บทที่ 1
บทนำ
๑. ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
จากหลักฐานต่างๆ เช่นจดหมายเหตุจีน และหลักฐานจากการขุดค้นของนักโบราณคดี
ร่วมกับกรมศิลปากร ซึ่งได้ขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ประเภทธรรมจักร
หิน พระพุทธรูป และเหรียญเงิน ซึ่งเป็นศิลปะเฉพาะในสมัยทวารวดี ซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ หลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้ทราบว่า อาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรที่มีความ
รุ่งเรื องอยู่ บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ด้วยมีหลักฐานพบเห็นศิลปะทวารวดีจานวนมากที่
นครปฐม ราชบุรี อู่ทอง นครสวรรค์ และลพบุรี และกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ กล่าวคือ
มีอิทธิพลไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด เช่นที่เมืองฟ้าแดดสูงยางจังหวัดกาฬสินธุ์
เมืองตาดทองจังหวัดยโสธร ทางภาคใต้ก็พบแหล่งวัฒนธรรมทวารวดีที่จังหวัดปัตตานี
นายแซมมวล บีล (Mr Samval Beal) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ทวารวดีเป็นชื่อเมืองที่น่าจะ
ตรงกับคาว่า “โถโลโปตี้ “ (Te-Lo-Po-Ti) ที่พระสมณะเหี้ยนจังได้บันทึกไว้ว่าตั้งอยู่ระหว่างเมือง
ศรีเกษตร (พม่า) และเมืองอิศานปุระ (กัมพูชา) ซึ่งนักปราชญ์ทางภาษาผู้แปลจดหมายเหตุจีนของ
ภิกษุอี้จิง คือนาย เอดัวร์ ชาวาน (Mr Edoward Chavaner) ก็ยืนยันยอมรับความคิดเห็นนี้
เหมือนกัน (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล, ๒๕๑๐ : ๒๖)
จากหลักฐานจดหมายเหตุจีนได้แสดงให้เข้าใจได้ว่า อาณาจักรทวารวดีนั้นต้องตั้งอยู่ใน
ดินแดนบางส่วนของประเทศไทย ศาสตราจารย์ เซเดส์ (๒๔๗๐ : ๒) ได้สรุปผลการศึกษากลุ่ม
ศิลปวัตถุที่พบบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ประกอบกับหลักฐานทางจารึก และบันทึกจดหมาย
เหตุจี น แล้ ว ได้ตั้งข้อสั น นิษฐานว่า จังหวัดนครปฐมได้เคยเป็นราชธานีของอาณาจักรทวารวดี ซึ่ง
เจริญรุ่งเรืองอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๒ โดยได้รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียครั้งราชวงศ์คุปตะ
(พุทธศตวรรษที่ ๙-๑๑) จากรูปลักษณะของประติมากรรมที่ขุดพบในสมัยนี้ (ยอร์ช เซเดส์, ๒๔๗๐ :
๒) ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๓ ศาสตราจารย์ ปิแอร์ ดูปองต์ (Prof. Pierre Dupont) ได้ร่วมกับกรม
ศิลปากร ดาเนินการตกแต่งซากเจดีย์ขนาดใหญ่ในบริเวณพระประโทน ตาบลพระประโทน อาเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระพุทธรูปแบบทวารวดีที่พบทั่ว
ประเทศไทย ได้สรุปว่าบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เคยเป็นราชธานีของอาณาจักรทวารวดี ซึ่ง
รุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๒ มีอิทธิพลทางศิลปะครอบคลุมไปทั่วประเทศไทย โบราณวัตถุอัน
เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าบริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นที่ตั้งอาณาจักรทวารวดี คือเหรียญเงิน
จานวนหนึ่ง พบเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่บริเวณพระเจดีย์เก่าทางทิศตะวันตกของวัดพระประโทน อาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม (ฉวีวรรณ สิริยะหุศยิ, ๒๕๑๖ : ๑๓) ในกลุ่มเหรียญเงินที่พบดังกล่าวมีเหรียญ
หนึ่งเป็นรูปสังข์ข้างหนึ่ง ปราสาทข้างหนึ่ง อีก ๒๑ เหรียญมีจารึกอยู่ด้านหลังเป็นภาษาสันสกฤตว่า
“ศรีทวารวดีศวรปุณยะ” แปลว่า “บุญกุศลของผู้เป็นใหญ่แห่งทวารวดี”
วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (๒๕๒๘ : ๑๘๘) ได้กล่าวถึงศิลปวัตถุสมัยทวารวดีที่ขุดพบว่ามี
พระพุทธรูป ธรรมจักร ชิ้นส่วนของสถูป รูปคน รูปเทวดา และเครื่องประดับตกแต่งต่าง ๆ วัสดุที่
ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปวัตถุต่าง ๆ นั้นมักเป็นศิลา ปูนปั้นดินเผา รวมทั้งทาด้วยโลหะ ดีบุก และ
เงินทอง นับว่าช่างในสมัยนี้มีความรู้ในเรื่องวัสดุต่าง ๆ เป็นอย่างดี

๒
สมัยทวารวดี มีการสร้างแบบแผนของวัตถุทางวัฒนธรรมอื่น เช่น ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่
ได้แพร่หลายไป ก่อให้เกิดบูรณาการทางวัฒนธรรม ให้กลายเป็นความละม้ายคล้ายคลึงกัน หรือ
เลียนแบบซึ่งกันและกัน สันนิษฐานว่ากระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ คง
เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ เพราะในสมัยนี้ยังคงลักษณะความแตกต่างเฉพาะถิ่นอยู่ แหล่งโบราณคดีสมัย
ทวารวดีที่พบตามท้องถิ่น มีลักษณะคล้ายคลึงจนสามารถบอกถึงความเป็นศิลปะทวารวดี การผลิต
เครื่องใช้บางอย่างในศิลปะทวารวดีนั้นพบทั่วไป จนกล่าวได้ว่าเป็นของสามัญในครัวเรือน เช่น หม้อมี
พวย (กุณฑี) พบทั่ว ไปในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี อาจได้รับรูปแบบมาจากหม้อมีพวยของ
อินเดีย เครื่องปั้นดินเผา ทั้งที่ผลิตเพื่อประโยชน์ใช้สอยและสาหรับพิธีกรรมล้วนประณีตได้มาตรฐาน
แสดงว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นักโบราณคดีพบแหล่งเตาเผาขนาดใหญ่ ผลิตภาชนะดินเผา
ตกแต่งลวดลายสวยงาม ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจาวันประเภทเครื่องครัว เช่น หม้อก้นกลม ไห หม้อน้า
ถ้วย ช่างปั้นทวารวดีเรียนรู้ความชานาญจากอดีต โดยสืบต่อรูป แบบภาชนะพื้นเมืองที่มีมาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ บางอย่างก็รับรูปแบบจากภายนอกแต่เทคนิคการตกแต่งนั้นสะท้อนความ
ริเริ่มของท้องถิ่น เช่น ใช้เปลือกหอยกดลาย หรือสร้างลวดลายสัญลักษณ์มงคลแบบสมัยคุปตะของ
อินเดียตกแต่งวัตถุ
การสร้างเครื่องใช้ เครื่องบูชา และสถาปัตยกรรมของคนในสมัยทวารวดี ได้สร้างสรรค์
ลวดลายประกอบที่มีความสวยงามและมีลักษณะเฉพะตัว ซึ่งนุกูล ชมภูนิช และสุพจน์ สุทธิศักดิ์
(๒๕๔๔:๑๘๗) ได้ศึกษาลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดีที่ยังคงเหลือหลักฐานให้ศึกษาได้
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่พบจากโบราณวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ ลวดลายจากส่วนองค์ระฆังของสถูป ลวดลาย
จากส่วนยอดของเจดีย์ พระธรรมจักรหิน ฐานรองรับพระธรรมจักร ลายปูนปั้นหน้าสิงห์ ลาย
เครื่องประดับกาย ลายชิ้นส่วนพนักพุทธบัลลังก์ และลายบนเสาธรรมจักร ซึ่งจากผลการศึกษา
พบว่าลวดลายสมัยทวารวดีประกอบด้วยลายหลัก ๆ ได้แก่ ลายกลีบบัว ลายลูกแก้ว ลายหน้าสิงห์
และลายก้านใบพืชขด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ร่วมกับสุรีรัตน์ ตั้งพรประเสริฐ ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนราชินีบูรณะ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (๒๕๔๘)
ได้จัดทาโครงการ “อนุรักษ์ลายทวารวดี ” ขึ้น โดยศึกษารูปแบบลวดลายทวารวดีจากแท่นฐานศิลา
และนามาประยุกต์เป็นลวดลายสาหรับใช้ในหัตถกรรมผ้ าทอมือ ประกอบด้วยลวดลาย 4 รูปแบบ
ได้แก่ ลายก้านขด ลายหัวใจโซ่ ลายตะขอถั่วตัด และลายผีเสื้อ และได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอนทอง ตาบลดอนข่อย อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดาเนินการ
มัดลายและทอเป็นผืนผ้า ซึ่งปัจจุบันนิยมทอลายหัวใจโซ่ และลายก้านขด
อย่างไรก็ตาม การผลิตผ้าทอลายทวารวดีในปัจจุบันยังมีข้อจากัดด้านการตลาดที่ยังอยู่ในวง
แคบ ยังขาดการทอให้มีลายที่หลากหลายรูปแบบ รวมถึงความไม่สม่าเสมอของผลผลิต ทาให้ผ้าทอ
ลายทวารวดีของจังหวัดนครปฐมยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบของผ้าทอลายทวารวดีของชุมชนที่มีศักยภาพใน
จังหวัดนครปฐม ให้ได้มาตรฐาน มีความหลากหลาย และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จนสามารถ
ผลิตเพื่อจาหน่ายเป็นรายได้พิเศษแก่กลุ่มผู้ผลิตอย่างยั่งยืน และมีการจัดการด้านการตลาดเชิงรุกต่ อ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คณะผู้วิจัยจึงเห็นสมควรดาเนินการวิจัยในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาผ้าทอลาย
ทวารวดีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดนครปฐม” ขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
๒.๑ ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
๒.๒ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดีตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๒.๓ ทดสอบแนวคิด ผลิตภัณ ฑ์ จ ำกผ้ำ ทอลำยทวำรวดีที่ไ ด้พัฒนำขึ้น โดยศึกษำกำร
ยอมรับของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย เกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ควำมสวยงำม ประโยชน์ใช้สอย
รำคำ รวมถึงกำรรับรู้เอกลักษณ์และกำรรับรู้ควำมหมำยของผลิตภัณฑ์
๓. คำถำมหลักในกำรวิจัย
๓.๑ ลวดลายศิลปะสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม สามารถนามาประยุกต์เป็นลายผ้าทอ
มือในรูปแบบใดบ้าง
๓.๒ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ที่
เหมาะสม ควรเป็นอย่างไร
๔. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
R1
รวบรวม
ข้อมูลและ
สังเคราะห์
รูปแบบ
ลวดลายสมัย
ทวารวดีใน
จังหวัด
นครปฐมเพื่อ
ประยุกต์เป็น
ลายผ้าทอ

R1
เลือกรูปแบบ
ของลวด
ลาย
ทวารวดี
ร่วมกับ
ชุมชนและ
ความคิดเห็น
ของลูกค้า
กลุ่มเป้า
หมาย

D1
ออกแบบ
ลายผ้าทอ
ทวารวดีตาม
ลวดลายที่
เลือก โดย
ชุมชนมีส่วน
ร่วมให้ความ
เห็นชอบและ
ดาเนินการ
ผลิตผ้าทอ

R2
ทดสอบ
แนวคิด
ผลิตภัณฑ์
ใหม่
(Product
Testing) กับ
กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย

D2
พัฒนากล
ยุทธ์
การตลาด
และนา
ผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอลาย
ทวารวดีออก
สู่ตลาด

และปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์

๕. นิยำมศัพท์
กำรพัฒนำผ้ำทอลำยทวำรวดี หมายถึง การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบ
ของลวดลายสมัยทวารวดีจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ค้นพบ เพื่อนามาประยุกต์เป็นแบบลายผ้า
สาหรับผลิตเป็นผ้าทอมือ
เพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของชุมชน
หมายถึง การส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนจังหวัดนครปฐมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าสาหรับ
จาหน่าย
๖. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๓.๑ จังหวัดนครปฐมมีผ้าทอลายทวารวดีหลากหลายรูปแบบ สาหรับใช้เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัด

๔
๓.๒ ประชาชนในชุมชนกลุ่ม หัตถกรรมผ้าทอมือ บ้านไผ่หูช้าง ตาบลไผ่หูช้าง อาเภอบาง
เลน จั งหวัด นครปฐม มีร ายได้เสริมจากการทอผ้ าลวดลายทวารวดี จาหน่ายแก่นักท่องเที่ยว
ข้าราชการในจังหวัด และประชาชนทั่วไป

๕
บทที่ ๒
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำรยธรรมทวำรวดี
จากหลั ก ฐานต่ า งๆ เช่ น จดหมายเหตุ จี น และหลั ก ฐานจากการขุ ด ค้ น ของนั ก
โบราณคดีร่วมกับกรมศิลปากร ซึ่งได้ขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ประเภท
ธรรมจักรหิน พระพุทธรูป และเหรียญเงิน ซึ่งเป็นศิลปะเฉพาะในสมัยทวารวดี ซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ใน
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ หลักฐานต่าง ๆ เหล่านี้ทาให้ทราบว่า อาณาจักรทวารวดีเป็นอาณาจักรที่
มีความรุ่งเรืองอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ด้วยมีหลักฐานพบเห็นศิลปะทวารวดีจานวนมาก
ที่นครปฐม
ราชบุรี อู่ทอง นครสวรรค์ และลพบุรี และกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ
กล่าวคือ มีอิทธิ พลไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัด เช่นที่เมืองฟ้าแดดสูงยางจังหวัด
กาฬสินธุ์ เมืองตาดทองจังหวัดยโสธร ทางภาคใต้ก็พบแหล่งวัฒนธรรมทวารวดีที่จังหวัดปัตตานี
นายแซมมวล บีล (Mr Samval Beal) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ทวารวดีเป็นชื่อเมืองที่
น่าจะตรงกับคาว่า “โถโลโปตี้ “ (Te-Lo-Po-Ti) ที่พระสมณเหี้ยนจังได้บันทึกไว้ว่าตั้งอยู่ระหว่างเมือง
ศรีเกษตร (พม่า) และเมืองอิศานปุระ (กัมพูชา) ซึ่งนักปราชญ์ทางภาษาผู้แปลจดหมายเหตุจีนของ
ภิกษุอี้จิง คือนาย เอดัวร์ ชาวาน (Mr Edoward Chavaner) ก็ยืนยันยอมรับความคิดเห็นนี้
เหมือนกัน (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิสกุล, ๒๕๑๐ : ๒๖)
จากหลักฐานจดหมายเหตุจีนได้แสดงให้ เข้าใจได้ว่า อาณาจักรทวารวดีนั้นต้อง
ตั้งอยู่ในดินแดนบางส่วนของประเทศไทย ศาสตราจารย์ เซเดส์ (๒๔๗๐ : ๒) ได้สรุปผลการศึกษา
กลุ่มศิลปวัตถุที่พบบริ เวณภาคกลางของประเทศไทย ประกอบกับหลั กฐานทางจารึก และบันทึก
จดหมายเหตุจีนแล้วได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า จังหวัดนครปฐมได้เคยเป็นราชธานีของอาณาจักรทวารวดี
ซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ - ๑๒ โดยได้รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียครั้งราชวงศ์
คุปตะ (พุทธศตวรรษที่ ๙-๑๑) จากรูปลักษณะของประติมากรรมที่ขุดพบในสมัยนี้ (ยอร์ช เซเดส์,
๒๔๗๐ : ๒) ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๓ ศาสตราจารย์ ปิแอร์ ดูปองต์ (Prof. Pierre Dupont) ได้
ร่วมกับกรมศิลปากร ดาเนินการตกแต่งซากเจดีย์ขนาดใหญ่ในบริเวณพระประโทน ตาบลพระประ
โทน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระพุทธรูปแบบทวารวดีที่พบทั่ว
ประเทศไทย ได้สรุปว่าบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เคยเป็นราชธานีของอาณาจักรทวารวดี ซึ่ง
รุ่งเรืองในพุทธศตวรรษที่ 10-12 มีอิทธิพลทางศิลปะครอบคลุมไปทั่วประเทศไทย โบราณวัตถุอัน
เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าบริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นที่ตั้งอาณาจักรทวารวดี คือเหรียญเงิน
จานวนหนึ่ง พบเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่บริเวณพระเจดีย์เก่าทางทิศตะวันตกของวัดพระประโทน อาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม (ฉวีวรรณ สิริยะหุศยิ, ๒๕๑๖ : ๑๓) ในกลุ่มเหรียญเงินที่พบดังกล่าวมีเหรียญ
หนึ่งเป็นรูปสังข์ข้างหนึ่ง ปราสาทข้างหนึ่ง อีก ๒๑ เหรียญมีจารึกอยู่ด้านหลังเป็นภาษาสันสกฤตว่า
“ศรีทวารวดีศวรปุณยะ” แปลว่า “บุญกุศลของผู้เป็นใหญ่แห่งทวารวดี”
คา “ทวารวดี” เป็นคาสันสกฤต แปลว่า “ประกอบด้วยประตู มักใช้ห มายถึง
“เมืองท่า” อันแสดงถึงทาเลที่ตั้งของทวารวดีว่าต้องอยู่ชายฝั่ง หรือติดต่อถึงทะเลได้ และควรอยู่ใน

๖
บริเวณที่พบเหรียญจารึกชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางซีกตะวันตกของลุ่มน้าเจ้าพระยา (ธิดา สาระยา,
๒๕๓๙ : ๒๓๒)
ในปั จจุ บั น ได้มีการส ารวจพบโบราณสถาน และศิลปวัตถุส มัยทวารวดีตามเมือง
ต่าง ๆ หลายเมืองด้วยกัน เช่น จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา และ
จั งหวัดปราจี น บุ รี จากโบราณสถาน และศิล ปวัตถุที่พบจากแหล่ งต่าง ๆ บริเวณภาคกลางของ
ประเทศ ทาให้ยากต่อการกาหนดศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีว่าอยู่ที่ใด
นอกจากนี้ ยั ง ได้ พ บหลั ก ฐานแผ่ น จารึ ก ที่ เ ป็ น ทองแดงที่ เ มื อ งอู่ ท อง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี (กรมศิลปากร, ๒๕๐๙ : ๒๒) กล่าวถึงกษัตริย์ ๒ พระองค์ องค์หนึ่งนามว่าหรรษะวรมัน
ว่าเป็นหลานของพระเจ้าอิศานวรมัน ปกครองอาณาจักรเจนละ หรืออาณาจักรกัมพูชา ซึ่งตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของอาณาจักรทวารวดี แต่เรื่องราวในจารึกไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้เกิดความ
กระจ่างที่เกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีเท่าใดนัก และจารึกที่ปรากฏเกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีส่วน
ใหญ่ก็ไม่มีศักราชปรากฏอยู่ ยกเว้นจารึ กหลักที่ ๕๖ ที่พบที่เนินสระบัว จังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้นมี
ศักราชปรากฏอยู่ คือ ม.ศ. ๖๘๓ (พ.ศ. ๑๓๐๔) (จุมพล เจติกานนท์ ๒๕๑๕ : ๓ อ้างถึงใน ตราศิลป์
ศิลปบรรเลง ,๒๕๓๐ : ๙ )
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ ได้อ่านจารึกบนเหรียญเงิน ๒๑
เหรียญ ที่พบที่จังหวัดนครปฐม ยืนยันว่าทฤษฎีเกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีนั้นถูกต้อง คาว่า “โถโล
โปตี้” นั้น ตรงกับคาว่า”ทวารวดี” ที่จดหมายเหตุจีนบันทึกเอาไว้ และศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์
ได้สันนิษฐานว่าดินแดนส่วนใหญ่ของอาณาจักรทวารวดีตั้งอยู่ระหว่างเมืองราชบุรีขึ้นไปถึงลพบุรี (กรม
ศิลปากร, ๒๕๐๙ : ๔) และศิลปะทวารวดีเป็นศิลปะเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหลักฐานที่
พบในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย พบโบราณวัตถุและโบราณสถานเนื่องในพุทธศาสนาหลาย
จังหวัดด้วยกัน (ตราศิลป์ ศิลปบรรเลง ,๒๕๓๐ : ๑๑)
วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (๒๕๒๘ : ๑๘๘) ได้กล่าวถึงศิลปวัตถุสมัยทวารวดีที่ขุดพบว่ามี
พระพุทธรูป ธรรมจักร ชิ้นส่วนของสถูป รูปคน รูปเทวดา และเครื่องประดับตกแต่งต่าง ๆ วัสดุที่
ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปวัตถุต่าง ๆ นั้นมักเป็นศิลา ปูนปั้นดินเผา รวมทั้งทาด้วยโลหะ ดีบุก และ
เงินทอง นับว่าช่างในสมัยนี้มีความรู้ในเรื่องวัสดุต่าง ๆ เป็นอย่างดี
ธิดา สาระยา (๒๕๓๙ : ๒๒๐) ได้กล่าวถึงอาณาจักรทวารวดีจากผลการศึกษาว่า
ทวารวดีเป็นแว่นแคว้นอยู่ทางลุ่มน้าเจ้าพระยาซีกตะวันตก บริเวณเมืองอู่ทอง นครชัยศรีโบราณ
และคูบัว ตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ ต่อมาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ปรากฏศาสนสถาน
ขนาดใหญ่ ชื่อวัดนครโกษา ในศิลปะทวารวดีที่ละโว้ (ลพบุรี) ตลอดจนชิ้นส่วนปูนปั้นในศิลปะทวารวดี
จึงอนุมานได้ว่า ละโว้ซึ่งเติบโตเป็นเมืองสาคัญในลุ่มน้าเจ้าพระยาซีกตะวันออกก็เป็นศูนย์กลางของ
ศิลปะทวารวดีอีกแห่งหนึ่ง
ศิลปะสมัยทวารวดีมีรูปแบบที่สัมพันธ์กับพุทธศาสนาจากอินเดีย ซึ่งนอกจาก
ปรากฏลักษณะของท้องถิ่นในศิลปกรรมทวารวดีแล้ว ยังปรากฏลักษณะของศิลปะคุปตะในอินเดีย
และลังกาผสมผสานกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังเกี่ยวกับคติพุทธศาสนามหายานอีกด้วย ผลงานในศิลปะ
ทวารวดีป รากฏทั่วทุกภูมิภาคของสยามประเทศโบราณ ต่างกันไปตามคตินิยมของท้องถิ่น เช่น
ความนิยมในการสร้างเสมาจาหลักภาพ หม้อน้ามงคล เรื่องราวพุทธประวัติและชาดกทางอีสาน

