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The Development of Textiles Products : Wisdom of Thai Song Dam in The 
Western Region of  Thailand
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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชุมชน
ชาวไทยทรงด�าในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 2) เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวไทยทรงด�าในภูมิภาคตะวันตก
ของประเทศไทย 3) เพื่อจัดท�าชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นประเภทผ้าทอของชุมชนชาวไทยทรงด�าในภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก  
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการใช้หลักของศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนา และประสานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสังคมภายนอก ผู้วิจัยด�าเนินการในช่วงปี 2557 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะเจาะจงชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการผลิตผ้าทอเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวแทนของชาวไทยทรงด�า
จากจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
  จากการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยทรงด�าทั้ง 4 ชุมชนใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยนั้น ตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายจากสังคมภายนอกด้วยการน�า
องค์ความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอและผู้วิจัยมาร่วมกัน สร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ด้วยหลักของศิลปะ
การออกแบบได้ จ�านวน 40 รูปแบบ ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ผู้ประกอบการ และ 
ปราชญ์ชุมชนชาวไทยทรงด�า ให้เหลือจ�านวน 20 รูปแบบ แล้วท�าการทดลองตลาดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ตอบ
สนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นประเภทผ้า
ทอ ตลอดจนมีข้อมูลในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ในภาพรวมการวิจัยนี้ได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้  โดยใช้การถ่ายทอดแบบชุมชนมีส่วนร่วม

ค�ำส�ำคัญ : ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทยทรงด�า

Abstract
  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 

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559  Journal of the Association of Researchers   Vol.21 No.1 January - April 2016182

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 particpative.
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กระบวนการพัฒนาเดินมาถึงทางตัน และน�ามาสู่ปัญหา
สังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจน ความ
เส่ือมโทรมลงของระบบนิเวศวิทยาและสภาพแวดล้อม 
ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และปัญหาความเสื่อมทรามลงของระบบคุณค่า
และมาตรฐานทางจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งล้วนเป็นผล
ที่ได้จากการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว ด้วยสภาพปัญหา
และข้อจ�ากัดเชิงนโยบาย ท�าให้เกิดแนวคิดการพัฒนาสังคม
แบบทางเลือก (Alternative Development Approach) 
ขึ้นมากมาย ดังนั้น แนวคิดเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและพลัง
อ�านาจของชมุชน คอืแนวคดิทีส่�าคญัประการหนึง่ (พชัรนิทร์  
สิรสุนทร, 2552: 5-6)
  หากกล่าวถงึ ภมิูปัญญาทีแ่สดงถงึการพึง่พาธรรมชาติ
นั้น ผ้าทอพื้นบ้านถือเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยควบคู่กับความงามด้านรูป
ทรง ลวดลาย สีสัน และความประณีต จัดเป็นงานศิลป
หัตถกรรมที่ส�าคัญในการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์อันสะท้อน
รากฐานแห่งภูมิปัญญาในการพึ่งพาธรรมชาติด้วยการถัก
ทอความรู้สึกนึกคิดตามจินตนาการและจิตวิญญาณของ
ผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ (จรัสพิมพ์ วังเย็น, 2554: 21) 
โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด
กาญจนบุรี มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงด�าอาศัยอยู่เป็นชุมชน
คนไทยที่ มี วิ ถี วัฒนธรรมสืบทอดภูมิป ัญญามาจาก

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  นานาอารยะของโลกยุคใหม่ ต่างให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาชุมชนท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสืบค้น เก็บ
รวบรวม วิเคราะห์ และจัดระบบข้อมูลทางด้านภูมิปัญญา
ในท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชนของตน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เป็นสังคมแห่ง 
ความรู้ (Knowledge Based–Society) รูปแบบการ
ด�าเนินการในลักษณะนี้ เน้นการพัฒนาคนด้วยการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) หลังจากนั้นจึงน�า
องค์ความรู้ที่ได้รับการจัดระบบแล้ว ไปใช้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ “ความ
เป็นสุขของชุมชน” จะเกิดขึ้นได้จึงต้องมีการเข้าไปส่งเสริม
ให้ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติให้เกิดความเข้ม
แขง็และสามารถดแูลตวัเองได้ การส่งเสรมิการเรยีนรูน้ี ้ อาจ 
เป็นความรู้เท่าที่มีอยู่ในชุมชนหรือเป็นการเสริมสร้างความ
รู้ใหม่ ๆ ให้กับชุมชน   (ประเวศ วะสี, 2551: 25) ซึ่งความ
ล้มเหลวของการพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกิดจาก
การละเลยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในท้องถิ่น การ
ไม่เข้าใจคนในสังคม การละเลยระบบสังคมวัฒนธรรม 
ตลอดจนการขาดข้อมูลพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
ก�าหนดผลลัพธ์ของการพัฒนา ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว
ผนวกกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ซึ่งวางอยู่บน
แนวคิดเรื่องความทันสมัย (Modernisation Approach) 
และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนเสรีนิยม ท�าให้
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บรรพบุรุษประเทศเวียดนามและประเทศลาวซึ่งเป็น
ประชาคมอาเซียนด้วยกัน  รู้จักตามท้องถิ่นว่า “ลาวโซ่ง” 
กล่าวคือ ลาวโซ่งหรือไทยทรงด�านั้น เป็นผู้ที่ยังคงรักษารูป
แบบเสื้อผ้าและการแต่งกายแบบเดิมได้อย่างแนบแน่น 
โดยเฉพาะหัตถกรรมการทอผ้าส�าหรับไว้ใช้เองและผลิต
เพื่อเป็นสินค้าจ�าหน่ายสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน
จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากภาครัฐให้เป็นชุมชน
ต้นแบบของการผลิตและการพึ่งพาตนเองอย่างน่าศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง
  ผู ้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและลงพื้นท่ีส�ารวจ
ชุมชนชาวไทยทรงด�าที่มีการผลิตผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์
ประเภทต่าง ๆ  ท�าให้ทราบว่าเป็นการผลิตจากทักษะความ
ช�านาญและความเข้าใจท่ีสืบทอดกันมาขาดการบูรณาการ
ตามแนวทางของศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสุนทรีย์ 
และยังเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ทดลองสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการผลิตและ
การน�าเสนอด้านการตลาด  ทัง้นีย้งัไม่พบว่ามหีน่วยงานหรอื
องค์กรใด ได้ใช้กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการน�าหลักการ
ของศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มี
เพียงหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาบางแห่ง
เข้าไปมีบทบาทตามหน้าท่ีทางราชการและเข้าไปเพื่อการ
ศึกษาทดลองเรียนรู้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ด้วยการน�ารูปแบบ 
รูปทรงและลวดลายจากภายนอกชุมชนมาให้ผลิต ตลอด
จนการสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ โดยมิได้ค�านึงถึงภูมิปัญญา 
และความต้องการด้านประโยชน์กับผลลัพธ์ท่ีจะเกิดกับ
ชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของคนในชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน มีความ
ส�าคัญยิ่งต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการโดย
เฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านศิลปกรรม  ดังนั้นหากชุมชนชาวไทย
ทรงด�าทั้ง 4 ชุมชนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยครั้ง
นี้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามระบบ และเข้าใจกระบวนการ
ออกแบบด้วยฐานศาสตร์ของศิลปะ ผู้วิจัยเชื่อว่าจะสามารถ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมูลค่าเพ่ิม
ยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถน�าเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ไปพัฒนาต่อยอดฐานการผลิตสินค้าประเภทผ้าทอเชิง
พาณิชย์ให้กับคนในชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
สืบไป

