่  ดังนั้ นการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยักับชุมชนจะตอ้ง

ร่วมกนัศึกษาความเป็นไปไดเ้พื่อจดัทาํแผนพฒันาส่งเสริมอย่างเป็นระบบแบบองคร์วม อาทิเช่น การ

พฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอ การพฒันาเคร่ืองป้ันดินเผา การพฒันาศิลปหตัถกรรมพ้ืนบา้นประเภทเคร่ืองจกั

สาน ภูมิปัญญาของชาวมอญ ชาวกะเหร่ียง ชาวไทยญวน ชาวลาวคร่ัง และชาวลาวเวียง เป็นตน้ 
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(The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The Western of Thailand) 
เคร่ืองมอืวจัิยชุดท่ี 1  ใชใ้นการสงัเกตขอ้มูลทัว่ไปของชาวไทยทรงดาํ 
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     3.2  ความร่วมมือภายในชุมชน    
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3.    การผลิตผา้ทอเพื่อใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนควรทาํอยา่งไร    
4.    ผลิตภณัฑผ์า้ทอท่ีดีมีลกัษณะอยา่งไร  
5.    มีการเรียนรู้และฝึกหดัอยา่งไร  
6.    ความรู้สึกท่ีมีต่ออาชีพการผลิตผา้ทอ  
7.    ทศันคติท่ีมีต่อเพือ่นบา้น และชุมชนทางดา้นการผลิตผา้ทอ 
       แหล่งอ่ืน ๆ  เป็นอยา่งไร 

 

8.    การทาํงานตอ้งอาศยัใครบา้ง มีกลุ่มในการทาํหนา้ท่ีหรือไม่อยา่งไร  
9.    การจดัจาํหน่ายทาํกนัอยา่งไร  
10.  ความเขา้ใจในค่าตอบแทนเป็นอยา่งไร  
11.  ความเป็นอยูส่มัพนัธก์บัรายไดเ้ป็นอยา่งไร  
12.  การประกอบอาชีพเก่ียวกบัผา้ทอ มีความสาํคญัต่อตนเองและชุมชน 
       อยา่งไร 

 

13.  ปัญหาชุมชนขณะน้ีมีอะไรบา้งและแกไ้ขอยา่งไร  
14.  มีหน่วยงานของรัฐและเอกชนเขา้มาช่วยเหลืออยา่งไรบา้ง  
15.  ความตอ้งการความช่วยเหลือในเร่ืองใดเพิม่อีกบา้ง  
16.  ทศันคติท่ีมีต่อองคก์รต่าง ๆ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือเป็นอยา่งไร  
17.  ความประทบัใจต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเขา้มาในชุมชน 
       เพราะอะไร 

 

18.  ความคาดหวงัท่ีมีต่อชุมนในอนาคตเป็นอยา่งไร  
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แบบสัมภาษณ์เจาะลกึผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 
สถานภาพผูใ้หข้อ้มูล  ผูน้าํชุมชน   ประเภทกลุ่มผา้ทอ  ปราชญช์าวบา้น 
 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ  ผูผ้ลิตผา้ทอ   อ่ืน ๆ................................................................. 
ช่ือ – สกลุ.............................................................อาย.ุ........................ปี ประกอบอาชีพ  หลกั  เสริม 
เลขท่ี...................หมู่..............ตาํบล..........................อาํเภอ.................................จงัหวดั...............................
วนัท่ี………….เดือน.................................พ.ศ.....................เวลา...............สถานท่ี....................................... 
 
ท่ีตั้ง 
ชุมชน................................................ตาํบล............................อาํเภอ........................จงัหวดั..........................
สาํรวจวนัท่ี...................เดือน......................................พ.ศ......................... 
 
 

แผนทีชุ่มชน (Participant Mapping / Transects) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประวตัชุิมชน (Time line) 