๗
การแพร่หลายของศิลปกรรมทวารวดีนาไปสู่ความเชื่อที่ว่า มีอาณาจักรอันยิ่งใหญ่
และมีเอกภาพทางการเมืองรองรับการสรรค์สร้างศิลปกรรมทวารวดีในพื้นที่กว้างขวาง อย่างไรก็ตาม
การศึกษาสมัยหลังชี้ให้เห็นว่าศิลปกรรมทวารวดีต่างไปตามลักษณะท้องถิ่น และแผ่ออกไปถึงดินแดน
บางส่วนของลาวและเวียดนาม อีกทั้งยังปรากฏด้วยว่าในขอบข่ายของศิลปกรรมทวารวดี ท้องที่บาง
แห่ง บางเมืองกลับปรากฏร่องรอยของพุทธศาสนามหายานคติศาสนาฮินดู หรือแม้แต่การใช้อักษร
ภาษาในจารึกก็ต่างกันไป รูปแบบของระบบกษัตริย์หลายท้องถิ่นก็ต่างกันไปด้วย อิทธิพลของศิลปะ
ทวารวดี ส ร้ า งความเหมื อนกั น และคล้ ายคลึ งกั น ทั่ว ไปในลุ่ มน้ าเจ้า พระยา แต่ท่ า มกลางความ
คล้ายคลึงกันของรูปแบบทางศิลปกรรม ยังคงมีความแตกต่างทางระบบความเชื่อ
สมั ย ทวารวดี มี ก ารสร้ า งแบบแผนของวั ต ถุ ท างวั ฒ นธรรมอื่ น เช่ น ภาชนะ
เครื่องปั้ นดินเผาที่ได้แพร่หลายไป ก่อให้เกิดบูรณาการทางวัฒนธรรม ให้กลายเป็นความละม้าย
คล้ายคลึงกัน หรือเลียนแบบซึ่งกันและกัน สันนิษฐานว่ากระบวนการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ของคนกลุ่มต่าง ๆ คงเกิดขึ้นอย่ างช้า ๆ เพราะในสมัยนี้ยังคงลั กษณะความแตกต่างเฉพาะถิ่นอยู่
แหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีที่พบตามท้องถิ่น มีลักษณะคล้ายคลึงจนสามารถบอกถึงความเป็นศิลปะ
ทวารวดี การผลิตเครื่องใช้บางอย่างในศิลปะทวารวดีนั้นพบทั่วไป จนกล่าวได้ว่าเป็นของสามัญใน
ครัวเรือน เช่น หม้อมีพวย (กุณฑี) พบทั่วไปในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี อาจได้รับรูปแบบมาจาก
หม้อมีพวยของอิน เดีย เครื่ องปั้น ดินเผาทั้งที่ผลิตเพื่อประโยชน์ใช้ส อย และสาหรับพิธีกรรมล้ ว น
ประณีตได้มาตรฐาน แสดงว่ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นักโบราณคดีพบแหล่งเตาเผาขนาด
ใหญ่ ผลิตภาชนะดินเผาตกแต่งลวดลายสวยงาม ทั้งที่ใช้ในชีวิตประจาวันประเภทเครื่องครัว เช่น
หม้อก้นกลม ไห หม้อน้า ถ้วย ช่างปั้นทวารวดีเรียนรู้ความชานาญจากอดีต โดยสืบต่อรูปแบ บ
ภาชนะพื้นเมืองที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ บางอย่างก็รับรูปแบบจากภายนอกแต่เทคนิค
การตกแต่ ง นั้ น สะท้ อ นความริ เ ริ่ ม ของท้ อ งถิ่ น เช่ น ใช้ เ ปลื อ กหอยกดลาย หรื อ สร้ า งลวดลาย
สัญลักษณ์มงคลแบบสมัยคุปตะของอินเดียตกแต่งวัตถุ สันนิษฐานได้ว่าความชานาญทางด้านนี้ของ
คนทวารวดีที่ได้สั่งสมมาและการส่งเสริมของสภาพแวดล้อม เช่น คุณภาพของเนื้อดิน ตลอดจนทาเล
ที่ตั้งที่เปิดออกสู่โลกภายนอกได้สะดวกคงมีส่วนอยู่ไม่มากก็น้อยที่ทาให้ชุมชนในลุ่มน้าเจ้าพระยาซีก
ตะวันตกพัฒนาความถนัดทางด้านนี้ เกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาสื บต่อมา เช่น
แหล่งเตาเผาบ้านบางปูนสุพรรณบุรี และแหล่งเตาเผาริมแม่น้าน้อย เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การมีตัวตนของแคว้นทวารวดีมีหลักฐานยืนยันแน่นอน หลักฐาน
สัมพันธ์กับบริเวณลุ่มน้าเจ้าพระยาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้แก่เหรียญเงินจากแหล่งโบราณคดีในเมืองอู่
ทอง นครปฐม สิงห์บุรี ชัยนาท และละโว้ ซึ่งนักวิชาการได้พยายามเทียบเคียงชื่อที่ปรากฏบน
เหรียญกับชื่อในเอกสารจีน ซึ่งกล่าวถึงอาณาจักรหนึ่งในลุ่มน้าเจ้าพระยา เรียก “ตว้อเหอหลอ” บ้าง
“ตู๋เหอหลอ” บ้าง บางแห่งเรียก “ตว้อหลอปอตี่” หรือ “ตู้เหอปอตี่” เหล่านี้ผู้รู้ทั้งหลายเทียบกับชื่อ
ทวารวดีว่าเป็นชื่อเดียวกัน

๘
ปรากฏว่าร่องรอยที่เก่าที่สุดของศิลปะทวารวดี อยู่บริเวณที่เป็นเครือข่ายของเมือง
โบราณอู่ทอง-นครไชยศรี-คูบัว บริเวณนี้มีหลักฐานเกี่ยวกับศิลปกรรมทวารวดีหนาแน่นที่สุด เป็นทั้ง
เขตลุ่มน้าลาคลองและติดต่อถึงทะเลได้ เบื้องหลังคือบริเวณอันอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และแร่ธาตุของ
ภูมิภาค ส่วนในทางตอนบนของลุ่มน้าเจ้าพระยา แคว้นนี้รุ่งเรืองสมัยเมื่อฝั่งทะเลอ่าวไทยอยู่ลึกเข้าไป
ทางตอนใน เมืองใหญ่ที่สุดในกลุ่มเมืองนี้คือ เมืองนครไชยศรีโบราณ
นครไชยศรีโ บราณ บริเวณจัง หวัดนครปฐมปัจจุบัน เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุ ดใน
บรรดาเมืองโบราณภาคพื้นสยามประเทศก่อนสมัยอยุธยา ขนาดประมาณ ๓,๖๐๐ x ๒,๐๐๐ เมตร
มีเครือข่ายการติดต่อตามทางน้าลาคลอง ทั้งภายในตัวเมืองและบริเวณใกล้เคียงอย่างสลับซับซ้อน
มีศาสนสถานขนาดใหญ่หลายแห่ง เป็นศูนย์กลางของหลายท้องถิ่น โดยเชื่อมกับเมืองอู่ทอง ผ่าน
เมืองบริวารขนาดเล็กเรียก เมืองกาแพงแสน มีชุมชนใหญ่น้อยโยงสองเมืองใหญ่นี้เข้าด้วยกัน ส่วน
ทางด้านใต้และตะวันตก นครไชยศรีเชื่อมกับเมืองคูบัว เปิดออกสู่การติดต่อกับทะเลได้ เมืองคูบัวนี้
มีศาสนสถานขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่ นเดียวกับนครไชยศรี ลักษณะทางกายภาพเช่นนี้สะท้อนภาพ
ของนครสาคัญอันเป็นศูน ย์กลางของรัฐ สอดคล้องกับหลักฐานประเภทจารึกและโบราณวัตถุอื่น
(ธิดา สาระยา, ๒๕๓๙ : ๒๓๐-๒๓๓)
ด้านสังคมวิทยา จากการศึกษาถึงสภาพสังคมวิทยาของอาณาจักรทวารวดี จาก
ข้อเขียนของ Mr. Tatsuro Yamamoto (อ้างถึงใน ตราศิลป์ ศิลปบรรเลง, ๒๕๓๐ : ๑๒) ได้
กล่าวถึงสภาพสังคมในสมัยทวารวดีไว้ว่าลักษณะของเมืองทวารวดีมีกาแพงล้อมรอบอาคารบ้านเรือน
เป็นสิ่งก่อสร้างหลายชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้อง ฝาผนังทาสีต่าง ๆ กัน ภายในกาแพงเป็นที่ประทับ
ของกษัตริย์ กษัตริย์จะมีทหารองครักษ์ตลอดวันตลอดคืน ทุกครั้งที่กษัตริย์เสด็จออกให้เข้าเฝ้า จะ
ทรงฉลองพระองค์ด้วยสีฟ้าอมม่วง สวมมงกุฎ ตุ้มหู และเครื่องประดับอกที่ห้อยมาจากพระศอ
ล้วนประดับกายเป็นทองทั้งสิ้น และสวมรองพระบาททาจากหนังสัตว์ ประดับด้วยเพชรนิลจินดา
การบริหารบ้านเมืองแบ่งขุนนางรับผิดชอบในแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร ส่วนการ
บริหารส่วนท้องถิ่นมีเจ้าเมืองดูแลแต่ละหัวเมือง โดยที่เจ้าเมืองจะเลือกบุคคลขึ้นมาช่วยในการบริหาร
ส่ ว นราษฎรในสมัย นั้นจะอาศัยอยู่ภ ายนอกกาแพงเมืองที่กษั ตริย์ ประทับ ซึ่ง มี
ประมาณ ๑,๐๐๐ หลังคาเรือน อาชีพหลักของราษฎร คือ การเกษตรกรรมและการค้าขาย ในการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยน ทุกคนจะใช้เหรียญเงินขนาดเล็ก มีพาหนะในการเดินทางโดยใช้ม้าและช้าง ในสมัย
อาณาจักรทวารวดีมีการลงโทษผู้กระทาผิดทั้งสถานหนักและสถานเบา เช่น การตัดแขนทิ้ง หากใคร
หล่อเหรียญเงินขึ้นมาใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาต การปล้นฆ่าจัดว่าเป็นโทษสถานหนัก ผู้กระทาผิดจะ
ถูกลงโทษถึงตาย ในรายที่มีความผิดสถานเบาจะโดนเจาะหู เจาะจมูก และตัดผมด้านข้างด้วย ถือว่า
เป็นการประนามความผิดนั้น ๆ ด้านการเก็บภาษียังไม่มีการกาหนดไว้ ประชาชนจะต้องจ่ายตามที่
ทางการสั่งมา
ศิลปะและประเพณีของคนในสมัยนั้น มีพิธีบูชายัญเมื่อมีคนตาย โดยใช้การตีกลอง
และเป่าหอยสังข์ประกอบการทาพิธีศพ ควบคู่กับการแสดงความเศร้าโศกอย่างยิ่ง ถือเป็นการให้
เกียรติแก่ผู้ตาย และเมื่อเผาศพแล้วกระดูกที่เหลือจะนาใส่โถดินเผานาไปลอยน้า ถ้าพ่อหรือแม่ตาย
ลูกทั้งหญิงและชายจะตัดผมสั้นเพื่อแสดงความเคารพ
ด้านศาสนาในสมัยทวารวดีมีการนับถือพุทธศาสนานิกายหินยานเป็นพื้นฐานมาใน
เบื้องต้น มีการสร้างเจดีย์ใหญ่แบบเถรวาท ได้แก่ จุลประโทนเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และสถูปที่
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อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภายหลังประมาณ พ.ศ. ๑๔๐๐-๑๖๐๐ พุทธศาสนานิกายมหายานได้
เข้ามาแพร่หลาย จึงได้เกิดผสมผสานทางศิลปะระหว่างหินยานและมหายาน เห็นได้จากลักษณะของ
พระพุทธรูปสมัยทวารวดี และหลักฐานที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุตามแหล่งต่าง ๆ เช่น เจดีย์
จุลประโทน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิ กายเถรวาท แต่กลับมีอิทธิพลของ
พุทธศาสนาแบบมหายาน เช่น รูปปูนปั้นประดับฐานเจดีย์ กลับเป็นเรื่องราวจากวรรณคดีภ าษา
สันสกฤตของพุทธศาสนานิกายสรรวาสติวาทิน และศาสนสถานบางแห่งที่คูบัว จังหวัดราชบุรี มีเศียร
พระโพธิ สั ต ว์ ป ระดั บ สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น ลั ก ษณะที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ งอิ ท ธิ พ ลการผสมผสานของ
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน (ธิดา สาระยา, ๒๕๓๙ : ๒๔๓)
พุทธศาสนาสมัยทวารวดีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพิธีกรรมซึ่งเป็นคตินิยมที่เคย
ทากันมาหลายอย่าง เช่น เปลี่ยนประเพณีการฝังศพมาเป็นการเผาศพ เกิดประเพณีการทาบุญใน
โอกาสต่าง ๆ เช่ น ประเพณีก ารเฉลิ ม ฉลองพระพุทธรูป ประเพณี การบรรจุ พระบรมธาตุ และ
ประเพณีสาคัญที่นิยมปฏิบัติกันในสมัยนี้คือ ประเพณีการบวชซึ่งมีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้ประกอบพิธี อัน
แสดงให้เห็นถึงการสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยสงฆ์พื้นเมือง
พุท ธศาสนาสมัย ทวารวดี มี อิท ธิ พลต่ อคติ บางอย่ า งเกี่ ยวกั บแบบแผนของผู้ เ ป็ น
กษัตริย์ เช่น คติที่เชื่อว่าพระมหากษัตริย์เปรียบเหมือนพระโพธิสัตว์ ที่ประกอบการบุญ สร้างบารมี
เจริญทาน ทาประโยชน์แก่มวลมนุษย์ ช่วยคนและสัตว์ให้พ้นทุกข์ บาเพ็ญกุศลบารมีในแต่ละชาติ
ดังจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤตว่า “บุญของพระราชาแห่งศรีทวารวดี ” คติเหล่านี้ได้กลายเป็น
รากฐานอันมั่นคงในการปกครอง ควบคู่ไปกับการเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนสมัยนั้น สิ่งเหล่านี้
ส่งผลต่อการสร้างแบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นให้คล้ายคลึงกัน (ธิดา สาระยา, ๒๕๓๙ :
๒๔๗-๒๔๘)
จากหลักฐานการค้นคว้าดังได้กล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรทวารวดี เป็น
อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ และเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านการเมือง การปกครอง ที่มีการสร้างเมืองอย่างเป็นระบบ
ใช้ระบบการปกครองแบบกษัตริย์ มีการนับถือพุทธศาสนา และเกิดศิลปกรรมอันสืบเนื่องจากพุทธ
ศาสนา เช่ น พระพุ ทธรู ป สถู ป เจดี ย์ เสมา ธรรมจั ก ร และสถาปั ต ยกรรมอื่ น ๆ ที่ แ สดงถึ ง
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ตลอดถึงคติความเชื่อ และพิธีกรรมต่าง ๆ
๒.๒ ศิลปะสมัยทวำรวดีในจังหวัดนครปฐม
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ศาสตราจารย์ เซเดส์ ได้สรุปผลการศึกษากลุ่มศิลปะสมัยทวารวดี
ประกอบหลักฐานทางจารึก และบันทึกจดหมายเหตุจีนแล้ว ตั้งข้อสันนิษฐานว่านครปฐมได้เคยเป็น
ราชธานีของอาณาจักรทวารวดี ซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ – ๑๒ โดยได้รับอิทธิพล
อารยธรรมอินเดียครั้งราชวงศ์คุปตะ (พุทธศตวรรษที่ ๙ – ๑๑ )
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๒ กรมศิลปากรร่วมกับ สานักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ
ในความควบคุมของ ศาสตราจารย์ ปิแอร์ คูปองต์ และหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ ได้ขุดสารวจโบราณ
สถานที่วัดพระเมรุ ซึ่งเคยเป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมกว้างด้านละ ๗๐ เมตร มี
เจดีย์ใหญ่อยู่ตรงกลางและมีเจดีย์บริวารล้อมรอบ ฐานเจดีย์ ใหญ่มีมุขยื่นออกไป ๔ ทิศเป็นทางเข้าสู่
พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ฐานเจดีย์ ทิศละ ๑ องค์ พระพุทธรูปนี้มีขนาดสูง

๑๐
๓๗๕ เซนติเมตร ทาด้วยหินสีขาว (Quartizte) มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ และกาหนดว่าวัด
พระเมรุสร้างขึ้นหลังจากการก่อสร้างจุลประโทนเจดีย์เพียงเล็กน้อย
ในสมัยทวารวดี หินหลายชนิดถูกนามาแกะสลักให้เป็นวัตถุต่าง ๆ เพื่อเป็นสิ่งแทนที่
เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาหลายอย่าง เช่น ธรรมจักรพระพุทธรูป ส่วนประกอบของสถูปเจดีย์ ตลอดจน
เครื่องใช้ไม้ สอยต่าง ๆ ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะทาขึ้นในอินเดีย และประเทศไทยก็ตาม ประติมากรรม
เหล่านั้นเกิดขึ้นในสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ ๙ – ๑๑ ) ที่อินเดีย แล้วถูกนามาเผยแพร่ในประเทศ
ไทย นอกจากนั้นยังมีการผลิตขึ้นในประเทศไทยในสมัยหลังคุปตะและสมัยปาละโดยช่างพื้นเมือง ที่
เป็นชาวมอญดั้งเดิม บริเวณอ่าวไทยโบราณ ซึ่งนับถือพุทธศาสนานิกายหินยานเถรวาท จนถึงพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๒ หลังจากนั้น อิทธิพลของพุทธศาสนานิกายมหายานจากเขมรได้เข้ามามีบทบาท การ
แกะสลักสิ่งต่าง ๆ ด้วยหินก็ยังคงดาเนินอยู่เช่นเดิม แต่ได้เปลี่ยนรูปแบบไป เป็นศิลปะศรีวิชัย
ประติมากรรมที่ทาจากหินถือว่าเป็นสิ่งที่มีอายุเก่าแก่กว่าวัสดุอื่น เช่น พระธรรมจักร
มีอายุประมาณ ๑๖๐๐ ปี พระพุทธศิลาขาวมีอายุ ประมาณ ๑๔๐๐ ปี เป็นต้น

ภาพที่ ๑ ธรรมจักรหิน,
สูง ๗๐ เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๕.๕ เซนติเมตร
พบในจังหวัดนครปฐม
Dhamacakra
Stone, H. ๗๐ cm. Diam ๖๕.๕ cm.
Found in Nakhon Pathom

ภาพที่ ๒ ธรรมจักรหิน
สูง ๘๗ เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๑ เซนติเมตร
พบในจังหวัดนครปฐม
Dhamacakra
Stone, H. ๗๐ cm. Diam ๗๑ cm.
Found in Nakhon Pathom

๑๑

ภาพที่ ๓ ธรรมจักรหิน
สูง ๑๑๒ เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐๓ เซนติเมตร
พบในจังหวัดนครปฐม

ภาพที่ ๕ ธรรมจักร
เลขทะเบียน ๖๒๗/๒๕๑๙
หิน, สูง ๗๐ เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๓ เซนติเมตร
พบในจังหวัดนครปฐม

ภาพที่ ๔ ธรรมจักรอีกรูปแบบหนึ่ง

ภาพที่ ๖ ธรรมจักร
เลขทะเบียน ๖๒๔/๒๕๑๙
หิน, สูง ๘๒ เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๖ เซนติเมตร
พบที่วัดพระงาม ในจังหวัดนครปฐม

๑๒

ภาพที่ ๗ ฐานศิลาจาหลักภาพพุทธประวัติตอนแสดงธรรม Stone carving of a scene from
เลขทะเบียน ๖๓๕ / ๒๕๑๙
Buddha’s history
หินปูน, กว้าง ๑๑๑ เซนติเมตร สูง ๖๐ เซนติเมตร
Acc.no. ๖๓๕ / ๒๕๑๙
พบที่วัดไทร อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
limestone, H ๖๐ cm. W ๑๑๑ cm.
Found at Wat Sai, Nakhon Pathom

ภาพที่ ๘ พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี
เลขทะเบียน ๖๔๐ / ๒๕๑๙
หินปูน, สูง ๕๒ เซนติเมตร กว้าง ๓๒ เซนติเมตร
พบในจังหวัดนครปฐม
Buddha Standing on Panasbodi
Acc. No. ๖๔๐/๒๕๑๙
Limestone, H. ๕๒ cm. W. ๓๒ cm.
Found in Nakhon Pathom

ภาพที่ ๙ พระพุทธรูปประทับเหนือ พระอรุณาทิตย์
เลขทะเบียน ๖๔๑ / ๒๕๑๙
หินปูน, สูง ๔๕ เซนติเมตร กว้าง ๓๔ เซนติเมตร
พบในจังหวัดนครปฐม
Buddha Standing on Arunaditya
Acc. No. ๖๔๑/๒๕๑๙
Limestone, H. ๔๕ cm. W. ๓๔ cm.
Found in Nakhon Pathom

๑๓

ภาพที่ ๑๐ พระพุทธรูปยืน
เลขทะเบียน ๖๒๓ / ๒๕๑๙
หินปูน สูง ๑๓๓ เซนติเมตร
พบในจังหวัดนครปฐม

ภาพที่ ๑๑ พระพุทธรูปยืน
เลขทะเบียน ๖๓๐ / ๒๕๑๙
หินปูน สูง ๒๘๕ เซนติเมตร
พบในจังหวัดนครปฐม

๑๔

ภาพที่ ๑๒ พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท
หิน สูง ๓๗๕ เซนติเมตร
เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเมรุ นครปฐม
ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Buddha Seated in European Fashion
Stone, High ๓๗๕ cm.
Once ensshrined at Wat Phra Meru,
Nakhon Pathom
In custody of Chao Samphraya Nation Museum,

ภาพที่ ๑๓ พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทหิน
(พระหัตถ์ทั้งสองทาขึ้นใหม่)
เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเมรุ นครปฐม
ปัจจุบันประดิษฐานในวิหารน้อย วัดหน้า
พระเมรุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Seated Buddha in
European Fashion Stone
from Wat Phra Meru, Nakhon Pathom
At present, enshrined in Minor Vihara of
Wat Na Phra Meru, AyuutthayaAyutthaya

๑๕

ภาพที่ ๑๔ พระพุทธรูปประทับ
ห้อยพระบาท สมัยทวารวดี

ภาพที่ ๑๕ พระพุทธรูปปางแสดงธรรม
สมัยทวารวดี

ภาพที่ ๑๖ พระพุทธรูปยืน ในถ้าอชัญฏา
หมายเลข ๑๙ ประเทศอินเดีย
ประมาณกลาง พุทธตรวรรษ
ที่ ๑๑ (ปลายคริสศตวรรษที่ ๕)

๑๖

ภาพที่ ๑๗ พระพุทธรูปยืนสมัยทวารวดี ทาด้วยหินสลัก ปางประทานธรรมะ พบในเมืองนครปฐมโบราณ
(เมืองนครไชยศรี) ชาวบ้านเรียกว่า พระยากง และพระยาพานสันนิษฐานว่า เป็นพระพุทธรูปยืนลักษณะเดียวกับ
พระพุทธรูปยืนปั้นด้วยปูนที่ประดับในซุ้มรอบ ๆ เจดีย์ จุลประโทน

ภาพที่ ๑๘ ภาพแสดงให้เห็นพระกรของพระพุทธรูปยืน สมัยทวารวดี

๑๗

ภาพที่ ๑๙ ส่วนองค์ระฆังของสถูป (?)
เลขทะเบียน ๖๑๘/๒๕๑๙
หิน, สูง ๑๑๒ เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๑ เซนติเมตร
พบในบริเวณวัดพระปฐมเจดีย์
The Bell part of Stupa
Acc.no.๖๑๘/๒๕๑๙
Limestone, H. ๑๑๒ cm. Diam. ๕๑ cm.
Found at Wat Phrapathom Chedi

ภาพที่ ๒๐ ภาพสถูปในศิลาจารึก พบที่รัฐเคดาห์
ประเทศมาเลเซีย
อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑
Stone inscription with stupa found
at Kedah Malaysia, 6th century A.D.