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
  1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เกิดจากการต่อ 
ยอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของชุมชนชาวไทยทรงด�าใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
  2. เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวไทยทรง
ด�าในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
  3. เพื่ อจั ดท� าชุ มชนปฏิบั ติ ก าร เ รียนรู ้ ด ้ าน
ศิลปกรรมท้องถิ่นประเภทผ้าทอ ของชุมชนชาวไทยทรงด�า
ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

ขอบเขตของโครงการวิจัย
  โดยคัดเลือกชุมชนชาวไทยทรงด�าที่ได ้รับการ
ยอมรับจากภาครัฐว่ามีความเข้มแข็งและโดดเด่นในการ
ผลิตผ้าทอเป็นสินค้าออกจ�าหน่ายยังสถานที่ต่าง ๆ เป็น
ตัวแทนพื้นที่ 4 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านสะแกราย อ�าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 2) ชุมชนบ้านหัวเขาจีน อ�าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี 3) ชุมชนบ้านดอนมะเกลือ อ�าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และ 4) ชุมชนบ้านหมอสอ อ�าเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด�าเนินการวิจัยในช่วงระยะ
เวลา ปี 2557

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
  ผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ดีมีคุณภาพ นักออกแบบ
ควรค�านึงถึง องค์ประกอบที่มีความส�าคัญ และต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการต่าง ๆ  มาผสมผสานเพื่อสร้าง
เป็นผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม โดยนักออกแบบควร
ค�านึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้ คือ  
  1. ความเป็นหน่วย (Unity) หมายถึง การออกแบบ
จะต้องค�านึงถึงงานท้ังหมดให้อยู่ในหน่วยเดียวกันเป็นกลุ่ม
เป็นชุดสัมพันธ์กันทั้งหมด มีความเชื่อมโยงกันได้ ในการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นชดุหรอืมหีลายขนาด การออกแบบ
ควรค�านงึถงึรปูแบบความเห็นหน่วย เพราะจะช่วยให้ผลติภณัฑ์
เกิดความเป็นเอกลักษณ์
  2. ความสมดุล (Balancing) หมายถึง ความสมดุล
ในงานออกแบบนัน้ ๆ ซึง่เป็นหลกัทัว่ไปของงานศลิปะ ความ
สมดุลที่เกิดขึ้นอาจมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ กัน เช่น รูป
ทรง ขนาด ความหนาแน่น สี ลักษณะความสมดุลแบ่งออก
ได้ 3 ประการ คือ 1 )ความสมดุลในลักษณะเท่ากัน (Sym-
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metry Balancing) คือ มีลักษณะที่มีความเท่ากันทั้งซ้าย-
ขวา บน-ล่าง ความสมดุลในลักษณะเช่นนี้ ดูง่ายและเข้าใจ
ง่าย ให้ความรู้สึกนิ่งเฉยคงที่  2) ความสมดุลในลักษณะไม่
เท่ากัน (Asymmetry Balancing) คือ  มีความสมดุลกันใน
ตัวเอง ไม่จ�าเป็นจะต้องเท่ากัน แต่ดูแล้วเกิดความรู้สึกว่า
สมดุลกันในตัว 3) ความสมดุลในลักษณะจุดศูนย์ถ่วง 
(Gravity Balancing) คือการออกแบบใด ๆ ที่เป็นวัตถุ
สิ่งของ และจะต้องใช้งานการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น จุดศูนย์ถ่วงมีความจ�าเป็นต้อง
ค�านึงถึงเป็นพิเศษ เพราะบรรดาเครื่องใช้สอยทั่วไปจะต้อง
ตั้งซึ่งมีน�้าหนักกดลงที่ฐาน ดังนั้นเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงจึง 
หมายถึง การทรงตัวของวัตถุสิ่งของนั่นเอง
  3. ความสัมพันธ์ทางศิลปะ (Relativity of Art) 
หมายถึง ความสัมพันธ์กันในเรื่องของศิลปะ ได้แก่ การเน้น
ส่วนส�าคญัหรอืจุดสนใจ (Emphasis or Center of Interest) 
ในงานด้านศิลปะ นักออกแบบจะต้องเน้นให้เกิดสิ่งประทับ
ใจแก่ผู้เห็นโดยไม่ต้องบอกกล่าว เป็นความรู้สึกร่วมอันเกิด
ขึ้นเองจากผลงานนั้น จุดส�าคัญรอง (Subordinate) เป็น
ส่วนที่มีความส�าคัญรองลงไป ส่วนนี้จะช่วยให้เกิดความลด
หลั่นทางผลงาน และนักออกแบบจะต้องค�านึงถึง 1) จังหวะ 
(Rhythm) โดยทั่ว ๆ ไปแล้วสิ่งที่สัมพันธ์กันย่อมมีจังหวะ 
ระยะ หรือความถี่ห่างในตัวมันเอง หรือส่ิงแวดล้อมท่ี
สัมพันธ์อยู่ไม่ว่าจะเป็น เส้น สี แสง เงา หรือช่วงจังหวะของ
การตกแต่งและลวดลาย 2) ความแตกต่าง (Contrast) 
เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยมีความประสงค์ให้เกิดความขัด
แย้งเพื่อแก้ปัญหาความซ�้าซาก ความจ�าเจ หรือเกิดความ
เบื่อหน่าย โดยอาศัยหลักความแตกต่างท�าให้ผู้พบเห็นเกิด
ความรู้สึก ตื่นเต้น เร้าใจ 3) ความกลมกลืน (Harmony) 
หมายถึง การพิจารณาในส่วนรวมทั้งหมด แม้จะมีบางสิ่ง
บางอย่างที่แตกต่างกันก็ตาม การใช้สีที่ตัดกัน หรือการใช้
ความแตกต่างของผิวการใช้เส้นที่ขัดกัน ความรู้สึกส่วนน้อย
นี้ไม่ท�าให้ส่วนรวมเสียก็ถือว่าเกิดความกลมกลืนในภาพ
รวม (สาคร  คันธโชติ, 2528: 31-32)
  ภมูปัิญญำ (wisdom) คือ องค์ความรู ้ความสามารถ  
และทักษะของคนที่เกิดจากการได้สั่งสมประสบการณ์ ที่
ผ่านกระบวนการเลือกสรร  เรียนรู้  ปรุงแต่ง  และถ่ายทอด
สืบต่อกันมา เพื่อให้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคน ให้
สมดลุกบัสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกบัยคุสมยั ภมูปัิญญา
เกดิจากการสะสมการเรยีนรูม้าเป็นระยะเวลายาว มลีกัษณะ 