วนั/เดอืน/ปี เหตุการณ์สําคญั 
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ข้อมูลทีศึ่กษา รายละเอยีด 
2.  สภาพชุมชน  
     2.1  ลกัษณะภูมิประเทศ  
     2.2  ทรัพยากรธรรมชาติ  
     2.3  การคมนาคม  
     2.4  สถานท่ีสาํคญั  
     2.5  สาธารณูปโภค  
3.  สภาพทางสังคมและการศึกษา  
     3.1  การปกครอง       
     3.2  องคก์รในชุมชน  
     3.3  บทบาทผูน้าํ  
     3.4  กิจกรรมในชุมชน  
     3.5  การศึกษา  
     3.6  ศาสนา/พิธีกรรม  
     3.7  ค่านิยม  
     3.8  อาชญากรรมและอบายมุข  
4.  สภาพทางเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ  
     4.1  ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั  
     4.2  สภาพการใชแ้รงงาน  
     4.3  พฤติกรรมการทาํงาน  
     4.4  อาชีพหลกั  
     4.5  อาชีพอ่ืน ๆ ในชุมชน  
     4.6  เทคโนโลยใีชใ้นชุมชน  
5.  สภาพทางวัฒนธรรม  
     5.1  ประวติัการคน้พบดา้นวฒันธรรม  
     5.2  แหล่งวฒันธรรมสาํคญั  
     5.3  ความสมัพนัธ์ชุมชนกบัวฒันธรรม ประเพณี  
     5.4  ความรู้ของชุมชนท่ีมีต่อวฒันธรรม ประเพณี  
     5.5  ทศันคติของชุมชนท่ีมีต่อวฒันธรรม ประเพณี  
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ข้อมูลทีศึ่กษา รายละเอยีด 
6.  การตดิต่อกบัองค์กรหรือบุคคลภายนอก  
     6.1  หน่วยงานภาครัฐ  
     6.2  หน่วยงานภาคเอกชน  
     6.3  นกัธุรกิจเจา้ของกิจการ  
     6.4  ผูป้ระกอบการรายยอ่ย  
     6.5  ผูป้ระกอบอาชีพเดียวกนั  
     6.6  ผูส้นใจเป็นบางคร้ัง  

 
7.  การจัดลาํดับฐานะรายได้ของคนในชุมชน (Matrix Ranking) 

กลุ่มอาชีพ จํานวนร้อยละ รายละเอยีด / เหตุผล 
   
   
   
   

 
8.  เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เกีย่วข้อง 
................................ 

ผู้ให้ข้อมูล 
........................... 

ผู้เกีย่วข้อง 
........................... 

ผู้เกี่ยวข้อง 
............................ 

ผู้เกีย่วข้อง 
............................ 

ผู้เกีย่วข้อง 
............................ 
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แบบสอบถาม 
 

โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดํา : ใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai 
Song Dam in the Western Region of Thailand) 
 

คาํช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนเพ่ือทาํการวิจยั เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑผ์า้ทอดว้ยภูมิปัญญาของ

ชาวไทยทรงดาํ  ในภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นหัวเขาจีน อาํเภอปากท่อ 
จงัหวดัราชบุรี, ชุมชนบ้านสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม, ชุมชนบ้านดอน
มะเกลือ อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี และชุมชนบา้นหมอสอ อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
มีความประสงคเ์พ่ือต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนชาวไทยทรงดาํ  ในการส่งเสริมและร่วมกนั
พฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอจากเอกลกัษณ์เดิมให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  ทั้งยงัเป็นการเสริมสร้างรายไดใ้ห้กบั
ครอบครัวและเศรษฐกิจในชุมชนต่อไป 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํ 
ส่วนท่ี 2   แบบสอบถามความตอ้งการบริโภค  ผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํ 
ส่วนท่ี 3   แบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํ 
 

ทั้งน้ี  ผูว้ิจยัจึงขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาตอบใหต้รงตามความเป็นจริง โดยจะนาํเสนอ
ผลการศึกษาในภาพรวม  ซ่ึงไม่มีผลใด ๆ ต่อตวัท่านและขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 
 

............................................... 
(ผศ. ดร.ฐิติพนัธ์  จนัทร์หอม) 

เจา้ของโครงการวจิยั 
 
โทร. 081- 927-2988 
โทรสาร. 02 – 889-2320 
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ส่วนที ่1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํ   
  ชุมชนบา้นหวัเขาจีน อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 
  ชุมชนบา้นสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
  ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  ชุมชนบา้นหว้ยยาง อาํเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี 

คาํช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย / ลงใน   ตามความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ 
 ชาย       หญิง 

  
2. อาย ุ
  ตํ่ากวา่ 20 ปี      20 – 30 ปี 
  30 – 40 ปี      มากกว่า 40 ปี 
 

3. การศึกษา 
  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี      ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท      ปริญญาเอก 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................. 
 

