รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
การศึกษาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูด
วัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน
Education, knowledge and Wisdom Continue to Use Parameria.EwanLaevigata
Natural Materials to Creative Economy in
The Style of Wearing Machines.
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โครงการวิจยั นีไ้ ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากกรมส่ งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
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คํานํา
ปั จจุบนั การพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรม ซึ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ
มากขึ้น วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมเปลี่ยนไป ความจําเป็ นของการใช้เครื่ องจักสานโดยตรงใน
ชีวิตประจําวันลดน้อยลง
เครื่ องจักสานจึงถูกปรับเปลี่ยนบทบาทไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยด้วยมีการประยุกต์ประโยชน์ใช้สอยของเครื่ องจักสาน จากหน้าที่การใช้สอยโดยตรงเฉพาะอย่าง
มาเป็ นประโยชน์ใช้สอยอื่น ที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตสมัยใหม่ มีการพัฒนารู ปแบบ รู ปทรง ขนาด ต่าง
ไปจากเดิมให้เหมาะกับการใช้สอยตามสภาพวิถีชีวิตของสังคมปัจจุบนั มากขึ้น เช่น เฟอร์นิเจอร์หวาย หรื อ
วัสดุอื่นๆ แต่เนื่องจากปัจจุบนั เป็ นยุคที่มีการแข่งขันสู งด้านเศรษฐกิจ ภายใต้ระบบทุนนิยมจึงมีผลิตภัณฑ์ที่
ใช้วสั ดุที่มีราคาถูกกว่าผลิตได้ทีละมากกว่าเช่นพลาสติก เข้ามาวางขายและได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
ประกอบกับหวายขาดแคลน จนต้องนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงทําให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาการศึกษา
องค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อนํามาทดแทนหวายที่ขาดแคลน
เพราะเป็ นพืชที่โตเร็ วและมีความคงทนพอๆกับหวายเพือ่ ใช้สร้างสรรค์งานศิลป์ ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน
อีกทั้งยังขยายผลไปสู่ การปลูกและขยายพันธ์เครื อซูดเนื่องจากปัจจุบนั มีการบุกรุ กและตัดไม้ทาํ ลายป่ าอย่าง
มากมายทําให้แหล่งกําเนิดของเครื อซูดตามธรรมชาติถูกทําลายไปเช่นเดียวกัน จึงต้องมีการปลูกทดแทน
เพื่อให้มีเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคตภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดมีข้นั ตอนคือ 1.การปลูกการ
แยกต้นกล้าโดยคัดเลือกขนาดหน่อที่ไม่ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไปการดูแลรักษาการตัดเก็บเครื อซูด 2.การแปร
รู ป/รู ปแบบของสร้างสรรค์งานศิลป์ เครื่ องจักสานจากเครื อซูดวัสดุธรรมชาติ การออกแบบ ร่ างต้นแบบ โดย
มีองค์ประกอบคือ 1. หน้าที่ใช้สอย 2.ความปลอดภัย 3.ความแข็งแรง 4.ความสะดวกสบายในการใช้ 5.
ความสวยงามน่าใช้ 6.หลักสรี ระศาสตร์ในการศึกษาการศึกษาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านใน
การใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสานมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
องค์ความรู ้ ประวัติความเป็ นมาและสภาพปั จจุบนั ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดตั้งแต่
ขั้นตอนการปลูกขยายพันธ์ การแปรรู ป และเพื่อใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติสร้างสรรค์งานศิลป์ ในรู ปแบบของ
เครื่ องจักสานประเภทเฟอร์นิเจอร์คุณค่าและประโยชน์จากงานวิจยั ฉบับนี้
คณะผูว้ จิ ยั หวังว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป
คณะวิจยั องค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูด
วัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน
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กิตติกรรมประกาศ

การวิจยั ครั้งนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนเป็ นอย่างดียงิ่ การวิจยั
ครั้งนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีดว้ ยความช่วยเหลือและสนับสนุนเป็ นอย่างดียงิ่ จากชุมชนบ้านกุดซุย คณาจารย์
และบุคลากรหลายฝ่ าย ที่ให้คาํ แนะนําและพัฒนาองค์ความคิด ข้อเสนอแนะรวมถึงการตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดียงิ่ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานวิจยั รวมทั้งหลาย