ที่เชื่อมโยงกันหมดในทุกสาขาวิชา ฉะนั้นวิชาเกี่ยวกับ
เศรษฐกจิ อาชีพ ความเป็นอยู่การศึกษา วัฒนธรรม จะผสม
กลมกลนืเชือ่มโยงกนัหมด ภูมปัิญญาเป็นผลของประสบการณ์ 
สั่งสมของคนที่เรียนรู้จาก การปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อม 
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกัน และระหว่างกลุ่มชนหลายๆ
ชาติพันธุ ์รวมไปถึงโลกทัศน์ที่มีต ่อสิ่งเหนือธรรมชาติ  
ภูมิปัญญามี 2 ลักษณะคือ ลักษณะนามธรรม เป็นโลกทัศน์ 
ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการด�าเนินชีวิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งใน
ชีวิตประจ�าวันและลักษณะรูปธรรม เป็นเรื่องเฉพาะด้าน 
เช่น การท�ามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี
และอื่น ๆ ภูมิปัญญาเหล่านี้ สะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะ
ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คือ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
โลก คนกับสิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ธรรมชาติ 2) ความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน มีอยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชน และ 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างคน กับสิ่งเหนือธรรมชาติ (สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์) สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ ทั้งสามลักษณะนี้ คือ 
ชีวิตของปุถุชนทั่วไปที่สะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการ
ด�าเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ โดยผ่านกระบวนการทางจารีต
ประเพณี วิถีชีวิต การท�ามาหากินและพิธีกรรมต่างๆ เพื่อ
ให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ เป้าหมายก็
คือ เพื่อให้เกิดความสุขทั้งในส่วนที่เป็นชุมชน หมู่บ้าน และ
ในส่วนที่เป็นปัจเจกของชาวบ้านเอง ถ้าหากเกิดปัญหาทาง
ด้านความไม่สมดุลกันขึ้นก็จะก่อให้เกิดความไม่สงบสุขเกิด
ปัญหาในหมู่บ้านและชุมชน (ประเวศ วะสี, 2551: 75) 
  กล่าวถึงภูมิปัญญาผ้าทอไทยทรงด�าที่ผู้วิจัยศึกษา
ในครั้งน้ีมีลักษณะลวดลายปรากฏบนผืนผ้าที่สะท้อนให้
เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ความผูกพัน 
ตลอดจนความเป็นมาของวัฒนธรรม หรือเหตุการณ์ที่
ส�าคัญ ๆ ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีความส�าคัญต่อ
วิถีการด�ารงชีวิต จึงท�าให้ผู้ทอผ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะน�า
สิ่งเหล่านั้นมาตกแต่ให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าต่าง ๆ ลักษณะ
ของผ้าทอแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) ลายพืช คือ ลวดลายที่
ได้แนวคิดจากพืช เป็นการลอกเลียนแบบพืชที่อยู่ใกล้ตัว
จะมีลายที่สื่อความหมายถึง ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ หรือผลไม้ 
เป็นต้น สามารถน�ามาเป็นต้นแบบในการสร้างลวดลายผ้า
ได้ โดยเฉพาะลายแตงโม หรือลายชะโด ถือเป็นลายที่เป็น
เอกลักษณ์อันเด่นชัดของชาวไทยทรงด�า 2) ลายสัตว์ เป็น
ลายที่ได้แนวคิดมาจากสัตว์ ส่วนมากเป็นลายที่พบเห็น
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และมคีวามเกีย่วข้องในชีวติประจ�าวนั และสตัว์ในจินตนาการ 
ลวดลายที่ปรากฏบนทอผ้าของชาวไทยทรงด�า มีความเชื่อ
อยู่หลายลักษณะ เช่น เชื่อเรื่องบุญคุณ ความย�าเกรง ความ
รัก ความสวยงาม การคุ้มครอง ความคิดถึง อ�านาจวาสนา 
ซึ่งความเชื่อตามลักษณะดังกล่าวนั้น น�ามาสร้างสรรค์
ลวดลายด้วยวิธีการทอ ปัก ปะ และขิด เพื่อสื่อความหมาย 
เช่น ลายนาค ลายตานกแก้ว ลายผีเสื้อ และลายม้า เป็นต้น 
3) ลายผสมอืน่ๆ เป็นรูปแบบลายผ้าท่ีเกดิจากการสร้างสรรค์
ของผู้หญิง เช่น ลายข้าว หลามตัด ลายปราสาท ลายขอ 
และอื่น ซึ่งได้พบเห็นโดยทั่วไปเป็นลายพิเศษที่คิดค้นขึ้นมา 
เช่น การทอเป็นตวัหนงัสอื หรอืข้อความต่างๆ (นกุลู ชมพนูชิ, 
2552: 12-13) 
  กำรจัดกำรควำมรู้ ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์
เสน่ห์ จามริก (2541, หน้า 4) เสนอว่า ในการท�างานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น จะต้องให้ความส�าคัญกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ คนกับชุมชน และภูมิปัญญา โดยจะต้องฟื้น
ภูมิปัญญาแปลงให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อต่อสู้ในเวที
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ เพื่อให้ “สิทธิชุมชน” 
กลายเป็นกลไกที่ส�าคัญท่ีจะเพิ่มพูนอ�านาจของชุมชนใน
เวทีเศรษฐกิจโลก ดังนั้น งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตามทัศนะของ
ผู้วิจัยจึงมีหลากหลายมิติ มิได้จ�ากัดอยู่เพียงภายในชุมชน 
แต่ต้องเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มีปฏิสัมพันธ์กับชนชั้นกลาง
ผ่านกระบวนการทางสังคม ที่จะน�าไปสู่การคิดกระบวนการ
ระบบทางการพัฒนา การเรียนรู้เพื่อให้บุคคลได้เห็นและ
รู้จัก (Learning to Recognize) การมองเห็นภาพรวมทั้ง
ภาพซึ่งมีหลากหลายมิติที่ต่างพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้น สาเหตุ 
(Cause) และผลลัพธ์ (Output) จึงจ�าเป็นที่จะต้องท�าการ
ค้นหาและท�าความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งต้อง
อาศัยการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและละเอียดอ่อนท่ีสุด 
(Effective Action is Subtlest) สอดคล้องกับ Jay       
Forrester นักคิดกระบวนระบบที่ส�าคัญคนหนึ่ง กล่าวว่า 
ระบบพลวัต (System Dynamic) เป็น “วิทยาศาสตร์แนว
ใหม่” (New Dismal Science) ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถ
มองเห็นจุดอ่อนและข้อจ�ากัดที่เป็นสาเหตุของปัญหา โดย
อาศัยการรับรู้และความตระหนักของวิธีคิดแบบเก่า จนเกิด 
พลงัหรอืความต้องการท่ีถงึขดีสงูสดุ เพือ่ผลกัดนัให้เกดิความ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพขึ้น 
  นอกจากนี้ Fritiof Capra (1996, p.106) มองว่า
วิสัยทัศน์ใหม่ในการท�าความเข้าใจในเรื่องของชีวิต ควรให้