4. อาชีพ 
  เกษตรกร      ธุรกิจส่วนตวั 
  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ     นกัเรียน / นกัศึกษา 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................................. 
 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  ตํ่ากวา่ 5,000 บาท     5,000 – 10,000 บาท 
  10,001 – 20,000 บาท     20,001 – 30,000 บาท 
  มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่2  แบบสอบถามสภาพความตอ้งการบริโภค  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผลิตภณัฑผ์า้ทอ 
  ของชาวไทยทรงดาํ 

  ชุมชนบา้นหวัเขาจีน อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 
  ชุมชนบา้นสะแกราย อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
  ชุมชนบา้นดอนมะเกลือ อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  ชุมชนบา้นหว้ยยาง อาํเภอหว้ยกระเจา จงัหวดักาญจนบุรี 

คาํช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย / ลงใน   ตามความเป็นจริงของท่าน 
1. ประเภทผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอท่ีท่านตอ้งการบริโภค (เลือกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองแต่งกาย 
  ผลิตภณัฑป์ระเภทประดบัตกแต่ง 
  ผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองใชส้อยทัว่ไป 

  ผลิตภณัฑป์ระเภทของท่ีระลึก 
2. รูปแบบผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอท่ีท่านชอบ 
  หรูหรา มีสไตล ์   น่ารัก เรียบร้อย   ทนัสมยั   แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร 

3. สีสนัของผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอท่ีท่านชอบ 
  สีเรียบ ขรึม เหมือนเดิม เช่น สีดาํ    สีหวาน สดใส สวา่ง เช่น สีชมพ ูสีฟ้า 
  สีเปร้ียวทนัสมยั เช่น สีแดง สีม่วง    สีโดดเด่นไม่เหมือนใคร เช่น สีทอง 

4. อารมณ์ผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอท่ีท่านชอบ 
  เน้ียบ  เรียบ    เป็นทางการหรือเคร่ืองแบบ    สบาย ๆ ลาํลอง 

5. โอกาสท่ีท่านตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑผ์า้ทอ 
  ใชใ้นชีวิตประจาํวนัและโอกาสทัว่ไป   ใชอ้อกงานทัว่ไป 
  ใชอ้อกงานเฉพาะท่ีพิเศษมาก ๆ 

6. ลกัษณะแฟชัน่ของผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอท่ีท่านชอบ 
  แบบคลาสสิก ใชไ้ดต้ลอด     แบบเดิมท่ีทาํสืบต่อกนัมา 
  แบบแปลกใหม่นาํแฟชัน่     แบบหลุดโลกไม่ซํ้ าใคร 

7. ระดบัราคาของผลิตภณัฑจ์ากผา้ทอท่ีท่านตอ้งการบริโภค 
  ไม่เกินช้ินละ 500 บาท     ไม่เกินช้ินละ 1,500 บาท 
  ไม่เกินช้ินละ 5,000 บาท     ไม่เกินช้ินละ 10,000  บาท 
  เท่าใดกไ็ด ้
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ส่วนที ่ 3  แบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะผลิตภณัฑผ์า้ทอของชาวไทยทรงดาํ 
 

ข้อที ่ ลกัษณะของผลติภัณฑ์ผ้าทอ 
ความคดิเห็น 

ดมีาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ปรับ
ปรุง 

1 รูปแบบของผลิตภณัฑผ์า้ทอ      
2 การตกแต่งของผลิตภณัฑผ์า้ทอ      
3 สีสนัของผลิตภณัฑผ์า้ทอ      
4 วตัถุดิบท่ีใชต้กแต่งผลิตภณัฑผ์า้ทอ      
5 ราคาของผลิตภณัฑผ์า้ทอ      
6 คุณภาพของผลิตภณัฑผ์า้ทอ      

 
ข้อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงผลติภัณฑ์ผ้าทอของชาวไทยทรงดาํ 
1. ผลิตภณัฑผ์า้ทอประเภทเคร่ืองนุ่งห่ม 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

2. ผลิตภณัฑผ์า้ทอประเภทประดบัตกแต่ง 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

3. ผลิตภณัฑผ์า้ทอประเภทศิลปกรรม ประดบัตกแต่ง (ใหอ้ารมณ์สุนทรีย)์ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4. ผลิตภณัฑผ์า้ทอประเภทของท่ีระลึก 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

5. อ่ืน ๆ.............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
(หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมอื  

และพจิารณาคดัเลอืกผลติภัณฑ์ผ้าทอของชาวไทยทรงดาํ) 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 796      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

           29   พฤษภาคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญผู้ทรงคณุวุฒเิป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก 

เรียน คุณวิศรุต  อินแหยม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑผ์้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก  จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด า    ในวันที่  1 มิถุนายน  2557 เวลา 10.00 – 
12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
 