๑๘

ภาพที่ ๒๑ ชิ้นส่วนพนักพุทธบัลลังก์
เลขทะเบียน ๖๒๖/๒๕๑๙
หินปูน, ยาว ๙๘.๕ เซนติเมตร กว้าง ๔๐ เซนติเมตร
พบที่วัดพระเมรุ บริเวณเมืองโบราณนครปฐม

Fragment of the Buddha’ s throne
Acc.no. ๖๒๖/๒๕๑๙
limestone, W’ ๔๐ cm. L.๙๘.๕ cm.
Found at wat Phra Meru, Nakhon Pathom

ภาพที่ ๒๒ ฐานรองรับธรรมจักร
เลขทะเบียน ๖๓๓/๒๕๑๙
หิน, ขนาด ๖๗ x ๖๗ x ๔๓.๕ เซนติเมตร
พบในจังหวัดนครปฐม
Dharmacakra Base
Acc.no. ๖๓๓/๒๕๑๙
Limestone, size ๖๗ x ๖๗ x ๔๓.๕ cm.
Found in Nakhon Pathom

๑๙

ภาพที่ ๒๓ ฐานรองรับธรรมจักร
เลขทะเบียน ๖๓๔/๒๕๑๙
หิน, ยาว ๓๑ เซนติเมตร กว้าง ๒๕ เซนติเมตร
พบในจังหวัดนครปฐม
Dharmacakra Base
Acc.no. ๖๓๔/๒๕๑๙
Limestone, W.๒๕ cm.,L.๓๑ cm. Found in Nakhon Pathom

โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปะสมัยทวารวดีซึ่งพบในจังหวัดนครปฐมดังกล่าว ล้วนประดับด้วย
ลวดลายสมัยทวารวดีที่ผู้วิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการประยุกต์ลวดลายสมัยทวารวดี
เป็นลายผ้าสาหรับทอมือให้เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมต่อไป
๒.๓ ลวดลำยของศิลปะสมัยทวำรวดีในจังหวัดนครปฐม
ลวดลายประกอบสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดีที่เหลือหลักฐานให้ศึกษาได้ในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่พบจากโบราณวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ลวดลายจากส่วนองค์ระฆังของสถูป ลวดลายจากส่วนยอด
ของเจดีย์ พระธรรมจักรหิน ฐานรองรับพระธรรมจักร ลายปูนปั้นหน้าสิงห์ ลายเครื่องประดับกาย
ลายบนชิ้นส่วนพนักพุทธบัลลังก์ และลายบนเสมาธรรมจักร ลวดลายสมัยทวารวดีประกอบด้วยลาย
หลัก ๆ ได้แก่
๑) ลายกลีบบัว
๒) ลายลูกแก้ว
๓) ลายหน้าสิงห์
๔) ลายก้านใบพืชขด
๕) ลายข้าวหลามตัด

๒๐
ลวดลายสมัยทวารวดีตามชิ้นส่วนของโบราณวัตถุต่าง ๆ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ (นุกูล ชมภูนิช และ
สุพจน์ สุทธิศักดิ์ , ๒๕๔๒ : ๑๘๗-๑๙๖)

๒๑

๒๒

๒๓

ภาพที่ ๒๔ ลวดลายของศิลปะสมัยทวารวดี

๒๔
๒.๔ แนวคิดเรื่องกำรนำทุนทำงวัฒนธรรมมำเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
การพัฒนาทุนทางสังคมถือเป็นเรื่องสาคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้สามารถก้าวสู่สังคมความรู้ได้อย่างรู้เท่าทันท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
สังคมโลก เนื่องจากประเทศไทยมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีอยู่มากมาย สามารถนามาเกื้อกูล
ให้คนไทยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครองของประเทศไทย โดยเฉพาะการนานาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาซึ่งสังคมมีอยู่
มากมายทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ทั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม มาเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม ทั้งนี้เพื่อการคงอยู่ของวัฒนธรรมไทยและการ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุลทั้งมิติทางเศรษฐกิ จ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒.๔.๑ องค์ประกอบของทุนทำงวัฒนธรรม
๒.๔.๑.๑ เป็นมรดกตกทอด เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ ประกอบด้วย
สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ อาทิ โบราณสถาน และสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ อาทิ โบราณวัตถุ เอกสาร ตานาน
บันทึก เป็นต้น
๒.๔.๑.๒ เป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์พิเศษหรือเนื้อในของวัฒนธรรม เป็นการ
กระทาของมนุษย์ ประกอบด้วยเอกลักษณ์พิเศษในการทามาหากิน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีความแตกต่าง
กันในแต่ละพื้นที่ ภาษา กิริยา สาเนียงการพูด ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีต และ
ประเพณีและพิธีกรรม เป็นต้น
๒.๔.๑.๓ ภูมิปัญญาดั้งเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่ ได้แก่
๑) ศาสตร์หรือความรู้ของบรรพชน อาทิ ดาราศาสตร์
วิทยาศาสตร์
๒) ภาษาศาสตร์และการคาควณ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์
กลอน และหน่วยชั่ง ตวง วัด เป็นต้น
๓) อาชีวศาสตร์ เป็นความ รู้เกี่ยวกับการยังชีพ อาทิ เครื่องมือ
จับสัตว์ เครื่องมือการเกษตร การทอผ้า เป็นต้น
๔) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันตนเองและการรักษาชีวิต เช่น มวย
ไทย ฟันดาบ กระบี่กระบอง ตาราพิชัยสงคราม เป็นต้น
๕) การเยียวยาชีวิตหรือแพทยศาสตร์ เช่น การรักษาโรคภัยไข้
เจ็บ การทาและใช้สมุนไพร และการนวดแผนโบราณ เป็นต้น
๖) การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมอย่ า งสั น ติ โดยใช้ ค วามรู้ ใ นเชิ ง
รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และธรรมศาสตร์
๗) ศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์รวมทางศิลปะที่สาคัญ
๒.๔.๒ ควำมสำคัญและประโยชน์ของทุนทำงวัฒนธรรม
ความสาคัญและประโยชน์ของทุนทางวัฒนธรรม สามารถนามาพัฒนาโดยแยกเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๒๕
๒.๔.๒.๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถนาวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาเสริมสร้างการผลิตสินค้าและบริการ โดยใช้แนวความคิดการสร้างสรรค์คุณค่า รวมถึงการสร้าง
ตราสัญลักษณ์สิ นค้าไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรม เช่น งานฝีมือและของที่ระลึก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลงานศิลปะทุกสาขาหรือ
อุตสาหกรรมศิลป์ รวมถึงพิพิธภัณฑสถานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๒.๒ ด้านการพัฒนาสังคม สามารถนาวัฒนธรรมเรื่องระบบคุณค่า ค่านิยม
ความเชื่ อ จารี ต ประเพณี อาทิ ระบบเครื อ ญาติ การมี จิ ต ส านึ ก สาธารณะ การมี น้ าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไปโน้มนาสังคม ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ซึ่งจะทา
ให้สังคมมีความสงบสุข
๒.๔.๒.๓ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารนาวัฒนธรรม
ประเพณีดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ มาใช้ในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือมีความสมบูรณ์ได้มากขึ้น เช่น การ
ทาฝายต้นน้า ประเพณีสืบชะตาแม่น้า และการเคารพผีปู่ตา เป็นต้น
๒.๕ แนวโน้มและโอกำสกำรพัฒนำทุนทำงวัฒนธรรม
แนวโน้มและโอกาสการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย
๒.๕.๑ คนไทยและสังคมไทยมีความตื่นตัว เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทุนทาง
วัฒนธรรมและถูมิปัญญาไทย ว่าสามารถนามาใช้เสริมสร้างวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้ ทั้งนี้ประเทศไทยมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม มีภูมิปัญญามากมายกระจายอยู่ทุกพื้นที่ คนไทยมีฝีมือที่ประณีตละเอียดอ่อนในงาน
ศิลปะ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและโอกาสที่จะให้บุคคลเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ร่วม
ดูแลและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นของไทย
๒.๕.๒ ประเทศไทยมีนโยบายและแผนพัฒนาชาติสนับสนุน ทั้งแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ แผนพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๒.๕.๓ ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี อันจะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
บนฐานความรู้ และการสร้ างสรรค์คุณค่า พัฒ นาสิ นค้าและบริการบนพื้นฐานวัฒ นธรรมไทยที่มี
เอกลั กษณ์ โ ดดเด่ น เช่ น การนวดแผนไทย อาหารไทย ผ้ า ไทย รวมถึ งการพัก ผ่ อ นและการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย โดยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดทางเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์
คุณภาพและคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
๒.๕.๔ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและโครงสร้างของการบริโภค การส่งออกสินค้า
และบริการของประเทศไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค
ของสังคมโลก และการวางแผนอย่างถูกต้องในการพัฒนาและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศต่าง ๆ ประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นคู่ค้าสาคัญส่วนใหญ่กาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีแนวโน้ม
ต้องการสินค้าและบริการเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น การดูแลสุขภาพ การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน

๒๖
และการรักษาพยาบาล จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนาสินค้าและบริการให้ส อดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่าว
๒.๕.๕ ความร่ ว มมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็ ง กระแสการพัฒ นาที่ยั่งยืนและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นความร่วมมือทั้งระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิชาการ เกิดสัมพันธภาพที่ดีที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนา และการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
๒.๕.๖ กระแสโลกที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ส่งผลดีต่อประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีโอกาสใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
มูลค่าภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่นาไปสู่ความยั่งยืน รองรับความต้องการสินค้าและบริการด้าน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น รวมถึงยกระดับและมาตรฐานคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ในระดับชุมชนให้เชื่อมโยงสู่เวทีโลก
๒.๕.๗ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะช่วยสร้างโอกาส
การตลาดและการเรียนรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมและเจ้าของภูมิปัญญา ใน
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดาเนินงาน รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าบริการและงาน
ศิลปวัฒนธรรมสู่โลกภายนอกได้อย่างรวดเร็ว (http://channarongs 22 word press.com: 1-9)

๒.๖ แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
๒.๖.๑ ควำมหมำยของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ของการใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และ
การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา (Intellectual property) ที่เ ชื่ อ มโยงกั บ รากฐานทางวั ฒ นธรรม
(Culture) การสั่งสมความรู้ของสังคม (Social wisdom) และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่
(Technology Innovation) (ชูวิทย์ มิตรชอบ , ๒๕๕๓ : ๑)
๒.๖.๒ ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ไทย
จากการศึ กษาของส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่งชาติ ได้กาหนดขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และจัดประเภทของกิจกรรม โดยยึดตามกรอบ
ของ UNCTAD และนามาผสมผสานกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย จัดแบ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
ประเทศได้เป็น ๔ กลุ่มหลัก และ ๑๕ กลุ่มย่อย ดังนี้
๒.๖.๒.๑ มรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ ประกอบด้วยงานฝีมือและ
หัตถกรรม การท่องเชี่ยวทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทย์แผนไทย และ
อาหารไทย
๒.๖.๒.๒ ศิลปะ ประกอบด้วยศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์
๒.๖.๒.๓ สื่อสมัยใหม่ ประกอบด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การพิมพ์และสื่อ
การพิมพ์ การกระจายเสียง และดนตรี
๒.๖.๒.๔ งำนสร้ำงสรรค์และออกแบบ ประกอบด้วยการออกแบบแฟชั่น

๒๗
สถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟท์แวร์
๒.๖.๓ แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของประเทศไทย
ประเทศไทยมีความได้เปรียบเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในแง่
ของการมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งนับเป็นโอกาสสาคัญใน
การต่อยอดการพัฒนาและสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ โดยใช้กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป็นแรงผลักดัน ซึ่งแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยมีดังนี้ (ชูวิทย์ มิตร
ชอบ , ๒๕๕๓ : ๑๑๒)
๒.๖.๓.๑ การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรวิชาชีพสร้างสรรค์ ให้
สามารถตอบสนองความต้องการภาคเศรษฐกิจ จริงของประชาชน โดยสร้างระบบประสานความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิต เพื่อปรับทิศทางการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการ
บุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน รวมทั้งเร่งสร้างโอกาสทางอาชีพของบุคลากรในสาขานี้ โดยเฉพาะ
อาชีพนักวิจัย เพื่อสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งนี้
หากประเทศไทยขาดบุ คลากรที่มีทักษะในการพัฒ นาต่อยอดองค์ความรู้ส มัยใหม่และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว การผลักดันหรือขับเคลื่อนการผลิต ทั้ง
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการเชิงสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้ยาก
๒.๖.๓.๒ การพัฒนาและยกระดับปัจจัยพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล สื่อสาร และคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
ภาคการผลิตสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สาธารณะ และพัฒนาพื้นที่สาธารณะรูปแบบ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างเวทีนักคิดและสร้างสรรค์ต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกั บ
บริบทของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๖.๓.๓ การพัฒนาสถาบันและบูรณาการบทบาทของสถาบันที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศ โดยส่งเสริมสถาบันที่มีบทบาทสนับสนุนภาคเอกชนใน
ลการผลิ ตสิ น ค้าสร้ างสรรค์ให้ เพีย งพอกับความต้องการ นอกจากนี้ควรจัดตั้งหน่ว ยงานกลางที่
รับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดทานโยบายและกาหนด
กลยุทธ์ระดับชาติ ประสานงานและบูรณาการกระทรวงและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ที่มีบทบาทใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยตรง ตลอดจนติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของ
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรวม
๒.๖.๓.๔ การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์ โดยเพิ่มมาตรการกระตุ้นเพื่อดึงดูดบริษัทข้ามชาติ
ให้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนและชุมชนไทยในการพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและองค์
ความรู้สมัยใหม่ และเร่งพัฒนาสานักงานสินทรัพย์ทางปัญญาให้มีความสามารถในการประเมินมูลค่า
สินทรัพย์ทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์ และผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์สินทรัพย์ทาง
ปัญญา ตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนด้านการเงินสาหรับผู้ประกอบการและธุรกิจ
สร้างสรรค์ และพัฒ นาระบบปล่อยสินเชื่อและบทบาทการประกันสิ นเชื่อของสถาบันการเงิน ให้
รองรับธุรกิจสร้างสรรค์ที่ใช้สินทรัพย์ทางปัญญาเป็นปัจจัยการผลิตสาคัญ

๒๘
๒.๖.๔ ตัวอย่ำงควำมสำเร็จของอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ไทย
๒.๖.๔.๑ บริษัทโยธกำ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทแรก
ของโลก ที่พัฒนาเทคนิคการใช้ผั กตบชวาเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจร
ด้วยการออกแบบที่ผสมผสานความเป็นไทยและความทันสมัยอย่างกลมกลืน รวมทั้งช่างฝีมือที่มี
ความชานาญในการพัฒนาวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ลิเภา กระดาษจากใบสับปะรด
เป็นต้น ไปจนถึงเทคนิคการป้องกันเชื้อรา ทาให้บริษัทนี้สามารถคว้ารางวัลการออกแบบจานวนมาก
และสร้างรายได้ให้กับประเทศหลายพันล้านบาทในช่วง ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา
๒.๖.๔.๒ บริษัท HARNN PRODUCTS จำกัด เริ่มธุรกิจจากการ
ขายสบู่ธ รรมชาติและขยายเป็ นผลิตภัณฑ์โฮมสปา ได้เริ่มทาตลาดในประเทศควบคู่ไปกับการให้
ความรู้เรื่อง “อโรมาเธอราพี” ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สาหรับผู้บริโภคในเวลานั้น ต่อมาด้วยการมีแบรนด์ที่
ชัดเจน ได้เริ่มจดสิทธิบัตรในการใช้น้ามันราข้าวมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทาสบู่ รวมทั้งการให้
ความสาคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากธรรมชาติ การออกแบบบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ที่ โ ดดเด่ น มี เ อกลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ไทย การบริ ห ารด้ า นการตลาดท าให้ บ ริ ษั ท มี ส าขา
ให้บริการอยู่ใน ๒๐ ประเทศทั่วโลก
๒.๗ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Product Development)
ในสภาวะการแข่งขันทางการตลาดปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น
ที่จ ะต้อ งมีผ ลิ ต ภัณฑ์ใ หม่ๆ ออกสู่ ตลาดเสมอ เพราะความต้อ งการของผู้ บริ โ ภคเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของนักการตลาดที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มี
อยู่ เดิมให้ ดีขึ้น อยู่ตลอดเวลา โดยกิจการที่ทาการค้นคว้าและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา
เท่านั้นที่จะรักษาความเป็นผู้นาตลาดได้
๒.๗.๑ ควำมหมำยของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Product Development)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการที่ทาให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้น โดยการ
เพิ่มผลิ ตภัณฑ์ใหม่เข้าไปในสายผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ และผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในสายผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มี
อยู่ โดยสามารถสนองความต้องการเดิม หรือความต้องการใหม่ของผู้ซื้อได้ (จุรีวรรณ จันพลา ,
๒๕๕๖ : ๕๔)
๒.๗.๒ ควำมสำคัญของกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Product Development)
ผลิตภัณฑ์ใหม่มีความสาคัญต่อกิจการดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔) (อ้างถึงใน
จุรีวรรณ จันพลา ,๒๕๕๖ : ๕๔-๕๘)
๒.๗.๒.๑ การทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าของกิจการนั้นคือ ผลิตภัณฑ์เดิมที่
วางตลาดไปแล้ว โดยปกติจะมีอายุขัย เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตามแนวคิดและข้อเท็จจริงในเรื่อง
“วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์” (Product Life Cycle) ดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์ตัวเดิมเสื่อมความนิยมหรือกาลัง
จะตายไป กิจการก็จาเป็นจะต้องหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสริมแทนที่ผลิตภัณฑ์เดิม

๒๙
๒.๗.๒.๒ ความอยู่รอดและการเจริญเติบโตของกิจการ ทั้งนี้เพราะ
ผลิตภัณฑ์ใหม่มีความสาคัญอย่างมากต่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตของกิจการนั้นๆ กิจการใดก็
ตามที่หวังพึ่งเฉพาะแต่ผลิตภัณฑ์เก่าๆ ที่เคยจาหน่ายอยู่เดิมก็คงจะต้องเลิกกิจการหรือเลิกการขาย
ผลิตภัณฑ์นั้น
๒.๗.๒.๓ ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหลักที่สาคัญตัวหนึ่งในการกาหนด
ความสามารถในการทากาไรได้ของกิจการนั้น ไม่ว่าจะวัดออกมาในรูปของอัตราผลตอบแทนทางด้าน
กาไร หรือในรูปของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
๒.๗.๒.๔ การตอบสนองความจาเป็นและความต้องการของผู้บริโภค ใน
ปัจจุบันความจาเป็นและความต้องการของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ลักษณะของความ
ต้องการนับวันแต่จะมีมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงเพิ่มความสับสนยิ่งขึ้นตลอดเวลา ผู้บริโภคจึงต้องการ
ที่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าในตลาด เพื่อเปิดโอกาสให้มีโอกาสได้ทาการเลือกสรรได้มากขึ้น
๒.๗.๒.๕ ผลิตภัณฑ์ที่วางตลาดโดยทั่วๆ ไปมักจะมีอายุสั้นมาก
ประกอบกับการหาแนวคิดสาหรั บผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นสิ่งที่ทาได้ยากยิ่งขึ้น โดยการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องทุ่มเงินเป็นจานวนมาก ดังนั้นการตัดสินใจทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่จึงเพิ่ม
ความสาคัญยิ่งขึ้น
๒.๗.๒.๖ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการหรือเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งที่
ทาให้ผลิตภัณฑ์เดิมตายเร็วยิ่งขึ้น หากกิจการไม่อาจมองเห็นปัญหาได้ทันการณ์ และเตรียมรับมือด้วย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์อย่างถ่องแท้แล้ว โอกาสที่จะอยู่รอดและเจริญเติบโตตามที่
ต้องการก็จะเป็นไปได้ยาก
๒.๗.๓ กระบวนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มี ๘ ขั้นตอน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ๒๕๔๓ อ้างถึงใน จุรีวรรณ จันพลา ๒๕๕๖ : ๕๕)
ขั้นที่ ๑ การสร้าแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea Generation) เป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการค้นหาความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นความคิดที่
มองเห็นลู่ทางที่จะขายผลิตภัณฑ์นั้น ในขั้นนี้จึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้นหาแหล่งความคิดและวิธีการ
ในการค้นหาความคิด
ขั้นที่ ๒ การกลั่นกรองและการประเมินความคิด (Screening and
Evaluation of Idea) เป็นการพิจารณากลั่นกรองความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ใหม่ที่สร้างขึ้นจากขั้น
หนึ่งว่า ความคิดใดที่จะนามาวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นต่อไป
ขั้นที่ ๓ การพัฒนาแนวความคิดและการทดสอบแนวความคิด (Concept
Development and Testing) เป็นงานที่จะต้องกระทาหลังจากผ่านกระบวนการกลั่นกรองความคิด
จากขั้นที่ ๒ แล้ว ในขั้นที่ ๓ นี้เป็นการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตได้สร้างขึ้นและ
การสร้างความคิดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ให้เกิดกับผู้บริโภครวมทั้งภาพลักษณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
มองผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคมองผลิตภัณฑ์จริง ๆ ส่วนการทดสอบความคิด (Concept Testing) หมายถึง
การนาความคิดไปทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภคเพื่อดูความรู้สึกนึกคิด และการยอมรับความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ถ้าความคิดนั้นมีความเป็นไปได้ก็จะนาไปสู่ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ ๔ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy

๓๐
Development) เป็นการพัฒนาเครื่องมือการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย
ประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ (๑) ขนาดโครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย (Target Market’s
Size, Structure and Behavior) (๒) การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) (๓)
ยอดขายและกาไรตามเป้าหมายในระยะยาว (Long - run Sales and Profit Goods) และกลยุทธ์
ทางการตลาด (Marketing Mix Strategies)
ขั้นที่ ๕ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) เป็นการพิจารณาว่า
ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คัดเลือกไว้จะมีความเป็นไปได้เพี ยงใดในทางธุรกิจ งานในขั้นนี้
ประกอบด้วย (๑) กาหนดลักษณะผลิตภัณฑ์ (๒) คาดคะเนความต้องการซื้อของตลาด (๓) คาดคะเน
ต้นทุนและกาไร (๔) กาหนดภาระความรับผิดชอบเพื่อศึกษาความเป็นไปได้สาหรับผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ ๖ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เป็นการเปลี่ยน
ความคิ ด ที่ ผ่ า นการวิ เ คราะห์ แ ล้ ว เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น รู ป เป็ น ร่ า ง (Physical Product) ขึ้ น มา
ประกอบด้วย การพัฒนาด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product Prototype) และการพัฒนาหน้าที่การ
ทางานของผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ ๗ การทดสอบตลาด (Market Testing) เป็นการนาผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาแล้วไปทดสอบการยอมรับของลูกค้าเป้าหมายในอาณาเขตที่จากัด โดยมีการใช้โปรแกรม
การตลาดที่กาหนดให้ ในขั้นนี้จะทาให้ทราบข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงต่างๆ
ขั้นที่ ๘ การดาเนินธุรกิจ (Commercialization) เป็นการนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดจริงตามแผนการตลาดที่กาหนดไว้
๑. กำรสร้ำงแนวคิดเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ใหม่
๒. กำรกลั่นกรองและกำรประเมินควำมคิด

๓. กำรพั ฒ นำแนวควำมคิ ด
และกำรทดสอบแนวควำมคิด

๔. กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรตลำด
๕. กำรวิเครำะห์ทำง
ธุรกิจ
๖. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
๗. กำรทดสอบตลำด
๘. กำรดำเนินธุรกิจ

ภาพที่ ๒๕ แสดงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(New Product Development Process)

๓๑

๒.๗.๔ แหล่งที่มำของควำมคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
๒.๗.๔.๑ ลูกค้า (Customers) ลูกค้าในที่นี้หมายถึง ลูกค้าที่ยังติดต่อซื้อ
ขายอยู่ในปัจจุบันหรือลูกค้าที่เคยให้การอุดหนุนมาก่อนก็ได้ ในเมื่อการดาเนินงานด้านการตลาด ก็คือ
การตอบสนองหรือการบาบัดความจาเป็นและความต้องการของลูกค้า ลูกค้าจึงมักจะเป็นจุดเริ่มที่ดีใน
การเสาะแสวงหาความคิดใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อนาไปวางตลาด
ในอดีตที่ผ่ านมาปรากฏว่า สิ นค้าอุปโภคบริโภคหรือสิ นค้าอุตสาหกรรมหลายชนิดเกิดขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของลูกค้า อาจโดยจงใจหรือโดยบังเอิญก็แล้วแต่ จึงควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้เกี่ยวข้องในกิจการนั้น จะต้องจัดวางระบบงานเพื่อได้มาซึ่งความรู้สึก ปัญหาหรือความต้องการของ
ลูกค้า ซึ่งอาจได้มาด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
๑) การสารวจหรือสอบถามลูกค้าโดยตรง (Direct Customer
Survey)
๒) เทคนิคการถามเลียบเคียง (Projective Technique)
๓) การถกปัญหาแบบเจาะกลุ่ม (Focus Group Discussion)
๔) การรับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น (Suggestion System)
๕) การเปรียบเทียบผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่
ลูกค้าต้องการจริง (Perceptual and Preference Mapping)
ในทางปฏิบัติจากการสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาที่มีอยู่กับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันอาจ
ทาให้ กิจ การได้ค วามคิ ดผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ๆ มากกว่า ในกรณีที่ กิจ การไปสอบถามเกี่ย วกั บความคิ ด
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างตรงไปตรงมา
๒.๗.๔.๒ ผู้จัดจาหน่าย (Distributor) เนื่องจากร้านค้าเหล่านี้เป็นผู้ติดต่อ
ซื้อขายกับลูกค้าโดยตรง มีโอกาสพบปะสนทนากับลูกค้าผู้ใช้จานวนมาก และในหลายๆ กรณีเป็นที่
รองรับการระบายความอึดอัด ความรู้สึกที่ไม่ดี หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น
กิจการหรือของคู่แข่งขัน ถ้ารู้จักป้อนคาถามหรือใช้เทคนิคการสัมภาษณ์อย่างถูกต้องกับจังหวะเวลา
กิจการอาจจะได้ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่จานวนมากจากแหล่งนี้ไม่ยากนัก
๒.๗.๔.๓ คู่แข่งขัน (Competitors) ผู้บริหารที่ชาญฉลาดควรจะคอยเฝ้า
มองว่าคู่แข่งขันของกิจการว่าทาอะไรอยู่บ้างในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะโดย
การสนทนาสอบถามจากผู้จาหน่ายวัตถุดิบให้กับกิจการคู่แข่งขัน จากร้านค้าผู้จัดจาหน่าย หรือโดย
มอบหมายให้ผู้แทนขายของกิจการทาหน้าที่สืบความลับของคู่แข่งขัน คอยเฝ้าติดตามตลาดผลิตภัณฑ์
ใหม่ของคู่แข่งขัน ใครเป็นผู้ซื้อในตลาดและซื้อไปเพื่อใช้ประโยชน์อะไร บางทีกลยุทธ์การตลาดในการ
นาเอาผลิตภัณฑ์ใหม่ของคู่แข่งขันมาดัดแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้น ก็อาจถือได้ว่าเป็นทางออกที่ดีทาง
หนึ่งสาหรับกิจการบางแห่งในการแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาจาหน่าย ดังนั้นจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลย
ว่า ผู้ผลิตและจาหน่ายคอมพิวเตอร์บางแห่งถึงกับซื้อคอมพิวเตอร์ของคู่แข่งขันแล้วมา ถอดแยกแยะ
เป็นส่ วนๆ เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนาไปสู่ก ารพัฒ นาคอมพิว เตอร์ที่ดีกว่า มีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพสูงกว่า

๓๒
๒.๗.๔.๔ พนักงานขายหรือผู้แทนขายของกิจการ (Salesman) บุคคล
เหล่านี้ในฐานะที่เป็นพนักงานของกิจการที่ต้องออกไปติดต่อกับตลาด ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อขาย
สินค้ากับร้านค้าตามปกติหรือออกไปตรวจเยี่ยมตลาดในหลายๆ กรณี ก็มีโอกาสพูดคุยกับลูกค้าผู้ซื้อ
ทาให้ได้ข้อมูลข่าวสารหรือข่าวกรองได้พอสมควร ถ้ากิจการจัดให้มีการทารายงานการออกตลาดให้
รวมถึงข้อสังเกตหรือสิ่งที่ผู้แทนขายไปพบเห็นมา ก็อาจช่วยให้ได้ความคิดใหม่ๆ ได้ รวมตลอดถึงความ
เคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน แต่ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการที่จะต้องมีวิธีการกระตุ้นให้พนักงานขาย
ทางานทางด้านการเสนอความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดนอกเหนือไปจาก
งานทางด้านการขายและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๗.๔.๕ ฝ่ายจัดการระดับสูง (Upper Management) ความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่อาจได้มาจากผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการระดับสูงภายในกิจการนั้นเอง ถ้าไม่ถูกจากัดใน
เรื่องเวลาและความสามารถเฉพาะด้านที่จาเป็นต่องานนี้ แต่ต้องเป็นที่ยอมรับว่าการเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการระดับสูง อาจนามาซึ่งความเสียหายแก่กิจการ
นั้นได้ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องคล้อยตาม ไม่กล้าคัดค้านความคิดนั้นๆ ทั้งๆ ที่ตนมีความเห็นว่า ถ้า
วางตลาดอาจจะไปไม่รอด หรือกิจการนั้นได้นาความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นไปใช้ทันที โดยขาดข้อมูล
หรือการวิจัยการตลาดที่เพียงพอ
๒.๗.๔.๖ นักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ สาหรับกิจการที่ขาย
สินค้าที่มีปัญหาเทคนิคเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก อาจต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ทาการวิจัยภายใน
ห้องทดลองอย่างเป็นกิจจะลักษณะ โดยจัดทาเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้ที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ รวมตลอดถึงจากสถาบันการศึกษาในระดับสูงก็
อาจทาให้ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ นอกจากนี้ ก็อาจอาศัยบริษัทหรือกิจการอิสระที่ขาย
บริการทางด้านการวิจัยการตลาด หรือทาหน้าที่เป็นบริษัทตัวแทนโฆษณา เป็นต้น
๒.๘ ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรตลำด
๒.๘.๑ ควำมหมำยของกำรตลำด
การตลาดหมายถึงการกระทากิจกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการ
นาสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ ให้ได้รับความพอใจ ขณะเดียวกันก็
บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ และการตลาดยังหมายถึงการขายหรือวิธีการต่าง ๆ ในการจัดจาหน่าย
สินค้าได้ ซึ่งองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้เกิดการตลาดประกอบด้วยปัจจัย ๒ ประการ ได้แก่
๒.๘.๑.๑ มีการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการ (Ownership
Transfers)
๒.๘.๑.๒ มีตัวสินค้าและตลาดที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ (Product-Market
Interrelationship) (http://management.aru.ac.th)
๒.๘.๒ ควำมสำคัญของกำรตลำด
การตลาดมีความสาคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ (http://orwan11000.tripod.com)
๒.๘.๒.๑ ทาให้เศรษฐกิจขยายตัว การตลาดทาให้ระบบการซื้อขายสะดวก

๓๓
รวดเร็ว ทาให้ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อสัมพันธ์กันได้ทุกเวลา ส่งผลให้การผลิตขยายตัว ประชาชนมีงาน
ทา มีร ายได้ มีการซื้อขายวัตถุ ดิบที่นามาผลิ ต ทาให้เกิดธุรกิจการขนส่ งและธุรกิจอื่น ๆ ส่ งผลให้
เศรษฐกิจรวมของประเทศชาติดีขึ้น
๒.๘.๒.๒ ทาให้มีสินค้าและบริการใหม่ ๆ เกิดขึ้น เพราะการตลาดทาให้เกิด
การแข่งขัน ระหว่างบริษัทกับบริ ษัทที่ขายสินค้าชนิดเดียวกัน ทาให้แต่ละบริษัทใช้กลยุทธ์ในการ
ประดิ ษฐ์ คิ ดค้น และพั ฒ นาสิ น ค้า ท าให้ ประชาชนได้ใช้ สิ นค้ าหลากหลายชนิดในราคาที่ถู กและ
คุณภาพสินค้าดีขึ้น
๒.๘.๒.๓ ทาให้เกิดอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการตลาดจะขยายตัวตามการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรม คือ เมื่อเศรษฐกิจก้าวหน้า มีการ
ขยายตัวด้านการลงทุนในการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ เกิดการพึ่งพากันระหว่างบริษัทต่อบริษัท
เช่น เมื่อผลิตสินค้าออกมาต้องอาศัยอีกบริษัทหนึ่งในการผลิตหีบกล่องบรรจุสินค้า หรือการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๒.๘.๒.๔ ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชากรให้สูงขึ้น ทั้ง
ด้านการผลิตและการบริโภค
๒.๘.๒.๕ ช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรการบริหารต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยใช้ ข้ อ มู ล ทางการบริ ห าร การจั ด การ การวิ จั ย และหลั ก
เศรษฐศาสตร์มาเกี่ยวข้อง
๒.๘.๓ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรตลำดกับเศรษฐกิจ
การตลาดมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจหลายประการ ดังนี้
(http://management.aru.ac.th)
๒.๘.๓.๑ มีการเพิ่มงานอาชีพได้มากขึ้น เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ มีมากขึ้น เพราะผู้ผลิตจาหน่ายได้ด้วยกิจกรรมทางการตลาด ทาให้เกิดความต้องการแรงงาน
บุคคลเข้าไปเพิ่มในภาคการผลิต และเกี่ยวเนื่องไปถึงธุรกิจผลิตอื่น ๆ ทั้งแหล่งวัตถุดิบ กิจการผลิต
อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ก่อให้เกิดอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย มีธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง เกิดขึ้นในชุมชน
อย่างชัดเจน
๒.๘.๓.๒ ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น เมื่อประชาชนมีงานทา มีรายได้สูง ทา
ให้ มีอ านาจจั บ จ่ า ยได้ เพิ่ มขึ้ น น าไปสู่ ความต้ อ งการสิ นค้ าและบริก ารเพิ่ม ขึ้ น หากกิจ การธุร กิ จ
จาหน่ายสินค้าได้ดี จะต้องขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ขยายการขาย จึงต้องการกาลังคนเพิ่มขึ้น
๒.๘.๓.๓ มีการหมุนเวียนปัจจัยการผลิต ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วถึง
เนื่องจากการขยายตัวการผลิตของกิจการหนึ่ง จะก่อให้เกิดความต้องการปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น ทั้ง
วัตถุดิบ แรงงาน รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ดังนั้นผู้ผลิตปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวเนื่ องย่อมจะต้อง
ขยายการผลิตตามไปด้วย ทาให้รายได้จากการผลิตได้กระจายสู่ท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
๒.๘.๔ แนวทำงกำรศึกษำงำนกำรตลำด
การศึกษางานการตลาดทาได้ห ลายวิธี ขึ้นอยู่กั บประโยชน์ ที่จานาไปใช้
สาหรับบุคคลทั่วไปอาจใช้การอ่านหนังสือต่าง ๆ การสอบถามจากผู้รู้ในระดับต่าง ๆ การไปฝึกงาน
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การทดลองทาการค้า การอมรมสัมมนา การศึกษาการตลาดลั กษณะนี้แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ
การศึกษาการตลาดภาคทฤษฎี และการศึกษาภาคปฏิบัติจากประสบการณ์
สาหรับผู้อยู่ในภาคธุรกิจ มีหน้าที่จะต้องตัดสินใจต่าง ๆ ในงานที่ เกี่ยวกับ
การตลาด จะมีวิธีศึกษางานการตลาด ๔ วิธี ได้แก่
๒.๘.๔.๑ ศึกษาจากผลิตภัณฑ์ (Product Approach) เป็นการศึกษา
รายละเอียดด้านการตลาดจากผลิตภัณฑ์แต่ล ะชนิด แต่ละรายการ ตั้งแต่การผลิตจนถึงวิธีจัด
จาหน่ายที่เหมาะสม เหมาะสาหรับการจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่า
๒.๘.๔.๒ ศึกษาจากสถาบันการค้า (Institutional Approach) เป็น
การศึกษาถึงลักษณะขององค์กร หรือหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบการตลาด เช่น ศึกษาเรื่อง
ธุรกิจห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น วิธีการนี้เหมาะสาหรับการเลือกช่องทางจาหน่ าย
หรือต้องการจะเปิดกิจการใหม่
๒.๘.๔.๓ ศึกษาจากหน้าที่ทางการตลาด (Functional Approach)
เป็นการศึกษาถึงกลุ่มกิจกรรมทางการตลาด ว่ามีรายละเอียดการปฏิบัติงานอย่างไร เช่น การจัดซื้อ
การขนส่ง และคลังสินค้า เป็นต้น วิธีการนี้เหมาะสาหรับกิจการที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างของ
องค์กร หรือเปลี่ ย นแปลงเพิ่มหน่ วยงานใหม่ ๆ ขึ้นในกิจการเดิมเพื่อให้ เกิดความคล่ องตัว ในการ
ดาเนินงาน
๒.๘.๔.๔ ศึกษาจากภารกิจด้านการตัดสินใจ (Decision-Making
Approach) ในฐานะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจหนึ่ง จะต้องมีหน้าที่ในการวางแผนงาน
ล่วงหน้าอยู่เสมอ จึงต้องเรียนรู้งานการตลาด โดยเริ่มต้นมองภาพรวมของกิจการ เพื่อค้นหาจุด
เฉพาะที่ทาให้เกิดปัญหาในการดาเนินงาน เมื่อค้นพบแล้วจึงค่อยเจาะรายละเอียดของส่วนนั้น ๆ เพื่อ
ค้นหาสาเหตุที่แน่ชัดสาหรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง
๒.๙ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พิ ริ ย ะ ไกรฤกษ์ (๒๕๑๘) ได้ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาเอกในหั ว ข้ อ “The
Chulapathon Cadi Architecture and Sculpture of Dvaravati” และได้กาหนดอายุเจดีย์จุล
ประโทนใหม่ ดังนี้ ระยะแรกของเจดีย์มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑ ซึ่งกาหนดจากการศึกษารูป
แปลนเจดีย์ประกอบกับลวดลายประดับตกแต่ง โดยการเปรียบเทียบกับเจดีย์แบบคุปตะของอินเดีย
และมีความเห็นว่าประติมากรรมปูนปั้นและดินเผานั้นใช้ประดับเจดีย์ในสมัยแรก และไม่ใช่ภาพชาดก
จากคัมภีร์ภาษาบาลี แต่เป็นภาพเล่าเรื่องจากอวทานของพุทธศาสนาหินยานนิกายมูลสรรวาสติวาท
และไม่มีอิทธิพลของศิลปะศรีวิชัย ส่วนอิฐสลักระบายสีนั้นเป็นอิฐก่อผนังการก่อสร้างในระยะที่ ๒
โดยกาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ และระยะที่ ๓ ของเจดีย์นั้นได้รับการต่อเติมในราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๓
ตราศิลป์ ศิลปะบรรเลง (๒๕๓๐) ได้ศึกษาเครื่องประดับสมัยทวารวดีที่พบจาก
แหล่งโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า หลายจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของ
ประเทศไทย พบเครื่องประดับสมัยทวารวดีปรากฏเป็นหลักฐานแสดงถึงวัฒนธรรมของชุมชนโบราณ
ที่อยู่มาดั้งเดิม เครื่องประดับที่พบคือ ตุ้มหู ๓๐ ชิ้น กาไลข้อมือ ๗ ชิ้น แหวน ๑๕ ชิ้น และลูกปัด
แบบต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งหมดแล้วพบเครื่องประดับสมัยทวารวดี ๕๒ ชิ้น หลักฐานที่พบเหล่านี้