ความสัมพันธ์กับวิถีที่บุคคลสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ระบบ
นิเวศ และมิติอื่นๆ เช่น สุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา และ
ระบบการเมือง เพราะวิธีดังกล่าวจะช่วยท�าให้สังคมสามารถ
สร้างชุมชนที่เข้มแข็งแบบยั่งยืนได้  นอกจากนั้น Capra ยัง
ได้สังเคราะห์แนวคิดเรื่อง ข่ายใยแห่งชีวิต (The Web of 
Life) หรือทฤษฎีว่าด้วยระบบชีวิต (The Theory of Living 
System) ขึ้นมาจากทฤษฎีอื่นๆ มากมาย อาทิ ทฤษฎี 
Cybernetics ทฤษฎีซานติเอโกเรื่องพุทธิภาวะ (The San-
tiago Theory of Cognition) และทฤษฎีไร้ระเบียบ 
(Chaos Theory) โดยสาระส�าคัญของทฤษฎีของ Capra 
คือ แนวคิดที่ว่า ชีวิตทั้งหลายล้วนด�ารงอยู่อย่างเป็นระบบ
ในลักษณะที่เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย โดยมีระบบนิเวศ
เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนั้น การเข้าใจในระบบนิเวศ
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในระบบชีวิตทั้งหลายเป็นอย่างดี
ยิ่งขึ้นไปด้วย เนื่องจากมนุษย์ในฐานะระบบชีวิตหนึ่งของ
ระบบใหญ่จะต้องจัดแบบแผนชีวิต และจัดระเบียบสังคม
ให้สอดคล้องกับแบบแผนของระบบนิเวศ ซึ่งในที่นี้ก็คือ 
ชุมชน (Community) นั่นเอง

วิธีการด�าเนินการวิจัย 
  ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชน
ชาวไทยทรงด�าในภมูภิาคตะวนัตกของประเทศไทย ใช้ระเบยีบ 
วิธีวิจัยดังนี้
  1.1 การศึกษาข้อมูลจากระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ 
   วิเคราะห์เปรียบเทียบบริบทในมิติต่างๆ ของ 
   ชุมชนชนชาวไทยทรงด�าในภูมิภาคตะวันตก 
   ได้แก่ ชมุชนบ้านสะแกราย อ�าเภอเมืองนครปฐม 
    จังหวัดนครปฐม ชุมชนบ้านหัวเขาจีน อ�าเภอ 
   ปากท่อ จงัหวดัราชบรุ ีชมุชนบ้านดอนมะเกลอื  
   อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และ ชุมชน 
   บ้านหมอสอ อ�าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ี
  1.2 การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ที่เกิดจาก 
   การผสมผสานหลักการศิลปะออกแบบกับ 
   เอกลักษณ์ของไทยทรงด�า โดยยึดหลักการของ  
   Community of  Arts  Practice (COAP) คอื  
   การแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างเครอืข่าย 
   ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพ่ือให้เกิดการ 
   พัฒนาท่ีอยู่บนพื้นฐานของภูมิปัญญาตนเอง 
   ได้ผลิตภัณฑ์จ�านวนมากกว่า 40 ผลงาน
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  1.3  การประเมินผลจากผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการ 
    ออกแบบ ผู้ประกอบการ และปราชญ์หรือ 
    ผู้น�าชุมชนชาวไทยทรงด�าในภูมิภาคตะวันตก 
    ของประเทศไทยให้เหลอื 20 ผลงาน (ชมุชนละ 
     5 ผลงาน)
  1.4  การทดลองตลาด เพ่ือประเมินผลความต้องการ 
    จากผู้บรโิภคโดยการจ�าหน่ายจรงิยงัสถานทีต่่างๆ 
     ดงันี ้งานนครปฐมเอก็ซ์โป (Expo) อ�าเภอเมอืง 
     จังหวดันครปฐม งานแสดงสนิค้า OTOP ภมูภิาค  
    กลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี งานแสดง 
    สินค้าทางวัฒนธรรม OTOP ของอ�าเภออู่ทอง  
    จังหวัดสุพรรณบุรี งานเทศกาลของดีประจ�าปี 
    สินค้า OTOP ของจังหวัดกาญจนบุรี
  1.5  การปรับปรุงพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ผลิต  
    ผ้าทอของชุมชนชาวไทยทรงด�าท้ัง 4 จังหวัด 
    ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นบุคคล 
     ทีส่ามารถแก้ปัญหาและพฒันาผลติภณัฑ์ผ้าทอ 
     ของตนเองด้วยความมั่นใจ  รวมทั้งขยายผลสู่ 
    บุคคลอื่นได้อย่างสง่างาม   
  ขั้นตอนที่ 2 การด�าเนินการเสริมสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนชาวไทยทรงด�าในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้
  1. การรับฟ ังการบรรยายเชิงปฏิบัติการจาก
วิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
แฟชั่น
  2. การเดินทางศึกษาดูงานยังสถานประกอบการ
มืออาชีพและร้านจ�าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ประดับตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ผ้า
  3. การได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์
ร่วมสมัยจากเอกสารและภาพข่าวจากสื่อเทคโนโลยี
  ขั้นตอนที่ 3 การจัดท�าชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ด้าน
ศิลปกรรมท้องถิ่นประเภทผ้าทอ ของชุมชนชาวไทยทรงด�า
ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
  1. ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนโดยวิธี COAP ให้เป็น
แหล่งเรยีนรู ้ โดยก�าหนดกจิกรรมและวธิกีารเชือ่มโยงความรู้
ด้านภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
  2. การจัดท�าแผนท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้าทอ แบบเครือข่ายสาธารณะ