 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
 
 



266 

 
ที่ ศธ 0582.12/ว 796      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

           29   พฤษภาคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญผู้ทรงคณุวุฒิเป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก 

เรียน ผศ.นุกูล  ชมภูนิช 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑผ์้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก  จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด า    ในวันที่  1 มิถุนายน  2557 เวลา 10.00 – 
12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 796      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

           29   พฤษภาคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญผู้ทรงคณุวุฒิเป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก 

เรียน ดร.ทรงจิต  พูนลาภ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑผ์้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก  จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด า    ในวันที่  1 มิถุนายน  2557 เวลา 10.00 – 
12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 796      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

           29   พฤษภาคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญผู้ทรงคณุวุฒิเป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก 

เรียน ดร.เกรียงศักด์ิ  สังข์ชัย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑผ์้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก  จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด า    ในวันที่  1 มิถุนายน  2557 เวลา 10.00 – 
12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 796      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

           29   พฤษภาคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญผู้ทรงคณุวุฒิเป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก 

เรียน คุณวิษณุ  เอมประณีต์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑผ์้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก  จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด า    ในวันที่  1 มิถุนายน  2557 เวลา 10.00 – 
12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 796      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

           29   พฤษภาคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญผู้ทรงคณุวุฒิเป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก 

เรียน อาจารย์พัทธนันท์  มาลีพันธ์ุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑผ์้าทอชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตก  จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นกรรมการพิจารณาผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวไทยทรงด า    ในวันที่  1 มิถุนายน  2557 เวลา 10.00 – 
12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
 



258 

 
ที่ ศธ 0582.12/187      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

         31  มกราคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  พิระสันต์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือของงานวิจัยดังกล่าว  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
 



259 

 
ที่ ศธ 0582.12/189      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

         31  มกราคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือของงานวิจัยดังกล่าว  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
 



260 

 
ที่ ศธ 0582.12/190      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

         31  มกราคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  ทิมวัฒนบันเทิง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือของงานวิจัยดังกล่าว  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
 

 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/191      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

         31  มกราคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรเดช  พิมพ์ทองงาม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือของงานวิจัยดังกล่าว  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
 



262 

 
ที่ ศธ 0582.12/192      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

         31  มกราคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  พรมมูล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือของงานวิจัยดังกล่าว  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้ านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/193      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

         31  มกราคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

เรียน ดร.ทรงจิต  พูนลาภ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือของงานวิจัยดังกล่าว  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 

 



264 

 
ที่ ศธ 0582.12/194      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

         31  มกราคม  2557 

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

เรียน ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 1 ชุด 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง พิจารณาเห็นว่าท่านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  จึงขอเชิญ
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือของงานวิจัยดังกล่าว  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะได้ประสานงานใน
รายละเอียดต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์จากท่าน  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านวิชาการ      
ในภายหน้า  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
(หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูลและ 

บันทึกขอเยีย่มชมด้านการจัดการความรู้) 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 245      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

             10   กมุภาพันธ ์ 2557 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง จึงขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากท่านและประชากรใน
พื้นที่ของท่าน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/244      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

             10   กมุภาพันธ์  2557 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุร ี

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง จึงขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากท่านและประชากรใน
พื้นที่ของท่าน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 245      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

             10   กมุภาพันธ์  2557 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุร ี

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง จึงขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากท่านและประชากรใน
พื้นที่ของท่าน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 245      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

             10   กมุภาพันธ์  2557 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุร ี

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง จึงขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากท่านและประชากรใน
พื้นที่ของท่าน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 236      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

         5  กุมภาพันธ์  2557 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน ผู้น าชุมชนบ้านสะแกราย 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง จึงขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากท่านและประชากรใน
พื้นที่ของท่าน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 236      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

         5  กุมภาพันธ์  2557 

เรื่อง ขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน ผู้น าชุมชนบ้านหัวเขาจีน 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง จึงขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากท่านและประชากรใน
พื้นที่ของท่าน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 236      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

         5  กุมภาพันธ์  2557 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน ผู้น าชุมชนบ้านดอนมะเกลือ 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง จึงขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากท่านและประชากรใน
พื้นที่ของท่าน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ที่ ศธ 0582.12/ว 236      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วิทยาลัยเพาะช่าง 
86  ถนนตรีเพชร  แขวงวังบูรพาภิรมย์ 
เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 