๓๕
พบในภาคกลางของประเทศไทย ได้ แก่ จัง หวัด นครปฐม ราชบุ รี สุ พรรณบุ รี ลพบุ รี สระบุ รี
นครสวรรค์ และปราจีนบุรี เป็นต้น
อุดม สมพร (๒๕๔๐) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผ้ าจกไท-ยวน จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็น
แนวทางสร้างกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปะผ้าจก เพื่อให้ประชาชนช่างฝีมือทอผ้าจกกลุ่มเป้าหมายมีส่วน
ร่วมในการค้นหาองค์ความรู้ ทฤษฎี และแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการอนุรักษ์ผ้า
จกไท-ยวนราชบุรี ผลการศึกษาพบว่าชาวไทย-ยวนราชบุรี สืบเชื้อสายมาจากบรรพชนไท-ยวนเมือง
เชียงแสน ซึ่งได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองราชบุรีเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๔๗ เป็นต้นมา ระยะแรกได้
สืบทอดศิลปะการแต่งกายด้วยผ้าจกอันเป็นมรดกศิลปหัตถกรรมจากบรรพชนโยนกเชียงแสนอย่าง
แพร่ ห ลาย การสื บ ทอดวิ ธีก ารและลวดลายผ้ าส าหรั บจกก็ ยัง คงรั กษาแบบแผนดั้ง เดิ ม ไว้ อ ย่ า ง
เคร่งครัด และทอไว้ใช้เองมิใช่เพื่อซื้อขาย ต่อมาในปัจจุบันลูกหลานไท-ยวนราชบุรี ไม่นิยมแต่งกาย
ด้วยผ้าซิ่นตีนจก ศิลปะการทอผ้าจกจึงเกือบสูญหายไปจากวิถีชีวิตของคนไท-ยวน จังหวัดราชบุรี
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้สืบทอดการทอผ้าจกในบางพื้นที่ของชุมชนไท-ยวน เช่นที่ตาบลคูบัว ตาบลดอน
แร่ ตาบลรางบัว และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมทั้งเทคนิคการทอและการตลาดจากภาครัฐและ
เอกชน วัตถุประสงค์ของการทอจึงเปลี่ยนจากการทอเพื่อใช้เอง เป็นการทอเพื่อขายเป็นรายได้เสริม
ในการครองชีพ
นุกูล ชมภูนิช และสุพจน์ สุทธิศักดิ์ (๒๕๔๔) ได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะทวารวดีที่พบ
จากแหล่ ง โบราณคดี ใ นจั ง หวั ด นครปฐม ผลการศึ ก ษาได้ พ บรู ป แบบของสถาปั ต ยกรรมและ
ประติมากรรมอัน เป็น เอกลั กษณ์ของศิลปะทวารวดีในช่ว ง พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๖๐๐ โดยเฉพาะด้าน
ประติมากรรม ได้พบประติมากรรมที่ทาจากปูนปั้นและทาจากหิน ประติมากรรมที่ทาจากปูนปั้น
ได้แก่ การปั้นพระพุทธรูปแบบลอยตัวให้เห็นรอบองค์ การปั้นภาพนูนสูงประดับฐานเจดีย์ และการ
ปั้นลวดลายปูนปั้นประดับส่วนต่าง ๆ ของเจดีย์ ส่วนประติมากรรมที่ทาจากหิน ได้แก่ พระพุทธรูป
หิน พระธรรมจักร และประติมากรรมรองรับสิ่งบูชาต่าง ๆ ซึ่งประดับด้วยลวดลายสมัยทวารวดี
ฤชุอร แซ่โกย (๒๕๔๔) ได้ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพการทอผ้ากี่เอวของชนเผ่า
กะเหรี่ยง จังหวัดลาพูน พบว่ากระบวนการทอผ้าและแนวทางการออกแบบลวดลายผ้ากี่เอวของชน
เผ่ากระเหรี่ยงในอดีตเป็นกระบวนการที่ง่าย ๆ พึ่งพิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวทั้งในเรื่อง
ของวัสดุ อุปกรณ์ในการทอ และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพของเส้นใย รวมทั้งลวดลายผ้าที่
ออกแบบมีจุดมุ่งหมายของการทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน ส าหรับการทอผ้าในปั จ จุบันนั้นยังคงใช้
กระบวนการแบบดั้งเดิมเป็ น ส่ ว นใหญ่ ยกเว้นการจัดหาวัส ดุโ ดยการซื้อแทนการจัดทาขึ้นใช้เอง
นอกจากนี้แล้ววัตถุประสงค์ของการทอผ้าได้เปลี่ยนเป็นการทอเพื่อการพาณิชย์
จรัญญา สีพาแลว (๒๕๔๕) ได้ศึกษาถึงการทอผ้าของชาวละว้าบ้านมืดหลวง อาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการทอผ้าของชาวละว้าทั้งในอดีตและปัจจุบันยังคงใช้กี่ขนาดเล็ก ที่
เรียกว่ากี่เอวเป็นอุปกรณ์หลัก ฝ้ายและด้ายที่ใช้ทอผ้าจะมีทั้งฝ้ายที่ปลูกเองและซื้อจากอาเภอแม่แจ่ม
เช่นเดียวกับสีที่ใช้ในการย้อมผ้าจะได้จากสีธรรมชาติและสีเคมี ในการทอผ้าชาวละว้าในอดีตจะทอไว้
ใช้ในพิธีกรรมและใช้ในชีวิตประจาวันเท่านั้น ในปัจจุบันมีพ่อค้าจากพื้นราบสนใจสั่งซื้อผ้าทอชาว
ละว้าบางประเภทเพื่อนาไปจาหน่าย นอกจากนี้มีการรวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อทอผ้าขายเป็นรายได้
เสริมภายในครอบครัว โดยทั่วไปแล้วชาวบ้านจะทอผ้าเมื่อมีเวลาว่างจากงานประจา ในส่วนของ
ลวดลายผ้าทอชาวละว้าจากอดีตจนปัจจุบันจะพบเพียง ๒ ลาย คือ ลายเส้นที่เกิดจากการมัดย้อมด้าย
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ยืนบนผืนผ้าซิ่น โดยที่ผู้ทอต้องใช้ความชานาญมากเป็นพิเศษในการทอเพื่อให้ได้ลายเส้นสวยงามและ
อีกลายคือลายข้าวหลามตัดซึ่งทอไว้สาหรับเป็นผ้าคลุมศพคนตาย สันนิษฐานว่าอาจได้รับอิทธิพลมา
จากศาสนาพุทธนิกายมหายานก็ได้
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (๒๕๔๗) ได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรม
ผ้าทอพื้นบ้านสู่ระบบอุตสาหกรรมสินค้าชุมชน: ศึกษากรณีกลุ่มแม่บ้านเพิ่มพูนทรัพย์ ตาบลนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม พบว่าการพัฒนาผืนผ้าทอพื้นบ้านของชุมชนเครือข่าย เพื่อเป็นวัตถุดิบในการ
รองรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ที่ถูกออกแบบบนพื้นฐานการวิจัยตลาดและศักยภาพของกลุ่ม
ทาให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ตามที่ตลาดต้ องการ และยังได้พัฒนาผ้าทอพื้นบ้านจากแบบดั้งเดิมสู่
รูปแบบเชิงประยุกต์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น และทาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนที่จะได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม ยังทาให้สมาชิกกลุ่มเพิ่มพูนทรัพย์ ทั้งที่เป็นช่างแปรรูป และช่างทอผ้าพื้นบ้าน ได้มี
ต้นทุนทางความคิดเชิงออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บนบริบทของความต้องการของผู้บริโภค แทน
การผลิ ต ไปตามวิถี ค วามพอใจส่ ว นตน สามารถขยายผล และสื บทอดการพัฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ จ าก
วัฒนธรรมผ้าทอพื้นบ้าน สู่ระบบอุตสาหกรรมสินค้าชุมชนไปได้อย่างต่อเนื่อง
สิริธัญญ์ ศิริพันธ์บุปผา (๒๕๔๙) ได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมของที่ระลึกจากผ้าทอชาวไทยทรงดา จังหวัดเพชรบุรี พบว่าผู้สนใจและผู้จาหน่ายมีความ
คิดเห็ น ว่าผลิ ตภัณฑ์หั ตถกรรมของที่ระลึ กจากผ้ าทอชาวไทยทรงดาที่ออกแบบและพัฒ นาความ
สวยงาม ประโยชน์ในการใช้สอย และด้านแสดงลักษณะเฉพาะถิ่น อยู่ในระดับมาก
สุพรรณ สมไทย และคณะ (๒๕๕๐) ได้ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านโดยใช้แนวคิดจากวัฒนธรรมชาวไทยทรงดา ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านด้วยภาพ
ร่ างแบบ ๒ มิติ และ ๓ มิติ ออกแบบเป็น ๓ สไตล์ คือ สไตล์ คลาสิ ค สไตล์ ร่ว มสมัย และสไตล์
สมัยใหม่ พบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ มีรูปแบบที่เหมาะสม มีหลายขนาด และหลายรูปทรง ใน
การผลิตสามารถทาได้ง่าย มีความเหมาะสมในการนาไปตกแต่งบ้าน ควรมีการออกแบบให้ใช้กับห้อง
ชุด โรงแรม และร้านค้า ด้านการตลาดส่วนใหญ่ คิดว่าขายได้ เป็นสินค้าที่มีความแตกต่าง สามารถ
แข่งขันในตลาดได้ และส่วนใหญ่เลือกรูปแบบสไตล์คลาสิคมากที่สุด (ร้อยละ ๔๐) รองลงมาคือสไตล์
สมัยใหม่ (ร้อยละ ๓๑) และสไตล์ร่วมสมัย (ร้อยละ ๒๙)
จุรีวรรณ จันพลา (๒๕๕๖) ได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลการศึกษาและ
สังเคราะห์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดา พบว่าในการออกแบบเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทยทรงดานั้น อันดับแรกผู้ออกแบบต้องคานึงถึงหลักการออกแบบโดยทั่วไปที่
สาคัญคือ ประโยชน์ใช้สอย (Function) ซึ่งต้องพิจารณาทั้งในส่วนของประโยชน์ใช้สอยด้านจิตใจ
(Psychological Function) โดยการทาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความพึงพอใจหรือถูกใจ เช่น การ
มีลวดลายสีสันที่สะดุดตาน่าสนใจ มีมูลค่ามากกว่าราคาที่ตั้งไว้ และดูดีมีระดับ เป็นสั ญลักษณ์แสดง
ภาพพจน์ ของความมีฐ านะ และประโยชน์ใช้ส อยทางกายภาพ (Practical Function) ซึ่งเป็ น
ประโยชน์ใช้สอยโดยตรงต่อผู้ใช้ สามารถจับต้องใช้งานได้ตามที่กาหนดไว้ อีกส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญ
ที่นักออกแบบจะต้องคานึ งถึงคือ การคงเอกลักษณ์และการสื่อความหมายของลวดลายและสี สั น
ต่าง ๆ ตามความเชื่อของชาวไทยทรงดา เนื่องจากลายผ้าไทยทรงดามีลายต่างๆ ไม่มาก และมีการใช้

๓๗
สี สั น ที่ จ ากั ด การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า ทอไทยทรงด าจึ ง ต้ อ งมี ค วามระมั ด ระวั ง เป็ น พิ เ ศษ
โดยเฉพาะในเรื่องของการคงเอกลักษณ์ของชาวไทยทรงดาและความแตกต่างของวัฒนธรรมความเชื่อ
ของแต่ละพื้นที่ๆ ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ออกแบบจึงควรมีการศึกษาในเรื่องรายละเอียดของ
ลวดลายแต่ละลายว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีความเชื่ออย่างไร สื่อความหมายว่าอย่างไร และใช้ใน
โอกาสใด ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของการนาลวดลายที่ใช้ในโอกาสต่างกัน เช่น งานมงคล และ
งานอวมงคล มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกัน
จากผลงานวิ จั ย ที่เ กี่ยวข้ องดังกล่ าว จะเป็ นแนวทางให้ ผู้ วิจัย นาไปใช้เป็ นข้อมู ล
เบื้องต้นในการรวบรวมลวดลายสมัยทวารวดี และการวิเคราะห์สังเคราะห์ลวดลายดังกล่าวสาหรับ
ประยุกต์เป็นรูปแบบของผ้าทอลายทวารดีอันจะเป็นประโยชน์สาหรับการศึกษาวิจัยเพื่อนาภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าแก่เศรษฐกิจของชุมชนจังหวัดนครปฐมต่อไป

๓๘
บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาผ้าทอลายทวารวดีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัย และพัฒนา (Research and Development) ใน
ลักษณะของวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิง
ปริ มาณและการวิจัย เชิงคุณภาพโดยวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาและสั งเคราะห์แนวคิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี ๒) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอลายทวารวดีตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ ๓) ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์จากผ้าทอลายทวารวดีที่ได้พัฒนาขึ้น
โดยศึ ก ษาการรั บ รู้ เ อกลั ก ษณ์ แ ละการรั บ รู้ ค วามหมายของผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ า หมาย ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการออกแบบการวิจัยดังต่อไปนี้
๓.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย
๓.๑.๑ ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ บ้านไผ่หู
ช้าง ตาบลไผ่หูช้าง อาเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม
๓.๑.๒ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในการศึกษาความต้องการชนิดของผลิตภัณฑ์
ผ้าทอลายทวารวดี คือ ผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ผ้าทอลาย
ทวารวดีจานวน ๑๕๐ คน
๓.๑.๓ กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายในการทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ (Product
Testing) คือ ผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจในผลิ ตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
จานวน ๑๕๐ คน
๓.๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
จานวน ๓ คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ (๑) ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับลวดลายสมัยทวารวดี
จานวน ๑ คน (๒) ผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ จานวน ๑ คน และ (๓) นักวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสิ่งทอ จานวน ๑ คน
๓.๒ วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น ๘ ขั้นตอน ตามแนวคิดกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีวิธีการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กำรสร้ำงแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idea Generation) โดย
รวบรวมรูปแบบของลวดลายจากศิลปะสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
ได้แก่ ลวดลายที่ปรากฏบนศาสนวัตถุ โบราณวัตถุ และโบราณสถานสมัยทวารวดี และข้อมูลทุติย
ภูมิ ได้แก่ หนังสือ ตารา งานวิจัย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๒ กำรกลั่นกรองและกำรประเมินควำมคิด (Screening and

๓๙
Evaluation of Idea) ตามขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบของลวดลายสมัยทวารวดี เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับประยุกต์เป็นลายผ้าทอ
๒.๒ ศึกษาชนิดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี ที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ต้องการ ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทใดมากที่สุด เพื่อนามาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด
๒.๓
คัดเลือกรูปแบบของลวดลายทวารวดีร่วมกับชุมชนและตามความ
คิดเห็นของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ ๓ กำรพัฒนำแนวควำมคิดและกำรทดสอบแนวควำมคิด (Concept
Development and Testing) ตามขั้นตอน ดังนี้
๓.๑ ออกแบบผ้าทอลวดลายทวารวดี โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบลายผ้า ความเห็นชอบของชุมชน และความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จานวน
๕ ลาย
๓.๒ ร่วมคัดเลือกรูปแบบลวดลายผ้าทอทวารวดี จานวน ๓ ลาย โดย
ความร่วมมือของคณะผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชน สาหรับดาเนินการทอผ้าลายทวารวดี
๓.๓ ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Testing) กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อการออกแบบ รูปแบบ ความสวยงาม
ประโยชน์ใช้สอย ราคา รวมถึงการรับรู้เอกลักษณ์ และการรับรู้ความหมาย โดยใช้แบบสอบถามและ
การสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ ๔ กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรตลำด (Marketing Strategy
Development) โดยดาเนินการดังนี้
๔.๑ กาหนดกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายส าหรั บ จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ าทอลาย
ทวารวดี
๔.๒ กาหนดจานวนการผลิตผ้าทอลายทวารวดี
๔.๓ จัดทาแผนการจัดจาหน่ายผ้าทอลายทวารวดีแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ กาหนดสถานที่หลักสาหรับจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงราคา
การจาหน่าย
ขั้นตอนที่ ๕ กำรวิเครำะห์ทำงธุรกิจ (Business Analysis) เป็นการพิจารณาว่า
ความคิดเกี่ยวกั บผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คัดเลือกไว้จะมีความเป็นไปได้เพียงใดในทางธุรกิจ งานในขั้นนี้
ประกอบด้วย (๑) กาหนดลักษณะผลิตภัณฑ์ (๒) คาดคะเนความต้องการซื้อของตลาด (๓) คาดคะเน
ต้นทุนและกาไร (๔) กาหนดภาระความรับผิดชอบเพื่อศึกษาความเป็นไปได้สาหรับผลิตภัณฑ์ โดย
คณะผู้วิจัยจะประชุมร่วมกับผู้นาชุมชน และกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านไผ่หูช้าง ตาบลไผ่หูช้าง
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้า เพื่อพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้เกี่ยวกับการพัฒนาผ้าทอลายทวารวดีตามลวดลายที่ออกแบบ ต้นทุนการผลิต ราคาการ
จาหน่าย ช่องทางการจาหน่าย รวมถึงปริมาณการทอ

๔๐
ขั้นตอนที่ ๖ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Product Development) โดยดาเนินการ
ทอผ้าลายทวารวดีต้นแบบ ตามแบบทีค่ ณะผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และชุมชนเห็นชอบ จานวน ๓ ลาย
ขั้นตอนที่ ๗ กำรทดสอบตลำด (Market Testing) โดยดาเนินการต่าง ๆ ได้แก่
๗.๑ นาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดีไปทดสอบการยอมรับของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย เกี่ยวกับรูปแบบ ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ราคา รวมถึงการรับรู้เอกลักษณ์ และการ
รับรู้ความหมาย โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
๗.๒ ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยพัฒนาด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Product Prototype) และการพัฒนา
หน้าที่การทางานของผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานความเห็นชอบของชุมชนผู้ผลิต
๗.๓ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพิจารณาตรวจสอบ
รูปแบบผลิตภัณฑ์และให้ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนที่ ๘ กำรดำเนินธุรกิจ (Commercialization) โดยนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลาย
ทวารวดีออกสู่ตลาดจริงตามแผนการตลาดที่กาหนดไว้

๔๑

ตำรำงที่ ๑ แสดงวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ขั้นตอนที่ ๑
รวบรวมรู ป แบบ
ของลวดลายจาก
ศิ ล ปะสมั ย ทวาร
ว ดี ใ น จั ง ห วั ด
นครปฐม จาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐม
ภู มิ ไ ด้ แ ก่
ลวดลายที่ปรากฏ
บ น ศ า ส น วั ต ถุ
โบราณวัตถุ และ
โบราณสถานสมัย
ทว า รวดี แ ล ะ
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
ไ ด้ แ ก่ ห นั ง สื อ
ต า ร า งา นวิ จั ย
และเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๒
๑.วิเคราะห์และ
สังเคราะห์รูปแบบของ
ลวดลายสมัย
ทวารวดี เพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับประยุกต์เป็นลาย
ผ้าทอ
๒. ศึ ก ษาความต้ อ งการ
ของกลุ่มลูก ค้าเป้าหมาย
เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ลายทวารวดี ที่ ต้ อ งการ
เ พื่ อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ออกแบบผลิตภัณฑ์
๓ . คั ด เ ลื อ ก รู ป แ บ บ
ลวดลายสมั ย ทวารวดี
ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและตาม
ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ ๓
๑.ออกแบบผ้าทอลวดลายทวาร
วดี โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบลายผ้ า ความ
เห็ น ชอบของชุ มชน และความ
ต้ อ งการของลู ก ค้ า เป้ า หมาย
จานวน ๕ ลาย
๒.ร่วมคัดเลือกลวดลายทวารวดี
จานวน ๓ ลาย โดยความร่วมมือ
ของคณะผู้ วิ จั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และชุมชน สาหรับดาเนินการทอ
ผ้าลายทวารวดี
๓.ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
Product Testing) กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย โดยศึกษาความคิดเห็น
ของกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายที่ มี ต่ อ
การออกแบบ รู ป แบบ ความ
สวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ราคา
รวมถึ ง การรั บ รู้ เ อกลั ก ษณ์ แ ละ
การรับรู้ความหมาย

ขั้นตอนที่ ๔
๑. กาหนดกลุ่มลูกค้า
เ ป้ า ห ม า ย ส า ห รั บ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอลายทวารวดี
๒.กาหนดจานวนการ
ผลิตผ้าทอลาย
ทวารวดี
๓.จั ด ท าแผนการจั ด
จาหน่ายผ้าทอลาย
ทวารวดีแก่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย ได้แก่ การ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าหนด
สถานที่ ห ลั ก ส าหรั บ
จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ร ว ม ถึ ง ร า ค า ก า ร
จาหน่าย

ขั้นตอนที่ ๕
๑. ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ น า
ชุมชน และกลุ่มหัตถกรรม
ผ้าทอมือ บ้านไผ่หูช้าง ต.
ไผ่หูช้าง อ. บางเลน
จ.นครปฐม และ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ก า ร
ออกแบบลายผ้า เกี่ยวกับ
ก า ร ก า ห น ด ลั ก ษ ณ ะ
ผลิตภัณฑ์ การคาดคะเน
ความต้องการซื้อของตลาด
รวมถึงการคาดคะเนต้นทุน
และกาไร

ขั้นตอนที่ ๖
ด า เ นิ น ก า ร ท อ
ผ้ า ล า ย ทว า ร ว ดี
ต้ น แบบ ตามแบบ
ที่ ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ชุ ม ช น เ ห็ น ช อ บ
จานวน ๓ ลาย

ขั้นตอนที่ ๗
๑. นาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลาย
ทวารวดี ไ ปทดสอบการ
ยอมรับของลูกค้าเป้าหมาย
๒ . ป รั บ ป รุ ง รู ป แ บ บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ ห้ มี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ต้ อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมาย โดยพัฒนาด้าน
รู ป ลั ก ษ ณ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product Prototype)
และการพั ฒนาหน้า ที่การ
ทางานของผลิตภัณฑ์ บน
พื้นฐานความเห็นชอบของ
ชุมชนผู้ผลิต
๓. ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการ
ออกแบบผลิต ภัณฑ์ ผ้าทอ
พิจารณาตรวจสอบรูปแบบ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนที่ ๘
นาผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอลายทวารวดี
ออกสู่ตลาดจริง
ตามแผนการ
ตลาดที่กาหนด
ไว้

๔๒

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
๓.๓.๑ แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาความต้องการรูปแบบของผ้าทอลายทวารวดี
จากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
๓.๓.๒ แบบสอบถามที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Testing) จาก
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
๓.๓.๓ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่ใช้ในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการสุ่มแบบเจาะจงจากผู้บริหารหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม
จานวน 10 คน และหน่วยงานเอกชน จานวน 10 คน
๓.๓.๔ แบบประเมินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
๓.๔ กำรตรวจสอบข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบข้ อ มู ล ตลอดกระบวนการวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กั บ
ผลการวิจัย โดยใช้การตรวจแบบสามเส้า (Triangulation) (Denzin, ๑๙๗๐) ด้วยการตรวจสอบ
ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ แ ตกต่ า งกั น ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า งๆ กั น (Methodological
Triangulation) ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกต
เป็นต้น และผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ค้นพบโดยการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้จะ
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๔.๑ การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นข้ อ มู ล (Data Triangulation) จะเน้ น การ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ ว่ามีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อ
ค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง
๓.๔.๒ การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) จะเน้นการ
ตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันว่าได้ข้อค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่ง
ถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามี
ความถูกต้อง
๓.๔.๓ การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) จะเน้นการ
ตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้า
ผู้วิจัยพบว่าไม่ว่าจะนาทฤษฎีใดมาใช้ ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความ
ถูกต้อง
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล
๓.๕.๑ การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณ โดยการนาข้อมูล ที่ได้จ ากแบบสอบถาม
นามาวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยายโดยใช้ความถี่ร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรประเมินค่า
๕ ระดับ
๓.๕.๒ การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงคุณภาพ โดยการนาข้อมูล ที่ได้จากเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพ คื อ การสั มภาษณ์เจาะลึ ก และการสั งเกต โดยก่อนการวิเคราะห์ จ ะ

๔๓

ดาเนิ น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลดงนี้
๓.๕.๒.๑ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
๓.๕.๒.๒ การจาแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy)
๓.๕.๒.๓ การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis)
๓.๖ สถำนที่ทำวิจัยหรือเก็บข้อมูล
กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ บ้านไผ่หูช้าง ต. ไผ่หูช้าง อ. บางเลน จ.นครปฐม

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ย เรื่ อ ง “แนวทางการพั ฒ นาผ้ าทอลายทวารวดีเ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิจ ของ
ประชาชนในจังหวัดนครปฐม” เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
๒) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดีตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ ๓) ทดสอบ
แนวคิดผลิตภัณฑ์จากผ้าทอลายทวารวดีที่ได้พัฒนาขึ้น โดยศึกษาการยอมรับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
เกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ราคา รวมถึงการรับรู้เอกลักษณ์และ
การรั บรู้ ความหมายของผลิ ตภัณฑ์ ซึ่งการวิเคราะห์ ข้อมูลผลการวิจัย ผู้ วิจัยจะดาเนินการตาม
แนวคิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๘ ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อ ๑ ศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ลายทวารวดี
ขั้นตอนที่ ๑ การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idia Generation)
ขั้นตอนที่ ๒ การกลั่นกรองและการประเมินความคิด (Screening and Evaluation
of Idia)
ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาแนวความคิดและการทดสอบแนวความคิด (Concept
Development and Testing)
ขั้นตอนที่ ๔ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy Development)
ขั้นตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ๒ พั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ทอลายทวารวดี ต ามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ ๖ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
วัตถุประสงค์ข้อ ๓ ทดสอบแนวคิด ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอลายทวารวดีที่ได้พัฒนาขึ้น โดย
ศึกษาการยอมรับของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ความสวยงาม ประโยชน์ใช้
สอย ราคา รวมถึงการรับรู้เอกลักษณ์และการรับรู้ความหมายของผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ ๗ การทดสอบตลาด (Market Testing)
ขั้นตอนที่ ๘ การดาเนินธุรกิจ (Commercialization)
๑. การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idia Generation)
การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น ผู้วิจัยได้แนวคิดจากการศึกษา
ศิลปะสมัยทวารวดีซึ่งพบว่า มีลวดลายที่ความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถนามา
ประยุกต์เป็นลายผ้าทอสาหรับเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมได้ ลวดลายสมัยทวารวดี
ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ ในโบราณวัตถุ ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สมัยทวารวดี ได้แก่ ลวดลายบนพระ
ธรรมจักร ฐานรองพระธรรมจักร เสาหิน แท่นประทับของพระพุทธรูป รูปปูนปั้น เครื่องประดับ

๔๙

และเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งโบราณวัตถุเหล่านี้ส่วนใหญ่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐม
เจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๒. การกลั่นกรองและการประเมินความคิด (Screening and Evaluation of Idia)
ผู้วิจัยได้กลั่นกรองและประเมินความคิดตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบของลวดลายสมัยทวารวดี เพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับประยุกต์เป็นลายผ้าทอ พบว่าลวดลายสมัยทวารวดีที่ปรากฏบนศิลปวัตถุในจังหวัดนครปฐม
มีรูปแบบหลัก ๆ ๕ รูปแบบ ดังนี้
ลักษณะของลวดลาย
๑. ลายก้านพืชขด มี
ลักษณะคล้ายใบพืช ซึ่งโคนใบทอด
เหยี ย ดออกไปในลั กษณะโค้ง เพื่อ
รั บ กั บ ปลายใบที่ ม้ ว นกลม ขอบ
ด้ า น บ น ข อ ง ล า ย ก้ า น พื ช ข ด มี
ลั ก ษ ณ ะ ห ยั ก นู น แ ล ะ โ ค้ ง ต า ม
ลักษณะการม้วนกลมของปลายใบ
ลายก้ า นพื ช ขดนี้ พ บในศิ ล ปวั ต ถุ
สมั ย ทวารวดี จ านวนมาก ได้ แ ก่
ลายขอบพระธรรมจั ก ร เสาและ
แท่น วางพระธรรมจั กร สถูป ศิล า
ฐานศิ ล าจ าหลั ก ภาพพุ ท ธประวั ติ
ตอนแสดงธรรม ชิ้นส่วนพนักพุทธ
บัลลังก์ และลวดลายดินเผาประดับ
เจดีย์

รูปแบบลวดลาย

ลักษณะของลวดลาย

รูปแบบลวดลาย

ที่มาของลวดลาย
ลายก้านพืชขด

พระธรรมจักร พบอยู่ทั่วไปตามแหล่ง
โบราณคดีสมัยทวารวดีในจังหวัด
นครปฐม

ที่มาของลวดลาย

ฐานวางพระธรรมจักร
ประดับด้วยลายก้านพืชขด

๕๐

สถูปศิลา พบในบริเวณวัดพระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม สูง ๑๑๒ ซม.
กว้าง ๕๑ ซม. ทาด้วยหินสีเทา
ลักษณะของลวดลาย

รูปแบบลวดลาย

ที่มาของลวดลาย

ฐานศิลาจาหลักภาพพุทธประวัติ
ตอนแสดงธรรม พบที่วัดไทร อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม ยาว ๑๑๑ ซม.