กับสังคมภายในและภายนอกชุมชนที่มีแนวคิดและ
ประกอบอาชีพเดียวกัน
  3. การจัดท�าเอกสารนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาด้าน
ศิลปกรรมท้องถิ่นประเภทผ้าทอและบริบทแวดล้อมของ
ชุมชนชาวไทยทรงด�าทั้ง 4 จังหวัด ตีพิมพ์เผยแพร่ ขยาย
ผลสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ผลการวิจัย
  1. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผ้ำทอที่เกิดจำกกำรมี
ส่วนร่วมต่อยอดภูมิปัญญำจำกบรรพบุรุษของชุมชน
ชำวไทยทรงด�ำในภูมิภำคตะวันตกของประเทศไทย
  ในงานวิจัยของ ฐิติพันธ์ จันทร์หอม (2555: 257) 
เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ้าทอด้วยศิลปะและภูมิปัญญา
ของชาวไทยทรงด�าในจงัหวดันครปฐมพบว่า ยงัคงเอกลกัษณ์
ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น และ
แสดงออกอย่างเด ่นชัดบนพื้นฐานของความเชื่อและ
พิธีกรรมต่างๆ มีการรักษาไว้ซ่ึงกรรมวิธีและกระบวนการ
ทอผ้าที่มีลักษณะเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลวดลาย สีสัน และรูป
ร่างที่คล้ายคลึงกัน แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออก
จ�าหน่ายอยู่เดิมมีคุณภาพต�่า นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ 
สุพรรณ สมไทย และคณะ (2550: 158) เรื่อง การออกแบบ
ผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน โดยแนวคดิจากวฒันธรรมชาวไทย
ทรงด�า มีข้อเสนอแนะไว้อย่างน่าสนใจว่า ลวดลายบนผ้า
ทอของชาวไทยทรงด�ามีเทคนิคเป็นการทอ การปะ และ
การปัก ไม่เหมือนในกลุ่มอื่น การน�าลวดลายมาพัฒนานั้น
ควรท�าอย่างต่อเนื่อง การเลือกใช้วัสดุและสีบนผลิตภัณฑ์
ควรค�านึงถึงการน�าไปใช้งาน การดูแลรักษาตามสภาพ
แวดล้อมจะเป็นการสร้างรายได้อย่างจริงจังต่อไป เช่นเดียว
กับงานวิจัยของจงลักษณ์ ช่างปลื้ม (2554: 204) ที่ท�าวิจัย
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่งจังหวัด
สุพรรณบุรี สรุปไว้ว่าที่ผ่านมารูปแบบการถ่ายทอด ขาด
แนวคดิ ปรชัญา และความเชือ่ทีแ่สดงอยูใ่นผลงานศิลปกรรม 
ซึ่งการถ่ายทอดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในปัจจุบัน ซึ่งแนวโน้มในอนาคตจะต้องมีการด�าเนิน
การอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และเผย
แพร่ รวมทั้งการพัฒนาบนพื้นฐานความรู้ ควบคู่การปฏิบัติ
เพื่อความยั่งยืนทางศิลปะและวัฒนธรรมสืบไป โดยผู้วิจัย
ได้ทบทวนปัญหาที่ผ่านมาร่วมกับกลุ ่มผู ้ผลิตผ้าทอของ
ชุมชนชาวไทยทรงด�า 4 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของ
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ประเทศไทยได้แก่ ชมุชนบ้านสะแกราย อ�าเภอเมอืงนครปฐม 
จงัหวัดนครปฐม ชมุชนบ้านหวัเขาจีน อ�าเภอปากท่อ จงัหวดั
ราชบุรี ชุมชนบ้านดอนมะเกลือ อ�าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และ ชุมชนบ้านหมอสอ อ�าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอรูปแบบใหม่ร่วมสมัย
ที่ได้จากการต่อยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยทรงด�า 
หลังจากท�าการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน แล้วน�าไปประเมินคุณภาพตามหลักการ
ของศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ของศูนย์สร้างสรรค์การ
ออกแบบทีซีดีซี, TCDC (Thailand Creative & Design 
Center) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช
กฤษฎีกาเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ในการสร้างโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าถงึความรูแ้ละเกดิความคดิสร้างสรรค์ใหม่ ๆ 
กับประสบการณ์จากผลงานและความส�าเร็จของนักคิด  
นักออกแบบจากทั่วโลก ทั้งนี้ยังร่วมมือโดยตรงกับภาคธุรกิจ
ผู้ประกอบการ SME สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการ 
ด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการ และปราชญ์
ชุมชนหรือผู้น�าชุมชนชาวไทยทรงด�าทั้ง 4 จังหวัดในภูมิภาค
ตะวนัตกของประเทศไทย ร่วมกันพจิารณาคัดเลอืกผลติภณัฑ์
รูปแบบใหม่ร่วมสมัย จ�านวน 40 แบบ ให้เหลือเพียง 20 
รูปแบบ แล้วน�าไปทดลองตลาดด้วยการจ�าหน่ายจริงยัง
สถานที่ต่างๆ 4 แห่ง ได้แก่ งานนครปฐมเอ็กซ์โป (Expo) 
อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม งานแสดงสินค้า 
OTOP ภูมิภาคกลาง อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี งานแสดง
สินค้าทางวัฒนธรรม OTOP ของอ�าเภออู่ทอง จังหวัด 
สุพรรณบุรี และงานเทศกาลของดีประจ�าปีสินค้า OTOP 
ของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประเมินผลของผู้บริโภคแล้วน�า
ไปแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับลูกค้าในระดับ
ต่าง ๆ ส่งผลให้กลุ่มสมาชิกผู้ผลิตผ้าทอและคนในชุมชน
ชาวไทยทรงด�าในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยตื่นตัว
กับปรากฏการณ์ใหม่ 
  2. กำรเสริมสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนชำวไทย
ทรงด�ำในภูมิภำคตะวันตกของประเทศไทย
  ก่อนหน้านี้ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ส�ารวจปัญหาต่างๆ
เกีย่วกบัรายได้จากผลผลิตของผ้าเช่น ในงานวจิยัของพรทพิย์ 
พิมลสินธุ์ (2541: 174) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(2542: 192) ได้ท�าการศึกษาวิจัยส�ารวจทัศนคติและความ
คิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผ้าไทย พบปัญหาคล้าย ๆ กัน 
ดังนี้คือ  ปัญหาด้านคุณภาพ  สีตกง่าย  หดตัว  ดูแลรักษา