         5  กุมภาพันธ์  2557 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

เรียน ผู้น าชุมชนบ้านห้วยยาง 

       อาจารย์ ดร.ฐิติพันธ์  จันทร์หอม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจิตรกรรม  วิทยาลัยเพาะช่าง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2557 อยู่ระหว่าง
การด าเนินงานวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด าในภูมิภาคตะวันตกของ
ป ร ะ เท ศ ไท ย ”  (The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western of Thailand)  ในการนี้  วิทยาลัยเพาะช่าง จึงขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากท่านและประชากรใน
พื้นที่ของท่าน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป   

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(นายมงคล  ไชยวงศ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
 
 
ฝ่ายวิชาการฯ 
โทร. 02  6238790-5  
โทรสาร. 02225-7631 
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ภาคผนวก  ค 
(หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูลและ 

บันทึกขอเยีย่มชมด้านการจัดการความรู้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
(รายช่ือสมาชิกกลุ่มผ้าทอ  รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ และ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้) 
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รายช่ือสมาชิกกลุ่มผ้าทอ  บ้านสะแกราย  ตาํบลดอนยายหอม อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือ – สกลุ 
ทีอ่ยู่ 

สถานภาพ 
เลขที ่ หมู่ 

1 นางโน  ป่ินทอง 11 9 ท่ีปรึกษากลุ่ม 
2 นางพนู  จอมบุญ 46 9 ท่ีปรึกษากลุ่ม 
3 นางวนั  แคนอ้ย 62/1 3 ท่ีปรึกษากลุ่ม 
4 แพทยห์ญิง อนุชา  จอมบุญ 1/1 9 ท่ีปรึกษากลุ่ม 
5 นางบุญสม  มียอด 1 9 ท่ีปรึกษากลุ่ม 
6 นางทองสุข  คงถนอม 22/1 9 ประธานกลุ่ม 
7 นางอมรรัตน ์ ทุยนุ่น 34 9 รองประธานกลุ่ม 
8 นางสมพงษ ์ จอมบุญ 17/2 9 เลขานุการกลุ่ม 
9 นางนงเยาว ์ จอมบุญ 1/1 9 เหรัญญิก 

10 นายวิทยา  มียอด 62/9 9 การตลาด 
11 นางสาวจีระนนัท ์ แคนจา 62/1 3 การตลาด 
12 นางสร้อย  จอมบุญ 17/1 9 ประชาสมัพนัธ์ 
13 นางสร้อย  แกว้จนัทร์ 8 9 ปฏิคม 
14 นางจนัทร์เพญ็  มีโค 51 9  สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
15 นางนํ้าออ้ย  มีดี 18 9 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
16 นางชาลี  เงาะอาศยั 23 6 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
17 นางสมพงษ ์ แวน่ถ่ิน 10 6 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
18 นางสาวทอง  มีดี 18 6 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
19 นางดวงเดือน  คงถนอม 22 9 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
20 นางสมศรี  อ้ึงทม 33 3 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
21 นางรัชนี  ปัญญาเลิศทรัพย ์ 22 3 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
22 นางศรีพนูทรัพย ์ ป่ินทอง 2/1 9 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
23 นางวรนุช  ทุยนุ่น 41 9 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
24 นางประจวบ  คงถนอม 49 9 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
25 นางคาํกอง  ป่ินทอง 11 9 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
26 นางสาวจิราภรณ์  ปานพยบั 26 9 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
27 นางสงัวาลเพชร  ขนัแกว้ 62/9 9 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
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รายช่ือสมาชิกกลุ่มผ้าทอ  บ้านหัวเขาจีน  ตาํบลห้วยยางโทน อาํเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือ – สกลุ 
ทีอ่ยู่ 

สถานภาพ 
เลขที ่ หมู่ 

1 นางสมนึก  เทพธรรม 92 1 ประธานกลุ่ม 
2 นางศรีไพร  นนัทกิจ 96 1 รองประธานกลุ่ม 
3 นางสมหวงั  ไชยสมคัร 91 1 รองประธานกลุ่ม 
4 นางสาววิภา  จนัทร์กํ่า 48 1 เหรัญญิก 
5 นางสนิท  กมุกร 34 1 ประชาสมัพนัธ์ 
6 นางอุไร  แห่งหน 46 1 ประชาสมัพนัธ์ 
7 นางสมหมาย  กล่ินสุคนธ์ 2/2 1 ปฏิคม 
8 นางอาํไพ  จนัทร์กํ่า 95 1 ปฏิคม 
9 นางวีณา  สุขอยู ่ 46/1 1 เลขานุการ 