ชิ้นส่วนพนักพุทธบัลลังก์ พบที่วัดพระเมรุ
บริเวณเมืองโบราณนครปฐม ทาด้วยหิน
สีเทา ยาว ๙๘.๕ ซม. กว้าง ๔๐ ซม.

๕๑

ลักษณะของลวดลาย
๒. ลายข้าวหลามตัด มีลักษณะ
เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มขนมเปี ย กปู น
ด้ า นในสี่ เ หลี่ ย มประดั บ ด้ ว ย
ดอกไม้ ห รื อ กลี บ บั ว ลายข้ า ว
หลามตัดนี้ปรากฏอยู่บนชิ้นส่วน
พนั ก พุท ธบั ล ลั ง ก์ ลายขอบพระ
ธรรมจักร ลายดินเผาประดับฐาน
เจดีย์ พบที่วัดพระเมรุ วัดพระ
ประโทณเจดีย์ และโบราณสถาน
บริเวณเมืองโบราณนครปฐม

รูปแบบลวดลาย

ลวดลายดินเผาประดับฐานพระเจดีย์
ประดับลายก้านพืชขด
ที่มาของลวดลาย

ชิ้นส่วนพนักพุทธบัลลังก์ประดับลวดลาย
ข้าวหลามตัด

ขอบพระธรรมจักร
ประดับลวดลายข้าวหลามตัด

๕๒

ลักษณะของลวดลาย
๓. ลายลูกแก้ว มีลักษณะเป็นเม็ด
กลมเหมือนลูกแก้ว เรียงร้อยต่อกัน
เป็ น เส้ น ตรง หรื อ วงกลม ตาม
ลักษณะของศิลปวัตถุ ลายลูกแก้ว
นี้ปรากฏอยู่บนขอบพระธรรมจักร
ด้ า นบนของสถู ป ศิ ล า ฐานศิ ล า
จาหลักภาพพุทธประวัติตอนแสดง
ธรรม ชิ้ น ส่ ว นพนั ก พุ ท ธบั ล ลั ง ก์
และลวดลายดินเผาประดับเจดีย์

รูปแบบลวดลาย

ที่มาของลวดลาย

ขอบพระธรรมจักร

ด้านบนของสถูปศิลา

ฐานศิลาจาหลักภาพพุทธประวัติ
ตอนแสดงธรรม

๕๓

ลักษณะของลวดลาย

รูปแบบลวดลาย

ที่มาของลวดลาย

ฐานรองพระธรรมจักร

ดินเผาประดับเจดีย์
๔. ลายกลีบบัว มีลักษณะเหมือน
กลี บ ดอกบั ว ก าลั ง บาน มั ก ใช้
ประดั บ บนศิ ล ปวั ต ถุ ที่ เ ป็ น มงคล
ได้แก่ แท่นรับพระบาทพระพุทธรูป
ฐานสถูป ศิล า และฐานองค์ร ะฆั ง
ส่วนยอดของเจดีย์

ขอบด้านในพระธรรมจักร
ประดับด้วยลายกลีบบัว

๕๔

ลักษณะของลวดลาย

รูปแบบลวดลาย

ที่มาของลวดลาย

แท่นรับพระบาทพระพุทธรูป
ประดับด้วยลายกลีบบัว

ฐานองค์ระฆังของเจดีย์ประดับด้วย
ลายกลีบบัว

๕๕

ลักษณะของลวดลาย

รูปแบบลวดลาย

ที่มาของลวดลาย

ด้านล่างของสถูปศิลา
ประดับลายกลีบบัว
๕. ลายหน้ า สิ ง ห์ มี ลั ก ษณะตาม
ใบหน้ า ของสิ ง ห์ จ าลอง ที่ มั ก ปั้ น
ประดั บ ไว้ ต ามฐานของสถู ป เจดี ย์
ลวดลายของใบหน้าสิงห์เป็นเส้นโค้ง
หยักตามสัดส่วนของใบหน้า ส่วน
หัวเป็นเส้นขดม้วนกลม
ภาพปูนปั้นรูปสิงห์สมัยทวารวดี

๕๖

๒.๒ ศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
การพัฒนาผ้าทอลายทวารวดีสาหรับเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม และเพิ่ม
มูล ค่าทางเศรษฐกิจ แก่ป ระชาชนในจังหวัดนครปฐมนั้น ผู้ วิจัยได้ศึกษาความต้องของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย จานวน ๑๕๐ คน เกี่ยวกับการออกแบบลายผ้าทอ รูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย ราคา
และการรับรู้เอกลักษณ์และการรับรู้ความหมายของลวดลาย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการศึกษา
สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวนคน

ร้อยละ

รวม

๗๐
๘๐
๑๕๐

๔๖.๖๗
๕๓.๓๓
๑๐๐

๒๐
๒๖
๓๔
๒๔
๒๖
๒๐

๑๓.๓๓
๑๗.๓๓
๒๒.๖๘
๑๖.๐๐
๑๗.๓๓
๑๓.๓๓

๑๘
๘๔
๔๘

๑๒.๐๐
๕๖.๐๐
๓๒.๐๐

๘๐
๗๐

๕๓.๓๓
๔๖.๖๗

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- ๒๕-๓๐ ปี
- ๓๑-๓๕ ปี
- ๓๖-๔๐ ปี
- ๔๑-๔๕ ปี
- ๔๖-๕๐ ปี
- ๕๐ ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
- ต่ากว่าปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
- ข้าราชการ
- พนักงาน/ลูกจ้าง (เอกชน)

๕๗

ข้อมูลส่วนบุคคล
รายได้ต่อเดือน
- ต่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท
- ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท
- ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท
- ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท
- ๒๕,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท
- ๓๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

จานวนคน

ร้อยละ

๑๒
๒๖
๕๔
๒๘
๑๙
๑๑

๘.๐๐
๑๗.๓๓
๓๖.๐๐
๑๘.๖๗
๑๒.๖๗
๗.๓๓

จากตารางที่ ๑ พบว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ให้ข้อมูลความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาผ้าทอ
ลายทวารวดีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๓.๓๓ มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๐ ปี ร้อยละ ๒๒.๖๘ วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ ๕๖.๐๐ และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๐๑-๒๐,๐๐๐
บาท ร้อยละ ๓๖.๐๐
ตารางที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาผ้าทอลายทวารวดี
ประเด็นความคิดเห็น
๑.ด้านการออกแบบและรูปแบบ
๑.๑ ท่านคิดว่าควรพัฒนาผ้าทอลายทวารวดีให้เป็นผ้า
ทอเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม
๑.๒ ท่านคิดว่าลวดลายสมัยทวารวดีดังต่อไปนี้
เหมาะสาหรับนามาประยุกต์เป็นลายผ้าทอ
๑.๒.๑ ลายพืชก้านขด
๑.๒.๒ ลายข้าวหลามตัด
๑.๒.๓ ลายลูกแก้ว
๑.๒.๔ ลายกลีบบัว
๑.๒.๕ ลายหน้าสิงห์

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(๔)
(๓)
(๒)

น้อย
ที่สุด
(๑)

๘๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๖.๒๕
๗๓.๘๐
๑๘.๒๕
๑๐.๒๕
๐.๐๐

๓.๐๐
๐.๐๐
๓๐.๒๒
๑๐.๒๒
๔๐.๓๗

๐.๐๐
๐.๐๐
๑๔.๑๐
๘.๕๐
๓๕.๖๓

๒๘.๐๐
๑๖.๒๐
๑๖.๗๕
๒๐.๗๕
๘.๒๕

๓๒.๗๕
๑๐.๐๐
๒๐.๖๘
๕๐.๒๘
๑๕.๗๕

จากผลการประเมินความคิดเห็นของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสรุปได้ว่า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ส่ว นใหญ่เห็ นด้ว ยในระดับมากที่สุด ในการพัฒนาผ้ าทอลายทวารวดีให้ เป็นผ้ าทอเอกลั กษณ์ของ
จังหวัดนครปฐม และลวดลายที่ควรนามาออกแบบเป็นลายผ้าทอได้แก่ ลายพืชก้านขด และลายข้าว
หลามตัด

๕๘

๒.๓ คัดเลือกรูปแบบของลวดลายทวารวดีสาหรับออกแบบลายผ้าทอ
การคัดเลือกลวดลายสมัยทวารวดี สาหรับสังเคราะห์เป็นลายผ้าทอนั้น ผู้วิจัยดาเนินการ
คัดเลือกร่วมกับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านไผ่หูช้าง ตาบลไผ่หูช้าง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย
ได้คัดเลือกลวดลายต่าง ๆ จานวน ๔ ลาย ดังนี้
ลวดลายที่คัดเลือก
๑. ลายพืชก้านขด

๒. ลายข้าวหลามตัด

๓. ลายลูกแก้ว

๔. ลายกลีบบัว
ลวดลายที่ไม่คัดเลือก
ลายหน้าสิงห์

เหตุผลที่คัดเลือก
เป็นลวดลายหลักของศิลปะสมัยทวารวดี ที่ปรากฏอยู่บน
ศิ ล ปวั ต ถุ ส มั ย ทวารวดี เ กื อ บทุ ก ประเภท หากน ามา
ประดิษฐ์เป็นลายผ้า จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของศิลปะ
ทวารวดีอย่างชัดเจน และไม่ซ้าแบบลายผ้าอื่น ๆ
เป็นลวดลายที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของสมัย
ทวารวดี ที่นิยมประดับลายนี้ไว้บนศิลปวัตถุที่สาคัญ ทา
ให้เห็นว่าเป็นลายที่มีคุณค่าควรแก่การรักษาไว้ แต่การ
ประดิษฐ์ เป็นลายผ้าทออาจจะยากส าหรับผู้ ทอ จึงควร
ประยุกต์ลายให้ทอง่ายแต่ไม่สูญเสียเอกลักษณ์ความเป็น
ศิลปะทวารวดี
เป็นลายที่ปรากฏอยู่ในศิลปะทวารวดีเกือบทุกชนิด ถึงแม้
ลวดลายจะไม่มีความโดดเด่น แต่สามารถแสดงความเป็น
เอกลักษณ์สมัยทวารวดี จึงควรนาลายลูกแก้วมาประกอบ
กับลายอื่นให้เหมาะสมกลมกลืน
เป็นลายที่ไม่มีความโดดเด่น แต่สามารถนามาประยุกต์
รูปแบบเพื่อประกอบบนผืนผ้าผสมกับลายอื่น ๆ ได้
เหตุผลที่ไม่คัดเลือก
ลักษณะของลวดลายไม่เหมาะสมสาหรับการประดิษฐ์เป็น
ลายผ้าทอ และไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ศิลปะทวารวดีอย่างชัดเจน

๓. การพัฒนาแนวความคิดและการทดสอบแนวความคิด (Concept Development and
Testing)
การพัฒนาแนวความคิดและการทดสอบแนวความคิด ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ
ดังนี้
๓.๑ การออกแบบผ้าทอลายทวารวดี
การออกแบบผ้าทอลายทวารวดี ผู้วิจัยได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบลายผ้า และนักโบราณคดี ดาเนินการสังเคราะห์ลวดลายสมัยทวารวดี จานวน ๔ ลาย ที่
ได้คัดเลือกร่วมกับชุมชน เป็นลวดลายผ้าได้ ๕ รูปแบบ ดังนี้

๕๙

ลักษณะลายผ้า

รายละเอียด
ลายที่ ๑ เป็นลายพืชก้านขดประยุกต์ มี
ลักษณะคล้ายดอกบัวตูม หรือลายพุ่มข้าว
บิณฑ์คว่า ตั้งชื่อลายว่า “ลายก้านขด
บัวตูม”

ลักษณะลายผ้า

รายละเอียด
ลายที่ ๒ เป็น “ลายข้าวหลามตัด ” แซม
ด้วยลายพืชก้านขด และขนาบด้วยลาย
ลูกแก้ว

๖๐

ลายที่ ๓ ประกอบด้วยลายก้านพืชขด
เป็นหลัก และขนาบด้วยลายลูกแก้ว

ลายที่ ๔ เป็ น ลายก้ า นพื ช ขดประยุ ก ต์
ไม่ให้มีรอยหยัก และประกอบกันเป็นรูป
คล้ายลายกระจัง ตั้งชื่อลายว่า “ลาย
กระจังก้านขด”

ลักษณะลายผ้า

รายละเอียด
ลายที่ ๕ เป็นลายกลีบบัวประยุกต์ ซึ่ง
กลีบบัวมีรอยหยักคล้ายพื ชก้านขด แซม
ด้วยลายลูกแก้วเป็นเกสรดอกบัว

๖๑

๓.๒ การคัดเลือกลายผ้าทอสาหรับดาเนินการทอ
การคัดเลือกลายผ้าทอสาหรับดาเนินการทอนั้น ผู้วิจัยดาเนินการคัดเลือก
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านไผ่หูช้าง ตาบลไผ่หูช้าง อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม โดยได้คัดเลือกลายสาหรับผ้าทอลายทวารวดี จานวน ๓ ลาย ดังนี้
ลายผ้าทอที่คัดเลือก
ลายที่ ๑
ลายก้านขดบัวตูม

ลายที่ ๒
ลายข้าวหลามตัด

ลายผ้าทอที่คัดเลือก
ลายที่ ๔
ลายกระจังก้านขด

เหตุผลที่คัดเลือก
มีความสวยงามและมีล วดลาย
หลักเป็นลายพืชก้านขดที่สื่อถึง
ความเป็นเอกลักษณ์สมัย
ทวารวดี และสามารถทอตาม
ลายได้จริง
มีรายละเอียดของลวดลายหลัก
ที่ สื่ อ ถึ ง ความเป็ น เอกลั ก ษณ์
ส มั ย ท ว า ร ว ดี ชั ด เ จ น ม า ก
รวมถึ ง มี องค์ ป ระกอบที่ บู ร ณา
การจากลวดลายสมัย ทวารวดี
ถึ ง ๓ ลาย ได้ แ ก่ ลายข้ า ว
หลามตัด ลายพืชก้านขด และ
ลายลูกแก้ว
เหตุผลที่คัดเลือก
เป็ น ลายก้ า นพืช ขดประยุ ก ต์ ที่
สื่ อ ถึ ง เอกลั ก ษณ์ ข องลวดลาย
สมั ยทวารวดี และสามารถทอ
เป็นลายผ้าได้จริง

ลายผ้าทอที่ไม่คัดเลือก
ลายที่ ๓

ลายที่ ๕

ข้อควรปรับปรุง
รอยหยัก ของพื ช ก้า นขด อาจ
ทาให้ผ้าทออกมาไม่เหมือนลาย
ต้นแบบ จึงอาจจะต้องตัดรอย
หยั ก ขอบนอกของลายออก
บางส่วน
รายละเอียดในลายข้าวหลามตัด
ไม่สามารถมัดย้อมฝ้ ายและทอ
ผ้าให้มีรายละเอียดตามลายได้
ทั้ ง หมด เวลาทอผ้ า จริ ง อาจ
ต้ อ ง ป รั บ ป รุ ง ใ ห้ เ ห ลื อ แ ต่
โครงสร้างหลักของลาย
ข้อควรปรับปรุง

เหตุผลที่ไม่คัดเลือก
ดาเนินการทอให้ ส วยงามตามลายต้นแบบได้ยาก
เมื่อ ทอออกมาแล้ ว อาจผิ ด เพี้ย นจากลายต้น แบบ
และดู ไ ม่ อ อกว่ า เป็ น ลวดลายสมั ย ทวารวดี ถึ ง แม้
ลวดลายจะเป็นลายก้านพืชขดซึ่งเป็นลวดลายหลัก
เป็นลายที่ไม่โดดเด่น และไม่สื่อเฉพาะเจาะจงถึง
ความเป็นลวดลายสมัยทวารวดี

๖๒

๓.๓ การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
การทดสอบแนวคิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ กั บ ลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ า หมาย จ านวน ๑๕๐ คน
เกี่ยวกับรูปแบบ ความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย ราคา รวมถึงการรับรู้เอกลักษณ์และการรับรู้
ความหมาย โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ ๓ ผลการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
ประเด็นความคิดเห็น
๑. ด้านรูปแบบและความสวยงาม
๑.๑ รูปแบบของลายผ้าทอสะท้อน
ความเป็นเอกลักษณ์ของลวดลายสมัยทวารดี
๑.๒ ลายผ้าทอทวารวดีมีความสวยงาม

มาก
ที่สุด
(๕)

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(๔)
(๓)
(๒)

น้อย
ที่สุด
(๑)

๑๕.๒๑ ๔๕.๕๙ ๓๐.๖๒

๘.๕๘

๐.๐๐

๓๒.๖๖ ๕๐.๘๗ ๑๓.๕๗

๒.๙๐

๐.๐๐

๒. ด้านประโยชน์ใช้สอย
๓๕.๒๒ ๒๘.๖๓ ๓๔.๒๗
๒.๑ ท่ า นสนใจจะน าผ้ า ทอลายทวารวดี ม าตั ด เสื้ อ
สาหรับสวมใส่
๑๒.๒๕ ๑๘.๖๗ ๓๓.๔๓
๒.๒ ท่ า นสนใจจะน าผ้ า ทอลายทวารวดี ม าตั ด
กระโปรง/กางเกง
๓.๓๘ ๖.๓๒ ๒๐.๖๖
๒.๓ ท่านสนใจจะนาผ้าทอลายทวารวดีมาใช้
ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น

๑.๘๘

๐.๐๐

๓. ด้านราคา
๓.๑ ท่ า นคิ ด ว่ า ผ้ า ทอลายทวารวดี ซึ่ ง เป็ น ผ้ า ไหม
ประยุกต์ขนาด ๑x๒ เมตร จาหน่ายในราคาผืนละ
๑,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่เหมาะสม
๓.๒ ท่านมีความประสงค์จะซื้อผ้าทอลายทวารวดีมาใช้
ตามราคาที่กาหนดในข้อ ๓.๑
๔. ด้านการรับรู้เอกลักษณ์และรับรู้ความหมาย
๔.๑ ท่านพึงพอใจที่จะใช้ผ้าทอลายทวารวดี เพราะเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ และมีความสัมพันธ์กับอารยธรรมโบราณ
ของจังหวัดนครปฐม
๔.๒ ท่านประสงค์ที่จะเข้าใจที่มาและความหมายของ
ลวดลายทวารวดีบนผลิตภัณฑ์ผ้าทอ โดยให้มีคาอธิบายไว้
บนกล่องบรรจุภัณฑ์

๒๐.๗๕ ๑๔.๙๐
๕๐.๒๕ ๑๙.๓๙

๔๐.๖๗ ๓๐.๒๓ ๒๐.๖๕

๘.๔๕

๐.๐๐

๒๐.๖๖ ๔๓.๖๔ ๒๔.๔๕

๘.๓๕

๒.๙๐

๖๗.๗๕ ๓๐.๒๕ ๒.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗๒.๒๓ ๒๕.๘๗ ๑.๙๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๓

จากผลการทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่สรุปได้ว่า ลายผ้าทอที่ออกแบบสะท้อนความ
เป็นเอกลักษณ์ของลวดลายสมัยทวารดีในระดับมาก ร้อยละ ๔๕.๕๙ ลวดลายผ้าทอทวารวดีมีความ
สวยงามอยู่ ในระดับมาก ร้อยละ ๕๐.๘๗ และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สนใจซื้อผ้ าทอลาย
ทวารวดีสาหรับตัดเสื้อในราคาผืนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมถึงพึงพอใจที่จะใช้ผ้าทอลายทวารวดีเพราะ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีความสัมพันธ์กับอารยธรรมโบราณในจังหวัดนครปฐม โดยให้ผู้จาหน่ายมี
คาอธิบายความหมายของเอกลักษณ์ไว้บนกล่องบรรจุภัณฑ์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
๑. ควรผลิตเป็นผ้าพิมพ์ลายด้วย เพราะผ้าทออย่างเดียวจะไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้
๒. ควรประยุกต์รูปแบบลายผ้าทอให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย เหมาะกับคนหลาย
ช่วงวัย
๓. ไม่ควรกาหนดราคาสูงเกินไป เพราะคนที่มีรายได้ไม่มากจะลาบากต่อการซื้อหา
ตามนโยบายขององค์กร
๔. ควรออกแบบแฟชั่นให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย
๕. ควรประชาสัมพันธ์จุดวางขายที่แน่นอน เช่น ศูนย์ OTop อาเภอ หรือจังหวัด
๖. ควรจดลิขสิทธิ์และขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ( มผช.) ผ้าทอลายทวารวดีด้วย
๔. การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy Development)
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสาหรับจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
โดยเน้นลูกค้าที่เป็นบุคลากรส่วนงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ที่มีส่วนให้
ความร่ วมมือกับจังหวัดนครปฐมในการสวมใส่ผ้ าลายทวารวดีทุกวันพุธ ตามที่จังหวัดนครปฐมมี
หนังสือขอความร่วมมือ โดยผู้วิจัยและชุมชนได้ประชุมหารือและกาหนดการนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลาย
ทวารวดีมาใช้ประโยชน์สาหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใน ๒ รูปแบบ ได้แก่
๔.๑.๑ การใช้ผ้าทอสาหรับกลุ่มผู้บริหาร เนื่องจากชุมชนยังผลิตผ้าทอลาย
ทวารวดีได้จานวนไม่มาก ประกอบกับช่างทอผ้ามีจานวนน้อย ทาให้ผลผลิตผ้าทอไม่เพียงพอสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในจังหวัดนครปฐม ในระยะแรกชุมชนจึงเห็นสมควรที่จะผลิตผ้าทอสาหรับกลุ่ม
ผู้บริหารเป็นหลัก
๔.๑.๒ การใช้เสื้อสาเร็จรูป พิมพ์ลายทวารวดี สาหรับกลุ่มบุคลากร ตาม
ข้อเสนอแนะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกออกแบบลายโดยทีมผู้วิจัย ลวดลาย
ที่นามาพิมพ์ใช้ลายข้าวหลามตัด และลายกระจังก้านขดเป็นหลัก ซึ่งเสื้อพิมพ์ลายนี้สามารถผลิตได้
รวดเร็วและเพียงพอสาหรับกลุ่มบุคลากร รวมทั้งราคาจาหน่ายไม่แพง ทาให้บุคลากรสามารถซื้อมา
สวมใส่โดยไม่กระทบต่อรายได้
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๔.๒ กาหนดจานวนการผลิตผ้าทอลายทวารวดี
การกาหนดจานวนการผลิตผ้าทอลายทวารวดีนั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย
การใช้ผลิตภัณฑ์ จานวน ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่
๔.๒.๑ กลุ่มผู้บริหาร การผลิตผ้าทอสาหรับกลุ่มผู้บริหารทั้งองค์กรภาครัฐ
และเอกชนในจังหวัดนครปฐมนั้น เบื้องต้นกลุ่มผ้าทอกาหนดจานวนการผลิต ผ้าทอขนาด ๑x๒ เมตร
ไว้เดือนละ ๓๐ ชิ้น ตามกาลังในการทอ ซึ่งกลุ่มผ้าทอมีสมาชิกจานวน ๘ คน และกาหนดราคา
จาหน่ายชิ้นละ ๑,๐๐๐ บาท
๔.๒.๒ กลุ่มบุคลากร การใช้ผ้าลายทวารวดีสาหรับบุคลากร จะใช้เสื้อ
สาเร็จรูปพิมพ์ลายทวารวดี ซึ่งสามารถผลิตได้ตามความต้องการในเวลาอันรวดเร็ว สาหรับการผลิต
ออกสู่ตลาดครั้งแรกคณะผู้วิจัยกาหนดไว้จานวน ๕๐๐ ตัว กาหนดราคาจาหน่ายตัวละ ๓๐๐ บาท
๔.๓ จั ด ทาแผนการจาหน่า ยผ้าทอลายทวารวดีแ ก่กลุ่มลูกค้า เป้า หมาย โดย
ดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
๔.๓.๑ การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ โดยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และผ้าพิมพ์ลายทวารวดีในเว็บไซต์ของศูนย์วัฒนธรรมอาเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน
รวมทั้งนาเสื้อพิมพ์ลายทวารวดีมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและนายกเหล่ากาชาดสวมใส่เป็น
ต้นแบบในการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยคริสเตียนซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
จังหวัดนครปฐมได้นาผลิตภัณฑ์เสื้อพิมพ์ลายทวารวดีมอบแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแขกผู้ม า
เยือน เพื่อสวมใส่และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก จานวน ๔๕๐ ตัว
๔.๓.๒ การกาหนดสถานที่หลักในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ คณะผู้วิจัยได้
ประสานงานกับศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า Otop ของอาเภอเมืองนครปฐม ตั้งอยู่บริเวณถนนเทศา
ซอย ๓ หน้าที่ว่าการอาเภอเมืองนครปฐม ซึ่งถือเป็นแหล่งชุมชน สาหรับจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และเสื้อพิมพ์ลายทวารวดี
๕. การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) ผู้วิจัยดาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ การก าหนดลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ วิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนได้ เ ห็ น ชอบก าหนดลั ก ษณะ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี จานวน ๓ ลาย ได้แก่ ลายก้านขดบัวตูม ลายข้าวหลามตัด และลาย
กระจังก้านขด รวมทั้งนาลายข้าวหลามตัดและลายกระจังก้านขดมาประยุกต์เป็นผ้าพิมพ์ลาย โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกออกแบบผ้าพิมพ์ลายดังกล่าว
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ภาพที่ ๒๖ ตัวอย่างการนาลายข้าวหลามตัดและลายกระจังก้านขดมาเป็นลายพิมพ์บนเสื้อสาเร็จรูป
โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก
๕.๒ การคาดคะเนความต้องการซื้อของตลาด จากการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ถึง
ความสนใจในการน าผ้ าลายทวารวดีมาใช้ตัดเสื้ อหรือกระโปรงสวมใส่ของลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็น
ผู้บริหารและบุคลากรทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม พบว่ามีความต้องการซื้อผ้าลาย
ทวารวดีในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยจึงคาดคะเนว่าผลิตภั ณฑ์ผ้าทอลายทวารวดีจะสามารถจาหน่ายแก่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
๕.๓ การคาดคะเนต้นทุนและกาไร การผลิตผ้าทอลายทวารวดี และเสื้อสาเร็จรูปพิมพ์ลาย
ทวารวดีผู้วิจัยได้คาดคะเนต้นทุนและกาไร ดังนี้
๕.๓.๑ ผ้าทอลายทวารวดี ผืนขนาด ๑x๒ เมตร ราคาต้นทุนการผลิตจากชุมชน
และการขนส่ง ผืนละ ๘๐๐ บาท ราคาจาหน่ายผืนละ ๑,๐๐๐ บาท
๕.๓.๒ เสื้อสาเร็จรูปลายทวารวดี ราคาต้นทุนการผลิตและการขนส่ง ตัวละ ๒๕๐
บาท ราคาจาหน่าย ตัวละ ๓๐๐ บาท
๖. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดีนั้น คณะผู้วิจัยและกลุ่มผ้าทอบ้านไผ่หูช้าง ได้พัฒนา
แบบลายทวารวดีสาหรับการทอ และดาเนินการทอผ้าลายทวารวดี ดังนี้
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๖.๑ การพัฒนาแบบลายทวารวดีสาหรับการทอ
ลายที่เลือก
ลายที่ ๑ ลายก้านขดบัวตูม

ลายที่ ๒ ลายข้าวหลามตัด

ลายที่ ๔ ลายกระจังก้านขด

การพัฒนาแบบลายสาหรับการทอ

๖๗

๖.๒ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
กลุ่ มทอผ้ าบ้ านไผ่ หู ช้าง ตาบลไผ่ หู ช้ าง อาเภอบางเลน จังหวั ดนครปฐม ได้
ดาเนินการทอผ้าตามรูปแบบลายที่พัฒนา โดยมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี จานวน ๓ ลาย ดังนี้
ลายต้นแบบการทอ

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
ลายที่ ๑ ลายก้านขดบัวตูม

ลายที่ ๒ ลายข้าวหลามตัด

ลายที่ ๔ ลายกระจังก้านขด

ปัญหาในการผลิตผ้าทอลายทวารวดีของชุมชน
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การผลิตผ้าทอลายทวารวดีของชุมชน มีปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องดาเนินการแก้ไข ดังนี้
ประเด็นปัญหา
๑. กลุ่มทอผ้าบ้านดอนข่อย อาเภอกาแพงแสน
จั ง หวั ด นครปฐม ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ผู้ วิ จั ย
กาหนดไว้ เดิม ไม่มีความพร้ อมที่จะทอผ้ าลาย
ทวารวดีที่พัฒนาขึ้นใหม่
๒. ลายก้านขดบัว ตูม หากทอเป็นลายเดี่ยว ๆ
ทั้ ง ผื น ผ้ า จะไม่ มี ค วามสวยงามและไม่ ส ะท้ อ น
ลวดลายสมั ย ทวารวดี เนื่ อ งจากช่ า งทอไม่
สามารถมัดย้อมลวดลายที่มีลักษณะเป็นใบพืชขด
ได้
๓. ลายต้น แบบการทอที่ทาเป็ นกราฟ มีขนาด
คลาดเคลื่อนจากความต้องการ เนื่องจากเมื่อทอ
ตามมาตราส่วนของลายต้นแบบครั้งแรก ลายแต่
ละลายจะมีขนาดใหญ่มาก

แนวทางการแก้ไข
๑. ผู้วิจัยได้ประสานงานกลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านไผ่
หู ช้ า ง อ าเภอบางเลน จั ง หวั ด นครปฐม
ดาเนินการแทนจนแล้วเสร็จ
๒. ประยุกต์ล ายนี้ให้ เป็นลายเชิงของผืนผ้าของ
ลายกระจังก้านขด อย่างไรก็ตามลวดลายนี้เมื่อ
ทอเสร็จแล้วก็ไม่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
ลวดลายสมั ย ทวารวดี จึ ง ต้ อ งมั ด ย้ อ มและ
ปรับปรุงลวดลายใหม่ให้มีความเหมาะสมต่อไป
๓. ปรั บ ปรุ ง มาตราส่ ว นของลายต้ น แบบให้ มี
ขนาดที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
จากการประเมินผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดีของผู้เชี่ยวชาญ จานวน ๓ ลาย มีข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑. ลายข้าวหลามตัด เป็นลายที่สวยงามและสะท้อนความเป็นลวดลายทวารวดี
มากที่สุด เนื่องจากมีลายที่เป็นเอกลักษณ์อื่น ๆ ได้แก่ ลายพืชก้านขดและลายลูกแก้วประกอบอยู่
ด้วย ซึ่งลายนี้สามารถผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดได้ แต่ต้องให้ช่างทอผ้าในชุมชนผลิตอย่างประณีต
และคานึงถึงรายละเอียดของลวดลายให้มากที่สุดเพื่อคุณภาพที่น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ใหม่
๒. ลายก้านขดบัวตูม ไม่สะท้อนเอกลักษณ์ของลวดลายสมัยทวารวดี จึงควร
ปรับปรุงลายให้เหมาะสม และยังไม่ควรนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
๓. ลายกระจังก้านขดก็ไม่ได้สะท้อนเอกลักษณ์ของลวดลายทวารวดีเท่าที่ควร จึง
ควรปรับปรุงลายให้เป็นทวารวดีที่ชัดเจน และปรับปรุงการผลิตให้มีความประณีตยิ่งขึ้น
๗. การทดสอบตลาด (Market Testing)
ผู้วิจัยได้ทดสอบตลาด โดยนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี จานวน ๓ ลาย ไปให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรอิสระใน
จั ง หวั ด นครปฐม จ านวน ๑๕๐ คน ประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยใช้ แ บบสอบถาม รวมทั้ ง เขี ย น
ข้อเสนอแนะท้ายแบบสอบถาม ซึ่งผลการประเมินลายผ้าทอทั้ง ๓ ลาย สรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ ๔ ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินผลิตภัณฑ์
๑. เพศ
- ชาย
- หญิง
๒. อายุ
- ๒๐-๓๐ ปี
- ๓๑-๔๐ ปี
- ๔๑-๕๐ ปี
- ๕๑-๖๐ ปี
- ๖๐ ปี ขึ้นไป
๓. สถานภาพการทางาน
- ผู้บริหาร
- บุคลากร
๔. สถานะของหน่วยงาน
- องค์กรภาครัฐ
- องค์กรภาคเอกชน
- องค์กรอิสระ

จานวน

ร้อยละ

๔๓
๑๐๗

๒๘.๖๗
๗๑.๓๓

๓๙
๕๑
๔๒
๑๔
๔

๒๖.๐๐
๓๔.๐๐
๒๘.๐๐
๙.๓๓
๒.๖๗

๓๓
๑๑๗

๒๒.๐๐
๗๘.๐๐

๕๔
๕๖
๔๐

๓๖.๐๐
๓๗.๓๓
๒๖.๖๗

จากตารางที่ ๔ พบว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ร่วมประเมินผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ ๗๑.๓๓ อายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี ร้อยละ ๓๔.๐๐ สถานภาพการทางานส่วนใหญ่เป็น
บุคลากร ร้อยละ ๗๘ และส่วนใหญ่ทางานอยู่ในองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ ร้อยละ ๓๗.๓๓ และ
๓๖.๐๐ ตามลาดับ
ตารางที่ ๕ ผลการประเมินผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี จานวน ๓ ลาย
ประเด็นความคิดเห็น
ลายที่ ๑ ลายก้านขดบัวตูม
๑. ลวดลายผ้าทอมีความสวยงาม
๒. ลายผ้าทอสะท้อนลักษณะเฉพาะของลายทวารวดี
๓. เนื้อผ้าทอมีคุณภาพดี
๔. สีสันผ้าทอสวยงามและเหมาะกับลวดลาย
ลายที่ ๒ ลายข้าวหลามตัด

มาก
ที่สุด
(๕)
๕.๒๘
๑.๙๘
๓๗.๕๐
๓๙.๔๘

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
มาก
ปาน
น้อย
กลาง
(๔)
(๓)
(๒)
๒๕.๕๒
๔.๒๙
๕๕.๖๘
๕๖.๒๙

น้อย
ที่สุด
(๑)

๖๐.๒๕ ๘.๙๕
๑๐.๖๓ ๗๐.๒๖ ๑๒.๘๔
๖.๘๒
๔.๒๓
-

๗๐

๑. ลวดลายผ้าทอมีความสวยงาม
๒. ลายผ้าทอสะท้อนลักษณะเฉพาะของลายทวารวดี
๓. เนื้อผ้าทอมีคุณภาพดี
๔. สีสันผ้าทอสวยงามและเหมาะกับลวดลาย
ลายที่ ๓ ลายกระจังก้านขด
๑. ลวดลายผ้าทอมีความสวยงาม
๒. ลายผ้าทอสะท้อนลักษณะเฉพาะของลายทวารวดี
๓. เนื้อผ้าทอมีคุณภาพดี
๔. สีสันผ้าทอสวยงามและเหมาะกับลวดลาย
ราคาจาหน่ายและความต้องการใช้ประโยชน์
๑. ราคาจ าหน่ า ย ผื น ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็ น ราคาที่
เหมาะสม
๒. ท่านมีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากผ้าทอ
ลายทวารวดี อาทิ ตัดชุดสาหรับสวมใส่ หรือนาไป
ใช้ประโยชน์อื่น เช่น ปลอกหมอน ผ้าปูโต๊ะ เป็นต้น

๔๔.๓๒
๔๔.๓๒
๓๗.๕๐
๓๘.๖๔

๕๒.๒๗
๕๓.๔๑
๕๕.๖๘
๔๘.๘๖

๓.๔๑
๒.๒๗
๖.๘๒
๑๑.๓๖

-

-

๗.๑๘
๒.๒๓
๓๗.๕๐
๔๐.๒๑

๒๗.๘๗
๕.๘๑
๕๕.๖๘
๔๙.๗๔

๕๘.๓๓ ๖.๖๒ ๓๐.๖๕ ๕๙.๙๔ ๑.๓๗
๖.๘๒
๑๐.๐๕ -

๒๒.๗๓ ๕๖.๘๒ ๒๐.๔๕ -

-

๓๕.๒๓ ๕๕.๖๘ ๙.๐๙

-

-

จากตารางที่ ๕ พบว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่าผ้าทอลายก้านขดบัวตูม มีความ
สวยงามอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๖๐.๒๕ ลวดลายผ้าทอสะท้อนลักษณะเฉพาะของลายทวารวดี
อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ ๗๐.๒๖ เนื้อผ้าทอมีคุณภาพดี อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๕๕.๖๘ สีสันผ้า
ทอสวยงามและเหมาะกับลวดลาย อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๕๖.๒๙
ลายข้าวหลามตัด ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ลวดลายผ้าทอมีความสวยงาม
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๕๘.๓๓ ลวดลายผ้าทอสะท้อนลักษณะเฉพาะของลายทวารวดีอยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ ๕๓.๔๑ เนื้อผ้าทอมีคุณภาพดี อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๕๕.๖๘ สีสันผ้าทอ
สวยงามและเหมาะกับลวดลาย อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๔๘.๘๖
ลายกระจังก้านขดลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ลวดลายผ้าทอมีความสวยงาม
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๕๒.๒๗ ลวดลายผ้าทอสะท้อนลักษณะเฉพาะของลายทวารวดีอยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ ๕๙.๙๔ เนื้อผ้าทอมีคุณภาพดี อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๕๕.๖๘ สีสันผ้าทอสวยงาม
และเหมาะกับลวดลาย อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๔๙.๗๔
ส่วนราคาจาหน่ายและความต้องการใช้ประโยชน์ ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ราคาจาหน่าย ผืนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๕๖.๘๒ และมี
ความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากผ้าทอลายทวารวดี อยู่ในระดับมาก ร้อยละ ๕๕.๖๘
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
๑. ควรมีการพัฒนาลวดลายผ้าทอลายทวารวดีให้หลากหลาย และควรมีการพัฒนาเป็นผ้า
พิมพ์ลายด้วย เพื่อให้จานวนการผลิตเพิ่มขึ้นและเพียงพอกับความต้องการใช้
๒. งานผ้าทอลายทวารวดีมีคุณค่ามาก ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ใน
วงกว้าง

๗๑

๓. ควรเพิ่มจานวนสีสันให้หลากหลาย เน้นสีสันสดใสเหมาะกับสมัยนิยม และเหมาะสมกับ
คนหลายช่วงวัย
๔. ลวดลายสวยงาม แต่ บางลวดลาย ได้แก่ ลายก้านขดบัวตูม และลายกระจังก้านขด
สะท้อนลายทวารวดีไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
๕. ราคาผ้าทอค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าไหม ซึ่งราคาที่เ หมาะสมควรจะขายใน
ราคาผืนละ 800 บาท
๘. การดาเนินธุรกิจ (Commercialization)
การดาเนินธุรกิจผ้าทอลายทวารวดี คณะผู้วิจัยและชุมชนผู้ผลิตกาหนดแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจ ดังนี้
๘.๑ การผลิตผ้าทอลายทวารวดี ชุมชนบ้านไผ่หูช้างจะผลิตเดือนละ ๓๐ ผืน กาหนดราคา
ต้นทุนผืนละ ๘๐๐ บาท และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจะประสานงานกับศูนย์ Otop
อาเภอเมืองนครปฐม ในการนาผ้าทอไปวางจาหน่ายในราคาผืนละ ๑,๐๐๐ บาท และดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุ คลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรับทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ใหม่และ
สถานที่จาหน่ายหลัก
๘.๒ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดีบางส่วน ชุมชนสามารถจาหน่ายได้เองในงานพิเศษต่าง ๆ
ที่มีการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้
ด้วย
๘.๓ การผลิตเสื้อสาเร็จรูปพิมพ์ลายทวารวดี โดยสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมซึ่ง
เป็นหน่วยงานกลางของจังหวัด ดาเนินการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และประสานงานการผลิตกับ
ธุรกิจผู้ผลิต เพื่อนาผ้าพิมพ์ลายทวารวดีมาเป็นสินค้า จาหน่ายในศูนย์ Otop อาเภอเมืองนครปฐม ให้
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์ สาหรับนาไปสวมใส่ตามการขอความร่วมมือสวมใส่ผ้าไทย
ลายทวารวดีทุกวันพุธของจังหวัดนครปฐม
๘.๔ รายได้จากการจาหน่ายผ้าทอและเสื้อสาเร็จรูปพิมพ์ลายทวารวดี สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดนครปฐมและมหาวิทยาลัยคริสเตียน จะจัดตั้งเป็นเงินกองทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนและ
นักศึกษา

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาผ้าทอลายทวารวดีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
๕.๑.๑ การสร้างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ (Idia Generation)
ผลการศึกษาลวดลายสมัยทวารวดี พบว่ามีลวดลายที่ความสวยงามและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งสามารถนามาประยุกต์เป็นลายผ้าทอสาหรับเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัด
นครปฐมได้ ลวดลายสมัยทวารวดีส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในโบราณวัตถุ ได้แก่ ลวดลายบนพระธรรมจักร
ฐานรองพระธรรมจั กร เสาหิ น แท่นประทับของพระพุทธรูป รูปปูนปั้น เครื่องประดับ และ
เครื่องใช้ต่าง ๆ
๕.๑.๒ การกลั่นกรองและการประเมินความคิด (Screening and Evaluation of Idia)
๕.๑.๒.๑ การวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบลวดลายสมัยทวารวดี
ลวดลายสมัยทวารวดีที่ปรากฏบนศิลปวัตถุในจังหวัดนครปฐม มีรูปแบบ
หลัก ๆ ๕ รูปแบบ ได้แก่ ๑) ลายพืชก้านขด ๒) ลายข้าวหลามตัด ๓) ลายลูกแก้ว ๔) ลายกลีบบัว
๕) ลายหน้าสิงห์
๕.๑.๒.๒ ศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าทอลาย
ทวารวดี
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากที่สุดในการพัฒนาผ้าทอ
ลายทวารวดีให้เป็นผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม และลวดลายที่ควรนามาออกแบบเป็นลาย
ผ้าทอได้แก่ ลายพืชก้านขด และลายข้าวหลามตัด
๕.๑.๒.๓ คัดเลือกรูปแบบของลวดลายทวารวดีสาหรับออกแบบลายผ้าทอ
ผู้ วิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนได้ คั ด เลื อ กรู ป แบบของลวดลายทวารวดี ส าหรั บ
ออกแบบลายผ้าทอ จานวน ๔ ลาย ได้แก่ ๑) ลายพืชก้านขด ๒) ลายข้าวหลามตัด ๓) ลายลูกแก้ว
๔) ลายกลีบบัว
๕.๑ .๓ การ พั ฒ น าแ น วค วาม คิ ด แ ละ การ ทดส อบ แ น ว ค วา มคิ ด ( Concept
Development and Testing)
๕.๑.๓.๑ การออกแบบผ้าทอลายทวารวดี ผู้วิจัยได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบลายผ้า และนักโบราณคดี ดาเนินการสังเคราะห์ลวดลายสมัยทวารวดี จานวน ๔ ลาย ที่
ได้คัดเลือกร่วมกับชุมชน เป็นลวดลายผ้าได้ ๕ รูปแบบ ได้แก่ ๑) ลายก้านขดบัวตูม ๒) ลายข้าว
หลามตัด ๓) ลายก้านพืชขด ๔) ลายกระจังก้านขด และ ๕) ลายกลีบบัวประยุกต์