ยาก  ไม่สะดวกในการใช้  ปัญหาด้านรูปแบบ  มลีวดลายซ�า้ๆ 
กัน บางผืนลวดลายมากสีฉูดฉาดและปัญหาเรื่องราคาค่อน
ข้างสูง มีข้อจ�ากัดกับคนบางกลุ่ม อายุ และขาดข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับผ้าไทยพร้อมกับเสนอแนะให้พัฒนา
คุณภาพให้สูงขึ้นแบบอย่างสากลในราคาที่เป็นธรรม และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงคุณค่าของศิลปะผ้าไทย  
ดังน้ันกระบวนการสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชนชาวไทย
ทรงด�าในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยจึงเกิดขึ้นหลัง
จากที่ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ
แบบชุมชนมีส่วนร่วมด้วยการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และแฟชั่นมา
บรรยายความรู้เสริมให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอของชุมชนทั้ง 4 
แห่ง หลังจากนั้นน�าสมาชิกผู้ผลิตผ้าทอของชุมชนทั้ง 4 
จังหวัด ได้แก่ชุมชนบ้านสะแกราย อ�าเภอเมืองนครปฐม 
จงัหวัดนครปฐม ชมุชนบ้านหวัเขาจีน อ�าเภอปากท่อ จงัหวดั 
ราชบุรี ชุมชนบ้านดอนมะเกลือ อ�าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และ ชุมชนบ้านหมอสอ อ�าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี ไปทัศนศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู ้จาก
สถานที่ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมทั้งในและ
นอกชุมชน รวมถึงการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดับ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ผ้าชนิดต่างๆ ที่ทันสมัย แล้วน�าองค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับไปพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ท�าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน (Interactive Learning through 
Action) เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์  ได้แก่ การน�าผลแห่งการ
เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ผ้าทอรูปแบบ
ใหม่ร่วมสมัยโดยอาศัยกระบวนการทางสังคมที่มีเครือข่าย
ทางปัญญา เป็นชุมชนอิสระซึ่งท�าหน้าที่จัดการความรู้เพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีแนวโน้ม
ในการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชนแต่ละท้องถ่ินได้อย่างมี
พลวัต
  3. กำรจัดท�ำชุมชนปฏิบั ติกำรเรียนรู ้ ด ้ ำน
ศิลปกรรมท้องถิ่นประเภทผ้ำทอ ของชุมชนชำวไทยทรง
ด�ำในภูมิภำคตะวันตกของประเทศไทย 
  ชมุชนชาวไทยทรงด�าทัง้ 4 จังหวดัในภูมภิาคตะวนัตก
ของประเทศไทยนั้น ล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์ จุดเด่นและข้อด้อย 
แตกต่างมากน้อยกันขึ้นอยู่กับบริบทของคนในชุมชนและ
สภาพภูมิศาสตร์ โดยก่อนหน้านี้ สมทรง บุรุษพัฒน์ และ
คณะ (2556: 87) ได้ท�าโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการ
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ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ไทยโซ่ง” ผลการวิจัย พบว่า ชุมชน
ไทยโซ่งในแทบทุกจังหวัดมีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ โดยชุมชนไทยโซ่งในจังหวัด
นครปฐมได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบของการ
ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่ในเส้นทางการ
ท่องเทีย่วของจังหวดันครปฐม และได้สร้างความเปลีย่นแปลง
ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนไทยโซ่ง คือ การวางรากฐานการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน กล่าวคือ แกนน�าด้าน
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนได้รับการพัฒนาขีดความ
สามารถในการจัดการท่องเที่ยว  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในทางที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ การทดลองและการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน
ไทยโซ่ง  ผลสืบเนื่องที่ส�าคัญประการหนึ่งคือช่วยให้คนไทย
โซ่งเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตนเองมากขึน้ และปรารถนาทีจ่ะสบืสานต่อไป นอกจาก
นี้ยังมีการวิจัยของนงลักษณ์ จันทาภากุล และนรินทร์ สังข์
รักษา (2555: 154) เรื่อง การศึกษาศักยภาพในการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี  
พบว่าศักยภาพการท่องเที่ยวโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรม และด้านองค์กร
อยู่ในระดับมาก แนวทางในการพัฒนาที่ส�าคัญ ได้แก่ งบ
ประมาณ การให้ความรู้ การศกึษาดูงาน และการประชาสมัพนัธ์ 
ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่วนปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง – น้อย 
ซึ่งผลจากการวิจัยและการลงพื้นที่ทั้ง 4 ชุมชนพบว่ามี
ความสอดคล้องและแตกต่างกันบางอย่างเช่น แหล่งเรียนรู้
ชุมชนบ้านหัวเขาจีนมีการพัฒนาเหมาะสมมากที่สุด ในส่วน
ของชุมชนบ้านสะแกรายและชุมชนบ้านดอนมะเกลือถึงจะ
มีศูนย์วัฒนธรรมที่เป็นแบบรูปแบบของบ้านไทยทรงด�า  
แต่ก็ยังขาดการพัฒนาและบริหารจัดการเท่าที่ควร ส�าหรับ
ชมุชนบ้านหมอสอนัน้ ยงัไม่มศูีนย์วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
ของชาวไทยทรงด�าอย่างแท้จริงโดยแต่ละชุมชนยังมีบริบท
อื่นที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้กับผู้มาเยือนได้อีก เช่น ชุมชนบ้าน
สะแกราย มีศูนย์การเรียนรู้ “ปิยะชนก” เป็นแหล่งเรียนรู้
วิถีชีวิตวัฒนธรรมของเอกชนท่ีให้บริการแบบวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ชุมชนบ้านหัวเขาจีนมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม
เหมาะที่จะพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ภายในชุมชนท่ีจัดไว้
อย่างครบครัน ชุมชนบ้านดอนมะเกลือมีเสน่ห์ที่คนเชื้อสาย
ไทยทรงด�าอยู่กันอย่างหนาแน่น และมีประวัติศาสตร์ความ