10 นางยพุนิ  ไหมละออง 5 1 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
11 นางไมตรี  ตุ่นจิตต ์ 58 1 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
12 นางจาํเนียน  เสียงเพราะ 46 1 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
13 นางสาวฉลวย  แห่งหน 33 1 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
14 นางสาวบุญยนื  หวา่นลอ้ม 53 1 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
15 นางสาวบุญลอ้ม  เอ๊ียแหวด 32 1 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
16 นางเฉลิม  กมุกร 5 1 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
17 นางสาวลออรัตน ์ ตุ่มจิตต ์ 79 1 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
18 นางพานิช  เพชรแกว้ 110 1 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
19 นางวาสนา  ยอกแกว้ 48/1 1 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
20 นางสุรัตนา  จนัทร์กํ่า 116 1 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
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รายช่ือสมาชิกกลุ่มผ้าทอ  บ้านดอนมะเกลอื  ตาํบลดอนมะเกลอื  อาํเภออู่ทอง  จังหวดัสุพรรณบุรี 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือ – สกลุ 
ทีอ่ยู่ 

สถานภาพ 
เลขที ่ หมู่ 

1 นางบุญส่ง  ทองเช้ือ 27 4 ประธานกลุ่ม 
2 นางสาวสาํลี  เพชรมีดี 24 4 รองประธานกลุ่ม 
3 นางหลอด  ทองเช้ือ 58 11 เลขากลุ่ม 
4 นางขนัลา  มารูปหมอก 87 4 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
5 นางจนัทร์  มัน่หลง 77 4 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
6 นางสาวชลิดา  มัน่หลง 77 11 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
7 นางสอย  โดยคาํดี 39 4 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
8 นางหนั  เล่ียมใจดี 55 10 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
9 นางฉมวย  มัน่หลง 11 5 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 

10 นางเสือง  มัน่หลง 10 5 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
11 นางสาวอาํนวย  แร่ใจดี 101 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
12 นางมี  แร่ใจดี 101 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
13 นางโฉม  โตอุ่นทิพย ์ 102 3 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
14 นางจาํปา  ยอยรู้รอบ 18/1 12 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
15 นางหม่อน  โดยคาํดี 40 4 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
16 นางยอย  กอ้นทอง 53 10 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
17 นางแสน  โดยคาํดี 47 11 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
18 นางสาํราญ  แร่ใจดี 103 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
19 นางสาวจาํเรียง  นุชวงษ ์ 51 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
20 นางสาวสาวิตรี  ไตรวงศ ์ 24 4 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
21 นางสาวอรจิรา  อวัคนซ่ือ 19 4 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
22 นางเฉลา  ไขสะอาด 23 4 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
23 นางสาวสาํเรือง  ใจโอบออ้ม 30 4 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
24 นางสาวจนัทร์  อวัคนซ่ือ 58 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
25 นางสาวบุญส่ง  ใจโอบออ้ม 75 4 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
26 นางสาวประไพ  ใจโอบออ้ม 28 4 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
27 นางสวย  เพชรมีดี 58 11 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
28 นางสาวแตง  ผิวครามดี 20 5 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
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รายช่ือสมาชิกกลุ่มผ้าทอ  บ้านหมอสอ  ตาํบลพระแท่นลาํพญา  อาํเภอท่ามะกา  จังหวดักาญจนบุรี 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือ – สกลุ 
ทีอ่ยู่ 

สถานภาพ 
เลขที ่ หมู่ 

1 นางคาํภา  วฒิุไกรกลัยา 3/1 8 ประธานกลุ่ม 
2 นางบุญเยีย่ม  บุญจบั 7/2 8 เหรัญญิก 
3 นางสาวลาํพนู  บวัผนั 19 8 เลขากลุ่ม 
4 นางสมยั  ซบัพดั 3 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
5 นางกรรณิการ์  รักอกัษร 40 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
6 นางสาวจาํเนียร  บุญจบั 7 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
7 นางสาวสุนีย ์ สุวรรณประเสริฐ 15/1 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
8 นางสาวสุนนั  ธรรมจง 80 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
9 นางสาวสวน  สุวรรณประเสริฐ 15 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 