๗๖

๕.๑.๓.๒ การคัดเลือกลายผ้าทอสาหรับดาเนินการทอ ผู้วิจัยดาเนินการคัดเลือก
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านไผ่หูช้าง ตาบลไผ่หูช้าง อาเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม จานวน ๓ ลาย ได้แก่ ลายก้านขดบัวตูม ลายข้าวหลามตัด และลายกระจังก้านขด ส่วน
ลายที่ไม่คัดเลือก ได้แก่ ลายก้านพืชขดและลายกลีบบัวประยุกต์
๕.๑.๓.๓ การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้วิจัยได้ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สรุปได้ว่า ลายผ้าทอที่ออกแบบ สะท้อนความเป็น เอกลักษณ์ของลวดลาย
สมั ย ทวารดี ใ นระดั บ มาก ลวดลายผ้ า ทอทวารวดี มี ค วามสวยงามอยู่ ใ นระดั บ มาก และลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สนใจซื้อผ้าทอลายทวารวดีสาหรับตัดเสื้อในราคาผืนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมถึง
พึงพอใจที่จะใช้ผ้าทอลายทวารวดีเพราะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีความสัมพันธ์กับอารยธรรม
โบราณในจังหวัดนครปฐม
๕.๑.๔ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
๕.๑.๔.๑ กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสาหรับจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี
โดยเน้นลูกค้าที่เป็นบุคลากรส่วนงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ที่มีส่วนให้
ความร่วมมือกับจังหวัดนครปฐมในการสวมใส่ผ้าลายทวารวดีทุกวันพุธ โดยกาหนดการนาผลิตภัณฑ์
ผ้าทอลายทวารวดีมาใช้ประโยชน์สาหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใน ๒ รูปแบบ ได้แก่ การใช้ผ้ าทอ
สาหรับกลุ่มผู้บริหาร และการใช้ผ้าพิมพ์ลายทวารวดีสาหรับกลุ่มบุคลากร
๕.๑.๔.๒ กาหนดจานวนการผลิตผ้าทอลายทวารวดี กาหนดตามกลุ่มเป้าหมาย
การใช้ผลิตภัณฑ์ จานวน ๒ กลุ่มหลัก ได้แก่การผลิตผ้าทอสาหรับกลุ่มผู้บริหารทั้งองค์กรภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดนครปฐม เดือนละ ๓๐ ชิ้น และเสื้อสาเร็จรูปพิมพ์ลายทวารวดีผลิตออกสู่ตลาดครั้ง
แรกจานวน ๕๐๐ ตัว
๕.๑.๔.๓ จัดทาแผนการจาหน่ายผ้าทอลายทวารวดีแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย
ก าหนดแผนการประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ทอและผ้ า พิ ม พ์ ล ายทวารวดี ในเว็ บ ไซต์ ข องศู น ย์
วัฒนธรรมอาเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมทั้งนาเสื้อพิมพ์ลายทวารวดีมอบให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครปฐมและนายกเหล่ากาชาดสวมใส่เป็นต้นแบบในการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยคริสเตียนซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐมได้นาผลิตภัณฑ์เสื้อพิมพ์
ลายทวารวดีมอบแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมทั้งแขกผู้มาเยือน เพื่อสวมใส่และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้
ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก ส่วนสถานที่หลักในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ คณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับ
ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า Otop ของอาเภอเมืองนครปฐม สาหรับจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอและ
เสื้อพิมพ์ลายทวารวดี
๕.๑.๕ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis)
๕.๑.๕.๑ การกาหนดลักษณะผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยร่วมกับชุมชนได้เห็นชอบกาหนด
ลักษณะผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี จานวน ๓ ลาย ได้แก่ ลายก้านขดบัวตูม ลายข้าวหลามตัด
และลายกระจังก้านขด รวมทั้งนาลายข้าวหลามตัดและลายกระจังก้านขดมาประยุกต์เป็นผ้าพิมพ์
ลาย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกออกแบบผ้าพิมพ์ลายดังกล่าว
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๕.๑.๕.๒ การคาดคะเนความต้องการซื้อของตลาด จากการสอบถามพบว่า ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการซื้อผ้าลายทวารวดีในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยจึงคาดคะเนว่าผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอลายทวารวดีจะสามารถจาหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
๕.๑.๕.๓ การคาดคะเนต้นทุนและกาไร ผ้าทอลายทวารวดี ผืนขนาด ๑x๒ เมตร
ราคาการผลิตจากชุมชนผืนละ ๘๐๐ บาท ราคาจาหน่ายผืนละ ๑,๐๐๐ บาท และเสื้อสาเร็จรูปลาย
ทวารวดี ราคาการผลิตตัวละ ๒๕๐ บาท ราคาจาหน่าย ตัวละ ๓๐๐ บาท
๕.๑.๖ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบลายทวารวดีสาหรับการทอ และดาเนินการทอผ้าลายทวารวดี
จานวน ๓ ลาย ได้แก่ ลายก้านขดบัวตูม ลายข้าวหลามตัด และลายกระจังก้านขด โดยพบปัญหา
ใน ๓ ประเด็น ได้แก่
๕.๑.๖.๑ กลุ่มทอผ้าบ้านดอนข่อย อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยกาหนดไว้เดิม ไม่มีความพร้อมที่จะทอผ้าลายทวารวดีที่พัฒนาขึ้นใหม่ ผู้วิจัยได้
ประสานงานกลุ่มทอผ้าชุมชนบ้านไผ่หูช้าง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดาเนินการแทนจนแล้ว
เสร็จ
๕.๑.๖.๒ ลายก้านขดบัวตูม หากทอเป็นลายเดี่ยว ๆ ทั้งผืนผ้าจะไม่มีความสวยงาม
และไม่สะท้อนลวดลายสมัยทวารวดี เนื่องจากช่างทอไม่สามารถมัดย้อมลวดลายที่มีลักษณะเป็นใบ
พืชขดได้ จึงประยุกต์ลายนี้ให้เป็นลายเชิงของผืนผ้าของลายกระจังก้านขด
๕.๑.๖.๓ ลายต้นแบบการทอที่ทาเป็นกราฟ มีขนาดคลาดเคลื่อนจากความต้องการ
เนื่องจากเมื่อทอตามมาตราส่วนของลายต้นแบบครั้งแรก ลายแต่ละลายจะมีขนาดใหญ่มาก ผู้วิจัย
จึงได้ปรับปรุงมาตราส่วนของลายต้นแบบให้มีขนาดที่เหมาะสม
๕.๑.๗ การทดสอบตลาด (Market Testing)
ผู้วิจัยได้ทดสอบตลาด โดยนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี จานวน ๓ ลาย ไปให้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กร
อิส ระในจังหวัดนครปฐม จ านวน ๑๕๐ คน ประเมินผลิ ตภัณฑ์โ ดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการ
ประเมินลายผ้าทอทั้ง ๓ ลาย สรุปได้ว่า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นว่า ผ้าทอลายก้านขดบัวตูม
มีความสวยงามอยู่ในระดับปานกลาง ลวดลายผ้าทอสะท้อนลักษณะเฉพาะของลายทวารวดี อยู่ใน
ระดับน้อย เนื้อผ้าทอมีคุณภาพดี อยู่ในระดับมาก และสีสันผ้าทอสวยงามและเหมาะกับลวดลายอยู่
ในระดับมาก
ลายข้าวหลามตัด ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ลวดลายผ้าทอมีความ
สวยงามอยู่ในระดับปานกลาง ลวดลายผ้าทอสะท้อนลักษณะเฉพาะของลายทวารวดีอยู่ในระดับมาก
เนื้อผ้าทอมีคุณภาพดี อยู่ในระดับมาก และสีสันผ้าทอสวยงามและเหมาะกับลวดลายอยู่ในระดับ
มาก
ลายกระจังก้านขด ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ลวดลายผ้าทอมีความ
สวยงามอยู่ในระดับมาก ลวดลายผ้ าทอสะท้อนลั กษณะเฉพาะของลายทวารวดีอยู่ในระดับ น้อย
เนื้อผ้าทอมีคุณภาพดีอยู่ในระดับมาก และสีสันผ้าทอสวยงามและเหมาะกับลวดลายอยู่ในระดับมาก
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ส่วนราคาจาหน่ายและความต้องการใช้ประโยชน์ ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ราคาจาหน่าย ผืนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความประสงค์จะใช้
ประโยชน์จากผ้าทอลายทวารวดีอยู่ในระดับมาก
๕.๑.๘ การดาเนินธุรกิจ (Commercialization)
การดาเนินธุรกิจผ้าทอลายทวารวดี ชุมชนร่วมกับคณะผู้วิจัยจะสร้างผลิตภัณฑ์ ๒
รูปแบบ ได้แก่ การผลิตผ้าทอลายทวารวดี และเสื้อสาเร็จรูปพิมพ์ลายทวารวดี โดยชุมชนบ้านไผ่หู
ช้างจะผลิตผ้าทอเดือนละ ๓๐ ผืน และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมจะประสานการผลิตเสื้อ
สาเร็จรูปพิมพ์ลายทวารวดี จานวน ๕๐๐ ตัว พร้อมทั้งนาผลิตภัณฑ์ทั้ง ๒ รูปแบบไปวางจาหน่ายที่
ศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ Otop อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ชุมชนบ้านไผ่หูช้าง
สามารถนาผ้าทอลายทวารวดีบางส่วนไปจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเมื่อมีงานพิเศษต่าง ๆ ได้
๕.๒ อภิปรายผล
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาผ้าทอลายทวารวดีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนในจังหวัดนครปฐม พบว่า ชุมชนกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทอผ้า และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์ ได้เห็นชอบในการคัดเลือกลวดลายสมัยทวารวดีที่ปรากฏอยู่บนโบราณวัตถุ จานวน ๔
ลาย เพื่อนาไปออกแบบเป็นลายผ้าทอสมัยทวารวดี ได้แก่ ลายพืชก้านขด ลายข้าวหลามตัด ลาย
ลูกแก้ว และลายกลีบบัว โดยมีความเห็นว่าลวดลายทั้ง ๔ นั้น เป็นลวดลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์
สมัยทวารวดีซึ่งเคยเป็นอารยธรรมที่รุ่งเรืองอยู่ในจังหวัดนครปฐม มีความสวยงาม รวมถึงสามารถนา
ลายดังกล่าวมาประยุกต์ให้เป็นลายผ้าทอที่ทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
การตัดเสื้อสาหรับสวมใส่ที่สามารถออกแบบให้สวยงามเหมาะสมกับผู้ใช้หลายช่วงวัย และจากผล
การประเมินความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสรุปได้ว่า ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นด้วยใน
ระดับมากที่สุดในการพัฒนาผ้าทอลายทวารวดีให้เป็นผ้าทอเอกลักษณ์ของจัง หวัดนครปฐม และ
ลวดลายที่ควรนามาออกแบบเป็นลายผ้าทอได้แก่ ลายพืชก้านขด และลายข้าวหลามตัด สอดคล้อง
กับ ผลการศึกษาของจุ รี ว รรณ จั นพลา (๒๕๕๖) ซึ่งได้ดาเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลการศึกษาพบว่า
ในการออกแบบเกี่ ย วกับ ผลิ ต ภั ณฑ์ จากผ้ า ทอไทยทรงดานั้ น อั นดั บแรกผู้ ออกแบบต้อ งค านึง ถึ ง
หลักการออกแบบโดยทั่วไปที่สาคัญคือ ประโยชน์ใช้สอย (Function) ซึ่งต้องพิจารณาทั้งในส่วนของ
ประโยชน์ใช้สอยด้านจิตใจ (Psychological Function) โดยการทาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความ
พึงพอใจหรือถูกใจ เช่น การมีลวดลายสีสันที่สะดุดตาน่าสนใจ มีมูลค่ามากกว่าราคาที่ตั้งไว้ และดูดีมี
ระดับ เป็นสัญลักษณ์แสดงภาพพจน์ของความมีฐานะ และประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical
Function) ซึ่งเป็นประโยชน์ใช้สอยโดยตรงต่อผู้ใช้ สามารถจับต้องใช้งานได้ ตามที่กาหนดไว้ อีกส่วน
หนึ่งที่มีความสาคัญที่นักออกแบบจะต้องคานึงถึงคือ การคงเอกลักษณ์และการสื่อความหมายของ
ลวดลายและสีสันต่าง ๆ ตามความเชื่อของชาวไทยทรงดา
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ภายหลังการออกแบบลายผ้าทอสมัยทวารวดีแล้ว ชุมชนกลุ่มทอผ้าตัวอย่างได้คัดเลือก
ลายผ้ า จ านวน ๓ ลาย ที่ ชุ ม ชนสามารถทอได้ จ ริ ง ตามศั ก ยภาพของเครื่ อ งมื อ การทอและ
ความสามารถของผู้ทอ ได้แก่ ลายก้านขดบัวตูม ลายข้าวหลามตัด และลายกระจังก้านขด ซึ่งลาย
ผ้าทอลายทวารวดีที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเห็นว่า มีรูปแบบของ
ลวดลายที่ส วยงาม สะท้อนเอกลั กษณ์ ของศิลปะทวารวดีในจังหวัดนครปฐม เหมาะสมที่จะผลิ ต
ออกจาหน่าย มี ๑ ลาย ได้แก่ ลายข้าวหลามตัด ส่วนลายก้านขดบัวตูมและลายกระจังก้านขด ทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ยังไม่สะท้อนเอกลักษณ์ของลวดลาย
สมัยทวารวดีเท่าที่ควร จึงควรปรับปรุงลายให้เหมาะสม และยังไม่ควรนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ซึ่ง
คณะผู้ วิ จั ย และกลุ่ ม ทอผ้ าชุ มชนบ้า นไผ่ หู ช้ า ง จะปรั บ ปรุ ง รูป แบบของลายผ้ า ให้ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายต่อไป
ส าหรั บ ผลิ ตภัณ ฑ์ผ้ าทอลายข้ าวหลามตั ดซึ่ งมี ความสวยงามและสะท้ อนเอกลั ก ษณ์ ของ
ลวดลายสมั ย ทวารวดี รวมทั้ ง ราคาการจ าหน่ า ยไม่ สู ง สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่วนใหญ่สนใจจะซื้อผ้าทอลาย
ทวารวดีมาใช้ประโยชน์ ในการตัดเสื้อสาหรับสวมใส่ทุกวันพุธ ตามที่จังหวัดนครปฐมมีหนังสือขอ
ความร่ วมมือ และกลุ่ มทอผ้าเองก็พึงพอใจที่จะผลิตผ้ าทอลายใหม่ให้ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
นครปฐม เนื่องจากเห็นความสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และภูมิใจที่ไ ด้มีส่วนร่วมสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีผู้ต้องการซื้อมาก จึงสร้างรายได้แก่ชุ มชนมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (๒๕๔๗) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมผ้าทอพื้นบ้านสู่ระบบ
อุตสาหกรรมสินค้าชุมชน: ศึกษากรณีกลุ่มแม่บ้านเพิ่มพูนทรัพย์ ตาบลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
พบว่าการพัฒนาผื น ผ้าทอพื้น บ้ านของชุมชนเครือข่า ย เพื่อเป็นวัตถุดิบในการรองรับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ที่ถูกออกแบบบนพื้นฐานการวิจัยตลาดและศักยภาพของกลุ่ม ทาให้ได้ผลิตภัณฑ์
ชนิดใหม่ตามที่ตลาดต้องการและยังได้พัฒนาผ้าทอพื้นบ้าน จากแบบดั้งเดิมสู่รูปแบบเชิงประยุกต์ ซึ่ง
เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดมากยิ่ ง ขึ้ น และท าให้ ชุ ม ชนมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ประมาณร้ อ ยละ ๓๐ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับก่อนที่จะได้รับการพัฒนา
สาหรับการนาผลิตภัณฑ์ผ้าลายทวารวดีออกสู่ตลาด จะดาเนินการเป็น ๒ รูปแบบ
ได้แก่ ผ้ าทอซึ่งยั งผลิตได้จ านวนน้อยและราคาสู ง ส าหรับกลุ่ มผู้ บริ ห ารที่มีกาลั งซื้อ และเสื้ อ
สาเร็จรูปพิมพ์ลายทวารวดีซึ่งมีราคาไม่แพงและผลิตได้จานวนมากเพียงพอกับความต้องการ สาหรับ
กลุ่มบุคลากร ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดจากผลการศึกษาของศุภชัย สิงห์ยะ
บุศย์ (๒๕๔๗ ) ที่จะส่งเสริมให้ ช่างทอผ้าพื้นบ้าน ได้มีต้นทุนทางความคิดเชิงออกแบบและพัฒนา
ผลิ ตภั ณ ฑ์บ นบริ บ ทของความต้อ งการของผู้ บ ริโ ภค แทนการผลิ ตไปตามวิถี ค วามพอใจส่ ว นตน
สามารถขยายผล และสืบทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมผ้าทอพื้นบ้าน สู่ระบบอุตสาหกรรม
สินค้าชุมชนไปได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การผลิตผ้าทอลายทวารวดีของชุมชนบ้านไผ่หูช้าง ยังมีข้อจากัดอยู่หลาย
ประการ อาทิ จานวนคนทอผ้าที่เหลืออยู่เพียงไม่เกิน ๑๐ คน และยังไม่มีคนรุ่นใหม่มาทดแทน ทา
ให้ผลิตผ้าทอได้จานวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ และศักยภาพของกี่ทอผ้าที่ไม่สามารถทอ
ลายผ้าที่ซับซ้อนอ่อนช้อยได้ ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับผลการศึกษาของจรัญญา สีพาแลว (๒๕๔๕) ที่
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทอผ้าของชาวละว้าบ้านมืดหลวง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่าการ
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ทอผ้าของชาวละว้าทั้งในอดีตและปัจจุบันยังคงใช้กี่ขนาดเล็ก ที่เรียกว่ากี่เอวเป็นอุปกรณ์หลัก ฝ้าย
และด้ายทีใ่ ช้ทอผ้าจะมีทั้งฝ้ายที่ปลูกเองและซื้อจากอาเภอแม่แจ่ม เช่นเดียวกับสีที่ใช้ในการย้อมผ้าจะ
ได้ จ ากสี ธ รรมชาติ แ ละสี เ คมี ในการทอผ้ า ชาวละว้ า ในอดี ต จะทอไว้ ใ ช้ ใ นพิ ธี ก รรมและใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันเท่านั้น ในปัจจุบันมีพ่อค้าจากพื้นราบสนใจสั่งซื้อผ้าทอชาวละว้าบางประเภทเพื่อนาไป
จาหน่าย นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อทอผ้าขายเป็นรายได้เสริมภายในครอบครัว
และชาวบ้านจะทอผ้าเมื่อมีเวลาว่างจากงานประจา
ในส่ ว นของลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ด้ ร่ ว มประเมิ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ้ า ทอลายทวารวดี ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยผู้ บริห ารและบุคลากรทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ส่ว นใหญ่มี
ความเห็นว่าผ้าทอลายทวารวดีที่ชุมชนผลิตขึ้นมีความสวยงามและสื่อถึงเอกลักษณ์ของศิลปะทวารวดี
ในจังหวัดนครปฐม และมีความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมาใช้ ทั้งนี้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรมี
ความเห็นในทานองเดียวกันว่าราคาผ้าทอที่กาหนด ผืนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นราคาที่ไม่แพงเกินไป
และชุมชนผู้ผลิตก็พึงพอใจที่จะผลิตผ้าทอเพื่อจาหน่ายในราคาดังกล่าว แต่ในชุมชนผู้ผลิตเองอาจมี
ปัญหาในเรื่องช่างมัดย้อมลายผ้ามีจานวนน้อย ซึ่งอาจจะต้องมีโครงการอบรมช่างมัดย้อมลายผ้าให้มี
จานวนมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชน
การพัฒนาผ้าทอลายทวารวดีเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดนครปฐมให้
เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงควรพัฒนากลุ่มทอผ้าให้เข้มแข็ง สามารถสร้างผลผลิตให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ มีสีสันของผ้าทอที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหลายช่วงวัย
รวมถึงพัฒนาเครื่องมือทอผ้าให้มีศักยภาพสาหรับทอลายผ้าที่มีความซับซ้อน เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่
ดึงดูดใจลูกค้ามากขึ้น
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
๕.๓.๑.๑ ควรวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการทอผ้าของชุมชน เพื่อให้
สามารถทอผ้าที่มีลวดลายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
๕.๓.๑.๒ ควรวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับมัดย้อมสีบนเส้นด้ายก่อน
การทอ เพื่อประหยัดเวลา และประหยัดแรงงาน เนื่องจากการมัดย้อมด้วยมือใช้เวลามาก และผู้ที่มี
ความสามารถในการมัดย้อมมีจานวนน้อย
๕.๓.๑.๓ ควรวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาช่างมัดย้อมผ้าทอในชุมชนให้มีจานวน
มากขึ้น โดยชุมชนมีส่วนร่วม
๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
๕.๓.๒.๑ จังหวัดนครปฐมควรมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในจังหวัดทั้งภาครัฐและ
เอกชน ใช้ผ ลิตภัณฑ์ผ้าทอลายทวารวดี หรือผ้าพิมพ์ล ายทวารวดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากชุมชน รวมถึงได้เผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดด้วย
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๕.๓.๒.๒ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ควรประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
และเสื้ อ ส าเร็ จ รู ป พิ ม พ์ ล ายทวารวดี รวมถึ ง สถานที่ จ าหน่ า ยหลั ก ให้ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