เป็นมาอย่างน่าชืน่ชม การจดัตัง้ศนูย์การเรียนรูอ้ยูใ่นระหว่าง
ด�าเนินการโดยผู้น�าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล 
เป็นชาวไทยเช้ือสายไทยทรงด�าเช่นกนั และชมุชนบ้านหมอสอ
ซึ่งเป็นชุมชนที่เล็กที่สุดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แต่มีผู้น�า
ชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 
ประกอบกับมีการขุดค ้นพบเตาเผาโบราณโดยกรม
ศิลปากรได้จัดตั้งให้เป็นแหล่งศึกษาทางโบราณคดีอยู ่
ใจกลางของชุมชน  นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปเรียนรู้
ยังพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านซึ่งตั้งอยู ่บริเวณวัดพระแท่นดงรัง
วรวิหาร อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่
ไม่ไกลจากชุมชนมากนัก
  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ร่วมกับผู้น�าและสมาชิกกลุ่มผ้าทอใน
ชุมชนชาวไทยทรงด�าทั้ง 4 จังหวัดของภูมิภาคตะวันตกจัด
กิจกรรมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการก�าหนดวิธีการ
และแผนงานให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมท้องถ่ินประเภท
ผ้าทอตลอดจนวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
ของไทยทรงด�าอย่างถูกต้อง โดยการจัดท�าแผนที่เชื่อมโยง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทผ้าทอให้มีความสัมพันธ์เพื่อ
ติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนแนวคิดจากกลุ่มผู้ผลิตผ้า
ทอของชุมชนชาวไทยทรงด�าทั้ง 4 แห่งรวมทั้งกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าทออาชีพเดียวกับจากภายนอกพร้อม ๆ กับการจัดท�า
หนังสือเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมท้องถิ่น
ประเภทผ้าทอและบริบทแวดล้อมที่มีพลวัตต่อการเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับชุมชนชาวไทย
ทรงด�าทั้ง 4 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
เผยแพร่สู่สังคมต่อไป

อภิปรายผล
  การศึกษาความส�าคัญของภูมิปัญญา สะท้อนออก
มาในรปูของศลิปกรรมท้องถิน่ประเภทผ้าทอ ซึง่แสดงให้เหน็
ถึงศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ไขและ
เผชิญกับวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจและกระแสสังคมที่เกิดขึ้น 
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนล้วนเป็นผู้
มีความสามารถในการสร้างสรรค์ถ่ายทอดองค์ความรู ้  
และยังสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรุ่น
หลงัได้เป็นอย่างด ี เช่นความรูด้้านศลิปกรรมท้องถิน่ประเภท
ผ้าทอที่มีความสวยงาม แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อวัฒนธรรม
ประเพณี ถึงแม้ว่าที่ไม่ได้รับการศึกษาตามระบบด้วยทฤษฎ ี
และหลักการทางศิลปะก็ตาม แต่ผลงานในเชิงศิลปกรรม
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ท้องถิ่นประเภทผ้าทอที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นได้สะท้อนถึง
ความรู้ความสามารถ ความเชื่อและความเข้าใจในวิถีชีวิต
อย่างลุ่มลึกผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและการมี
ส่วนร่วมในจารีตประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ด้วยมุมมอง
ของ “คนใน” ซึ่งภูมิปัญญาที่พบจึงมีความสัมพันธ์กับความ
สมดุลระหว่างสรรพสิ่ง เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ คือ ความ
สงบสุขของผู้คนในชุมชน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ ผ้าทอของชุมชน
ชาวไทยทรงด�า จึงสะท้อนเส้นทางของความเชื่อ ความ
ศรัทธา และสัญญาทางสังคม (Social Contracts) ที่ศิลปิน
พื้นบ้านมีต่อผู ้คนและสรรพสิ่งเท่าๆ กับการสะท้อนถึง
ความเชื่อและความรู้สึกที่มีต่อตนเอง และยังพบว่า กลไก
ภายในที่บุคคลและชุมชนได้พัฒนาขึ้น เมื่อต้องเผชิญกับ
นโยบายการพัฒนาท่ีไม่ยั่งยืนขาดเอกภาพในการบริหาร
จดัการของภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงแสดงให้เหน็ถงึการบรูณา
การระบบคิด และกระบวนการที่บุคคลและชุมชนน�ามาใช้
เพื่อความอยู่รอดเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
ระบบความสมัพันธ์เชงิอ�านาจ เพ่ือสร้างเงือ่นไขความสมัพนัธ์
ในเชิงแลกเปลี่ยนเพื่อปฏิเสธการเผชิญหน้ากับความ 
ขัดแย้งการหลบหลีกภาวะความกลัวที่มีต่อบุคคลหรือ
สถานการณ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการอยู่รอดในภาวะ
วกิฤตทีป่รากฏอยูต่รงหน้า ล้วนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฒันาการ
ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนที่ถูกกดทับทางความคิดและ
การขาดโอกาสแสดงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่สาธารณะ
บางแห่ง ดังนั้นการตอกย�้า ซ�้าแล้วซ�้าอีกของนโยบายการ
พัฒนาสังคม ที่ไม่ตระหนักในการปรับตัวของของชุมชนหรือ
มิติการพัฒนาสังคมแบบ “โรแมนติค” และยังคงมองชุมชน
ในปัจจุบันว่าเป็นสังคมท่ีขาดพลวัตอย่างสมดุลตลอดจน
การละเลยกระบวนการสร้างวิธีคิดและกลไกลใหม่ ๆ เพื่อ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงควรมีการวางแผน
นโยบายให้รัดกุมรอบคอบและบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด�าเนินการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนปฏิบัติการ
ด้านการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งงานวิจัยของจงลักษณ์ ช่าง
ปลื้ม (2554 : 169) ก็ยังกล่าวไว้เช่นกันว่าด้านการบริหาร
จัดการศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่งควรให้สอดคล้องขนานไป
กบัการพฒันาสงัคมในยคุปัจจบุนั เช่น การปรบัปรงุประยกุต์
วัสดุและอุปกรณ์ใหม่ ๆ กระบวนการผลิตกับยุคสมัย การ
ท�างานร่วมกับนักออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยรูป
แบบการออกแบบที่หลากหลายสู่ความเป็นสากล นอกจาก
นี้งานวิจัยของจิรวัฒน์ พิระสันต์ (2553: 238) ท่ีใช้