10 นางวนันา  นอมมาโนช 52 14 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
11 นางเนือง  สระทองใจ 7/1 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
12 นางลาํภู  บวัผนั 19 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
13 นางสาวแพน  บวัผนั 19 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
14 นางคนไทย  พรหมจรรย ์ 3 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
15 นางจาํรัด  วนัดี 34 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
16 นางพฒันีย ์ นิลสมบูรณ์ 60 14 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
17 นางนกขม้ิน  สมบูรณ์ผล 41 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
18 นางสาวละเอียด  สมตวั 60 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
19 นางอารีย ์ ต๊ะสุ 57/2 14 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
20 นางสาวสาหร่าย  เงาะอาศยั 73/1 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
21 นางสาวละเอียด  จนัทร์แจ่มใส 4/1 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
22 นางสาวพทัทนนั  สมตวั 54 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
23 นางสาวบุญยงั  อว่มชิต 48 14 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
24 นางสาวขวญั  สมตวั 74/2 14 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
25 นางก่ิม  เงาะอาศยั 73/1 14 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
26 นางขวญัเรือน  สิงคา 39/2 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
27 นางเฮียม  ถ่ินจวงจนัทร์ 62/1 14 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
28 นางสาวกหุลาบ  บุญจบั 47 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
29 นางโสภา  จานแกว้ 70/2 14 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
30 นางสมบติั  ธรรมจง 14 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
31 นางจิรภทัร  ทองงาม 74/1 8 สมาชิกกลุ่มผา้ทอ 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์  ชุมชนบ้านสะแกราย  อาํเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือ – สกลุ 
ทีอ่ยู่ อายุ 

ปี 
สถานภาพ 

เลขท่ี หมู่ 
1 นายวิทยา  มียอด 62/9 9 48 ปราชญผ์ูชุ้มชน 
2 นางสาวจีระนนัท ์ แคนจา 62/1 3 36 ช่างตดัเยบ็ผลิตภณัฑผ์า้ทอ 
3 นางวนั  แคนอ้ย 62/1 3 59 สมาชิกกลุ่ม 
4 นางพนู  จอมบุญ 46 9 75 สมาชิกกลุ่ม 
5 นางสมพงษ ์ จอมบุญ 17/2 9 70 สมาชิกกลุ่ม 
6 นางชาลี  เงาะอาศยั 23 6 56 สมาชิกกลุ่ม 
7 นางดองสุข  คงถนอม 22/1 9 51 ประธานกลุ่มผา้ทอ 
8 นางสร้อย  จอมบุญ 17/1 9 48 ประชาสมัพนัธ์กลุ่มผา้ทอ 
9 นางโน  ป่ินทอง 11 9 79 ท่ีปรึกษากลุ่ม 

10 นางประจวบ  คงถนอม 49 9 50 สมาชิกกลุ่ม 
11 นางสาวจิราภรณ์  ปานพยบั 26 9 32 สมาชิก 
12 นายปิยะ  กแูบ่ง 76 9 40 เจา้ของศนูยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาและ

ท่ีพกัโฮมสเตย ์“ปิยะชนก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



293 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ชุมชนบ้านหัวเขาจีน  อาํเภอปากท่อ  จงัหวดัราชบุรี 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือ – สกลุ 
ทีอ่ยู่ อายุ 

ปี 
สถานภาพ 

เลขท่ี หมู่ 
1 นางสมนึก  เทพธรรม 92 1 65 ผูน้าํชุมชนและประธานกลุ่ม 
2 นางวีณา  สุขอยู ่ 46/1 1 52 ประชาสมัพนัธ์กลุ่มและเลขากลุ่ม 
3 นางยพุนิ  ไหมละออง 5 1 50 รองประธานกลุ่ม 
4 นางสาววิภา  จนัทร์กํ่า 48 1 48 สมาชิกกลุ่ม 
5 นางศรีไพร  นนัทกิจ 96 1 51 รองประธานกลุ่ม 
6 นางสมหวงั  ไชยสมคัร 91 1 54 รองประธานกลุ่ม 
7 นางวาสนา  ยอดแกว้ 48/1 1 45 สมาชิกกลุ่ม 
8 นางสุรัตนา  จนัทร์กํ่า 116 1 43 สมาชิกกลุ่ม 
9 นางจาํเนียน  เสียงเพราะ 46 1 38 สมาชิกกลุ่ม 

10 นางสาวฉลวย  แห่งหน 33 1 38 สมาชิกกลุ่ม 
11 นางอุไร  แห่งหุน 46 1 45 สมาชิกกลุ่ม 
12 นางสมหมาย  กล่ินสุคนธ์ 2/2 1 42 สมาชิกกลุ่ม 
13 นางเฉลิม  กมุกร 5 1 58 สมาชิกกลุ่ม 
14 นางบุญยนื  หวา่นลอ้ม 53 1 42 สมาชิกกลุ่ม 
15 นายสันติ  กล่ินสุคนธ์ 42 1 48 ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 1 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์  ชุมชนบ้านดอนมะเกลอื  อาํเภออู่ทอง  จังหวดัสุพรรณบุรี 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล 
ทีอ่ยู่ อายุ 

ปี 
สถานภาพ 

เลขท่ี หมู่ 
1 นางแสน  มารูปหมอก 8 4 57 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ดอนมะเกลือ 
2 นายเดช  ใจโอบออ้ม 4 10 59 อดีตรองนายกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลดอนมะเกลือ 
3 นางศรัญญา  ปัญสมคิด 48 1 50 เจา้ของรีสอร์ท สระปลายสวน 
4 นางหลอด  ทองเช้ือ 58 11 75 อดีตประธานกลุ่มผา้ทอ 
5 นางบุญส่ง  ทองเช้ือ 27 4 32 ประธานกลุ่มชัว่คราว 
6 นางสาํลี  เพชรมีดี 24 4 48 สมาชิกกลุ่ม 
7 นางขนัลา  มารูปหมอก 87 4 50 สมาชิกกลุ่ม 
8 นางหนั  เล่ือมใจดี 55 10 58 สมาชิกกลุ่ม 
9 นางโฉม  โตอุ่นทิพย ์ 102 3 56 สมาชิกกลุ่ม 
10 นางสาํราญ  แร่ใจดี 103 11 55 สมาชิกกลุ่ม 
11 นางเฉลา  ไขสะอาด 23 4 52 สมาชิกกลุ่ม 
12 นางสาวจนัทร์  อวัคนซ่ือ 58 8 46 สมาชิกกลุ่ม 
13 นางสวย  เพชรมีดี 58 11 49 สมาชิกกลุ่ม 
14 นางสาวแตง  ผวิครามดี 20 5 65 สมาชิกกลุ่ม 
15 นางสอย  โดยคาํดี 39 4 54 สมาชิกกลุ่ม 
16 นางจนัทร์  มัน่หลง 77 4 52 สมาชิกกลุ่ม 
17 นางจาํปา  ยอยรู้รอบ 18/1 12 50 สมาชิกกลุ่ม 
18 นางยอย  กอ้นทอง 53 10 47 สมาชิกกลุ่ม 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์  ชุมชนบ้านหมอสอ  อาํเภอท่ามะกา  จังหวดักาญจนบุรี 
ลาํดบั
ที ่

ช่ือ – สกุล 
ทีอ่ยู่ อายุ 

ปี 
สถานภาพ 

เลขท่ี หมู่ 
1 นางดลยา  วฒิุไกรกลัยา 3/1 8 48 ประธานกลุ่มและอดีตผูใ้หญ่บา้น 
2 นางคนไทย  พรหมจรรย ์ 3 8 75 ท่ีปรึกษากลุ่ม 
3 นางลาํพนู  บวัผนั 19 8 62 เลขากลุ่ม 
4 นางสาวละเอียด  สมตวั 60 8 47 สมาชิกกลุ่ม 
5 นางอารีย ์ ต๊ะสุ 57/2 14 52 สมาชิกกลุ่ม 
6 นางสาหร่าย  เงาะอาศยั 73/1 8 54 สมาชิกกลุ่ม 
7 นางสาวละเอียด  จนัทร์แจ่มใส 4/1 8 40 สมาชิกกลุ่ม 
8 นางสาวพนัทนนัท ์ สมตวั 54 8 46 สมาชิกกลุ่ม 
9 นางสาวกหุลาบ  บุญจบั 47 8 42 สมาชิกกลุ่ม 
10 นางสาวสวน  สุวรรณประเสริฐ 15 8 36 สมาชิกกลุ่ม 
11 นางสมปอง  มหาโชติ 19 8 32 สมาชิกกลุ่ม 
12 นางสายฝน  มหาโชติ 19 8 38 สมาชิกกลุ่ม 
13 นางบุญเยีย่ม  บุญจบั 7/2 8 48 เหรัญญิกกลุ่ม 
14 นางสมยั  ซบัผดั 3 8 50 สมาชิกกลุ่ม 
15 นางการะเกษ  อ่อนแกว้ 4 1 48 อาจารยโ์รงเรียนพระแท่นดงรัง 

วิทยาคาร 
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