ศิลปกรรมเป็นกลไกส�าคัญในการน�าไปสู่ชุมชนปฏิบัติการ
เรียนรู้ (Community of Arts Practicde) หรือ CoAP ไป
พัฒนาเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญาของ 3 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างพบว่า มีเพียงไม่กี่ชุมชนที่สร้างรายได้จากการผลิต
เครือ่งป้ันดนิเผาจากดนิเหนยีวทีมี่อยู ่ ซึง่รฐัหรอืชุมชนดงักล่าว 
สามารถสร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชนได้คือ อาชีพการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาโดยเสนอว่ารัฐกับชุมชนต้องร่วมกันศึกษา
ถึงความเป็นไปได้ เพื่อท�าการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเป็น
ระบบทั้งด้านการผลิต ด้านรูปแบบและกลวิธีตลอดจนด้าน
การจ�าหน่ายเช่นเดียวกับการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผ้าทอภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด�าในภูมิภาคตะวันตก
ของประเทศไทยครั้งนี้ยังพบปัญหาที่เหมือนกันกล่าวคือ
ชุมชนผู้ผลิตผ้าทอชาวไทยทรงด�าในภูมิภาคตะวันตกบาง
แห่งต้องปิดกิจการและหันไปประกอบอาชีพอื่นเพราะว่า
ขาดการส่งเสรมิสนบัสนนุจากภาครฐัอย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง 
โดยที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบได้ปฏิบัติ
นโยบายตามกระแสของผู้น�าที่สนองตอบผลประโยชน์จาก
ผู้มีอ�านาจตามล�าดับขั้น ประกอบกับความไม่มั่นคงใน
เสถียรภาพของรัฐบาลที่มีการเปล่ียนถ่ายบ่อยครั้งการ
บริหารงานจึงเป็นไปในระยะเวลาอันสั้น ท�าให้ส่งผลกระทบ
ถึงการพัฒนาดังกล่าว
  ด้วยปรากฏการณ์และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น
สอดคล้องกับทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม (Socio-Cultural Chang) ในทฤษฎีวิวัฒนาการ 
(theory of evolution) ของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles 
Darwin) ที่ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมและ
วัฒนธรรมว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างช้า ๆ อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป มีการสะสมเพิ่มพูนทีละเล็กละน้อยและมี
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลาซ่ึงการสืบทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวไทยทรงด�าทั้ง 4 ชุมชนนั้น ยัง
พบว่ามูลเหตุจูงใจในการสืบทอดมีหลายประการ ได้แก่ มี
องค์ความรู้จากการได้บ่มเพาะภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยทรงด�าและมีผู ้น�าทาง
วัฒนธรรมตลอดจนการได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงาน           
ของรัฐ ต้องการมีรายได้ มีอาชีพ มีความรู้และต้องการ
อนุรักษ์ผ้าทอรวมทั้งวัฒนธรรมของตนเองเป็นส�าคัญ ดังนั้น
ในการศึกษาคร้ังนี้จึงตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอภูมิปัญญาของชาวไทยทรงด�าใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยได้อย่างครอบคลุม
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  ผู้วิจัยเห็นว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรหาหนทาง 
บูรณาการแบบองค์รวม ร่วมกันกับชุมชนทั้ง 4 แห่ง พัฒนา
ขึ้นเป็นแหล่งการศึกษาในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ชุมชนให้
มีมาตรฐานเป็นรูปแบบท่ีมีเอกลักษณ์ของไทยทรงด�า  
ส�าหรับกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอชุมชนบ้านหัวเขาจีน อ�าเภอปากท่อ  
จังหวัดราชบุรี  ที่มีความเข้มแข็งด้านการผลิตและวิถีชีวิตที่
งดงามของชุมชนเป็นทุนเดิมอยู ่แล้วสามารถจัดตั้งเป็น
แหล่งศึกษาทางมนุษยวิทยา และสังคมวิทยาได้เป็นอย่างดี
และยังมีชุมชนชาวไทยทรงด�าอีกบางแห่งที่รอการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเป็นระบบ
  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเห็นว่า ชุมชนชาวไทยทรงด�าเป็น 
ชาติพันธุ์หนึ่งที่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีแสดงออก
เป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัด จึงควรมีสัญลักษณ์ปรากฏใน
ป้ายบอกเส้นทางไปสู่ชุมชนนั้นๆ ด้วย เช่น รูปทรงของ 
บ้านไทยทรงด�า หรือลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้า นอกจาก
นี้ควรใส่ภาษาเขียนของชาวไทยทรงด�าประกอบลงบนแผ่น
ป้ายอีกด้วยโดยเฉพาะทางเทคโนโลยี ควรมีการจัดท�าเว็บ
ไซด์ (Website) เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ประจักษ์ใน
เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมประการส�าคัญคือ ควรท�าแบบบูรณาการให้
เชื่อมโยงกันทุกจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย 
หรือชุมชนชาวไทยทรงด�าทั่วทั้งประเทศไทยเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เพราะประเทศลาวและ
ประเทศเวียดนามก็มีชาติพันธุ์ชาวไทยทรงด�าอาศัยอยู ่  
เช่นกัน

ข้อเสนอแนะส�าหรับการปฏิบัติ
  รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แต่ละชุมชนได้ผลิตออก
เป็นสินค้าจ�าหน่ายอยู่เดิมนั้น ยังขาดมาตรฐานและการ
พัฒนาส่งเสริมอย่างถูกวิธี  ดังนั้น  การที่จะเข้าไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยการใช้หลักของศิลปะการออกแบบจึง
ควรมีขั้นตอนดังนี้

  ควรพิจารณาโดยภาพรวมของผ้าท่ีมีเอกลักษณ์
ของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่  เนื้อหาที่ปรากฏบนผ้า
แต่ละประเภท ลวดลายและสีที่มีลักษณะสื่อทางสัญลักษณ์  
กลวิธีในการผลิต และรูปทรงต่าง ๆ ของผ้าประเภทเครื่อง
แต่งกาย เครื่องใช้สอย เครื่องประดับตกแต่ง และของที่
ระลึกตลอดจนจากส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ต้องการแต่งเติม
น�ามาแต่งเติม ได้แก่ กระดุม การปักลวดลาย และวัสดุอื่น ๆ 
เพื่อน�ามาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ร่วมสมัยได้อย่าง
ถูกต้องและทรงคุณค่าแห่งความงามเชิงสุนทรียะต่อไป

ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป
  สภาพภูมิ ศาสตร ์ ของภูมิภาคตะ วันตกของ
ประเทศไทยมีชนชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่จ�านวนมาก โดย
เฉพาะตามเส้นทางการคมนาคมต่างๆ จะปรากฏปัจจัยที่
เอื้ออ�านวยต่อการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมกระจายอยู่
ทั่วไป และมีชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ดังกล่าวหลายแห่งแต่มี
เพียงไม่กี่ชุมชนที่สร ้างรายได้ด ้วยการผลิตสินค้าจาก
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ ดังนั้นการท�าวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยกับ
ชุมชนจะต้องร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดท�าแผน
พัฒนาส่งเสริมอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม อาทิเช่น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา การ
พัฒนาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทเครื่องจักสาน 
ภูมิปัญญาของชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง ชาวไทยญวน ชาว
ลาวครั่ง และชาวลาวเวียง เป็นต้น
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ภาพประกอบ

ภาพ  3 : ผลิตภัณฑ์ผ้าทอร่วมสมัยบางส่วนที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพ  2 : ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ภาพ 1 :  การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอร่วมกันกับชาวชุมชนไทยทรงด�า
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