องค์กรที่มิได้กล่าวถึงทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ที่น้ ี ทางคณะทํางานวิจยั “การศึกษาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิ
ปั ญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน”
ขอขอบพระคุณอย่างสู งต่อความอนุเคราะห์ในการให้ขอ้ มูล คุณค่าและประโยชน์จากงานวิจยั ฉบับนี้
คณะผูว้ จิ ยั ขอมอบแก่ประเทศชาติเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป
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องค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูด
วัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน
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ชื่อเรื่ อง
ผูว้ ิจยั

การศึกษาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสานเป็ นการวิจยั ที่มีความมุ่งหมายสําคัญ สอง
ประการคือ (1) ศึกษาองค์ความรู ้ ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั ปั ญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านใน
การใช้เครื อซูดตั้งแต่ข้ นั ตอน การปลูกขยายพันธ์ การแปรรู ป และ (2) เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการ
ใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสานการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น 3 กลุ่มคือ 1)
กลุ่มผูร้ ู ้ 2) กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง, ผูป้ ฏิบตั ิการ และ 3) บุคคลทัว่ ไปรวมทั้งสิ้น 36 คนโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Document) เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) ด้วยการ สํารวจเบื้องต้น
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง สังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม การสนทนากลุ่ม
และนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพือ่ หาทางที่จะตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านกุดซุยมีเอกลักษณ์จากวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่ องจักสาน
หวาย และการนําวัสดุทดแทนหวายในท้องถิ่นมาใช้ดว้ ยการนําต้นเครื อซูดซึ่งเป็ นพืชตระกูลไม้เถาว์ มีอยูม่ าก
บริ เวณป่ าโคกป่ าทามตามหัวไร่ ปลายนามาสานแทนหวายช่างผูช้ าํ นาญในชุมชนสามารถที่จะสานหวายและ
ต้นซูดออกมาได้หลาย Pattern ตามความต้องการของลูกค้า งานสัง่ ทําแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่
เหมือนใคร อย่างไรก็ตามลายที่ขายดีคือลายรังนก ขั้นตอนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากเครื อซูต
1.)นําเคลือซูตมาปอกผิวออก ( Peeling )2.)นําหวายที่จะทําโครงปอกเปลือกแล้วมาตัดให้ตรง2.1.ตัด
ขนาดตามที่ตอ้ งการ ( Cutting)2.2.นําหวายที่ตดั ขนาดตามที่ตอ้ งการแล้วมาขัดด้วยกระดาษทรายให้ผวิ เกลี้ยง
และกลมสําหรับหวายที่มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง ส่ วนหวายที่มีลกั ษณะที่เป็ นเส้นโค้ง จะต้องนํามาอบไอนํ้า (
Steam Boiling ) แล้วจึงนําไปดัดโค้ง ( Bending) และตัดขนาดตามที่ตอ้ งการ2.3.นําชิ้นส่ วนที่เป็ นเส้นตรง
และเส้นโค้งมาประกอบกัน ( Assembly ) ตามแบบและชนิดของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นโดยยึดด้วยตะปู
(Nailing) และมัดด้วยผิวหวาย (Rattan Fastening)เสร็ จเป็ นโครงเฟอร์นิเจอร์พร้อมนําไปประกอบ 3.)นําเครื อ
ซุตที่ลอกเปลือกและตากแดดเรี ยบร้อยแล้วมาชุบนํ้าสานประกอบกับโครงหวายที่เตรี ยมใว้ 4.)นําเฟอร์นิเจอร์
ที่ประกอบแล้วมาขัดหยาบ (Rough Sanding)5.)เผาขนหวายโดยใช้ไฟลน (Burning)6.)ขัดละเอียด (Final
Sanding) ตกแต่ง
7.)พ่นหรื อทาสี รองพื้น8.)พ่นสี หรื อทาแชลแลคและแลคเกอร์ (Final Coating)9.)ทําเบาะรองสําหรับ
เฟอร์นิเจอร์ที่ตอ้ งใช้เบาะประกอบ10.)ตรวจสอบคุณภาพ(ไม่วา่ ผลิตแบบครัวเรื อนหรื อโรงงานขนาดใหญ่ก็
ควรมีข้ นั ตอนนี้)11.)บรรจุหีบห่ อหรื อนําไปเก็บรักษาเพือ่ รอการจําหน่ายต่อไป

การต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบ
ของเครื่ องจักสานพบว่าเครื อซูดวัสดุธรรมชาติได้รับความนิยมนํามาผลิตเป็ นอุปการณ์เครื่ องใช้ในครัวเรื อน
และเครื่ องมือดักสัตว์ หลายยุคหลายสมัย เมื่อนํามาผสมผสานกับงานดีไซน์ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็ น
เฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปแบบทันสมัยเพิม่ เสน่ห์ให้กบั เครื อซูดมากยิง่ ขึ้น แต่ยงั คงเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลัก
โดยเฉพาะการนํางานเฟอร์นิเจอร์เครื อซูดเข้ามาตกแต่งภายในบ้าน ซึ่งเป็ นวัสดุธรรมชาติที่มีความแข็งแรง
ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่ข้ ึนอยูก่ บั การใช้งานที่ตอ้ งใช้ให้ถูกประเภท เช่นไม่ใช้วางของหนักๆ
หรื อปล่อยให้เฟอร์นิเจอร์หวายแท้ตากแดดตากฝน ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะทําให้อายุของงานหวายแท้ส้ นั ลง
โดยข้อสรุ ปต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานี้สามารถนํามาสร้างเป็ นข้อกําหนดหรื อขอบเขต เพื่อที่จะนํามาใช้
เป็ นกรอบแนวคิดในการออกแบบและสร้างรู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นที่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
การออกแบบเป็ นการทําให้เกิดรู ปทรงใหม่ข้ ึนที่มีความสัมพันธ์กบั ความงามทางด้านศิลปะการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งคํานึงถึงหลักการต่อไปนี้
1. หน้าที่ใช้สอย (Function)
2. ความปลอดภัย (Safety)
3. ความแข็งแรง (Construction)
4. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics)
5. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or Scale Appeal)
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ABSTRACT

Education researchwas educationknowledgeandwisdom Continue to use
Parameria.EwanLaevigata Natural Materiais to Creative Economy in The Style of Wearing
Machines.to promote thecreative economyin Isan important purpose was (1) study the
historythe present situation And the problems of indigenous knowledge in the use of
ParameriaEwanLaevigata from cultivation, breeding, processing
and(2) To continue the indigenous knowledge in the use of Paramerialaevigata natural
materials for creative economy in the form of wicker. The research was a cultural qualitative
research method and collecting separate with 3 groups 1) knowledge group 2) concern group
3) general group total 36 peoples by collecting data from document and from field studies by
survey and analyze data , structure and non-structure , participation and non-participation ,
focus group discussion and data recording for answer the purpose.
The results of the study revealed that, Ban Kud-Sui identity from
rattanmaterials and take renewable materials in local used Sood tree was vine tree groups in
forest and wetlands areas by expert community . Various pattern designs of customs was
unique identity, salable and full product was pulpit set. Rattan furnitureproduct process 1)
peelingParamerialaevigata2.) Rattan peeling and set 3) Cutting set
4) Sandingand the round if it curve take to steam boiling , bending and cutting
5) Assembly pattern furniture design by nailing and rattan fastening
6.) Rough Sanding 7.) Burning8.) Final sandingdecorate9.) Spray paint or primer 10.) Final
Coating.
To continue the indigenous knowledge in the use of Paramerialaevigata natural
materials for creative economy in the form of wicker was decorate popular . Combined with a
design that has been developed to a popular style and added charm but essential function
especially interior building decorate should be natural materials,strength, long lifetime but
used suitable such as not place heavy or weathered to used shortened

.Manufacturerinventedmaterial to replace by renewable materials from Polyethylene (PE)
produce because it’s strength , flexible and resistant toall weather conditions.
In conclusion,canbuildinto the specificationor scope for used thinking design and
create new products by concept target, new products design. Designproduct take into
considerationthe following principles.
1. Function
2. Safety
3. Construction
4. Ergonomics
5. Aesthetics or Scale Appeal
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
นักโบราณคดีได้คน้ พบหลักฐานว่า เมื่อประมาณ 4,000 ปี มาแล้วมนุษย์ได้รู้จกั วิธีการจักสานของใช้
ด้วยไม้ไผ่ เป็ นลักษณะลายขัดสองเส้น หลักฐานนี้ได้คน้ พบที่จงั หวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็ นดินแดนที่สาํ คัญ
ในทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย หลักฐานการค้นพบเครื่ องจักสานนี้นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังได้
พบที่แอฟริ กาและในทวีปเอเชียบางแห่ ง บริ เวณแหลมมลายู (ในยุคหิน) ได้คน้ พบหลักฐานเกี่ยวกับเครื่ องจัก
สานที่ทาํ ด้วยไม้กองรวมอยูก่ บั ของใช้ของผูต้ าย จึงสันนิษฐานว่าเครื่ องจักสานได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวกับ
พิธีกรรมความเชื่อบางอย่างของมนุษย์ในยุคนั้นบ้างแล้ว ต่อมาเมื่อมนุษย์ได้มีการดําเนินชีวิตด้วยการ
เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์จึงเป็ นที่เชื่อได้วา่ มนุษย์ได้รู้จกั พัฒนาการเครื่ องจักสานให้เหมาะสมกับการใช้สอยขึ้นมา
เรื่ อยๆทั้งนี้เพราะการขยายตัวออกมาดําเนินชีวิตในที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าํ ลําธารไหลผ่านเพียบพร้อมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้อย่างเหลือเฟื อสิ่ งจําเป็ นสําหรับมนุษย์กค็ ือ การหาเครื่ องมือบางชนิดไว้ใช้สอยใน
ชีวิตประจําวันซึ่งส่ วนใหญ่จะได้แก่เครื่ องจับสัตว์ มนุษย์มีความปรารถนาในสิ่ งต่าง ๆ ไม่มีที่สิ้นสุ ด มีความ
ต้องการที่จะได้รับความสุ ขทางกาย สบายทางใจมักไม่ค่อยพอใจในสิ่ งที่มีอยู่ ชอบแสวงหาสิ่ งใหม่ ๆ อยู่
เสมอ เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปยังอดีตกาลมนุษย์มีความเป็ นอยูอ่ ย่างง่าย ๆ และสร้างสิ่ งต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้
สอยด้วยความจําเป็ น ต่อมา มนุษย์ได้ใช้สติปัญญาที่มีอยูเ่ หนือสัตว์ท้ งั ปวงสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ในการดํารงชีพ การต่อสู ก้ บั สิ่ งต่าง ๆ เพื่อความอยูร่ อด และความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวติ จนเกิดเป็ นสิ่ งต่าง ๆ ที่เราสัมผัสได้ในสมัยปั จจุบนั
จุดเริ่ มต้นของศิลปะ คือ การที่มนุษย์ตอ้ งประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งอํานวยความสะดวก และเพื่อ
ความเป็ นอยูท่ ี่ปลอดภัย สําหรับการดํารงชีพและความอยูร่ อด ได้แก่ ที่พกั อาศัยอย่างง่าย ๆ อาวุธที่สร้าง ขึ้น
อย่างหยาบ ๆ สร้างภาชนะที่ทาํ จากเครื่ องปั้นดินเผาอย่างง่าย ๆ ล้วนเป็ นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
แก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดํารงชีวิต ซึ่งเป็ นไปในลักษณะที่แตกต่าง จาก
ธรรมชาติ ในระยะต่อมา เมื่อมนุษย์ได้สมั ผัสกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งบางเหตุการณ์เป็ นสิ่ งที่ เหนือ
คําอธิบายได้ในยุคนั้น ด้วยความเกรงกลัวในอิทธิฤทธิ์อาํ นาจของสิ่ งที่อยูเ่ หนือธรรมชาติ จึงได้เกิด พิธีกรรม
ต่าง ๆ พัฒนามาเป็ นลัทธิ ความเชื่อ จนกลายเป็ นศาสนาในปั จจุบนั ศิลปะจึงได้ถูกสร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อ
ประกอบในพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ดว้ ย การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นรากฐานและแรงบันดาลใจให้
มนุษย์ในสมัยต่อ ๆ มา สร้างงานที่มีลกั ษณะแปลก แตกต่าง และพัฒนาให้เกิด ผลงานที่ดีข้ ึนต่อไป

การสร้างสรรค์ เป็ นสิ่ งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ เป็ นการดําเนินการในลักษณะต่าง ๆเพื่อให้ เกิด
สิ่ งแปลกใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สิ่ งที่มีชีวิตเท่านั้นที่จะมีความคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ ความคิด
สร้างสรรค์เป็ นความคิดระดับสู ง เป็ นความสามารถทางสติปัญญาแบบหนึ่ง ที่จะคิดได้หลายทิศทาง
หลากหลายรู ปแบบโดยไม่มีขอบเขต นําไปสู่ กระบวนการคิดเพื่อสร้างสิ่ งแปลกใหม่ หรื อเพื่อการพัฒนา
ของเดิมให้ดีข้ นึ ทําให้เกิดผลงานที่มีลกั ษณะเฉพาะตน เป็ นตัวของตัวเอง อาจกล่าวได้วา่ มนุษย์เป็ นสิ่ งมี ชีวิต
เพียงชนิดเดียวในโลก ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากตั้งแต่ในอดีตที่ผา่ นมา มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ สามารถ
สร้างสิ่ งใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบในการดํารงชีวิต และสามารถพัฒนาสิ่ งต่าง ๆให้ดีข้ ึนกว่า เดิม รวมถึงมี
ความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนาสังคม พัฒนาประเทศ และรวมถึงพัฒนาโลกที่เราอยู่ ให้มีลกั ษณะที่
เหมาะสมกับมนุษย์มากที่สุด ในขณะที่สตั ว์ชนิดต่าง ๆ ที่มีวิวฒั นาการมาเช่นเดียวกับเรายังคงมีชีวติ ความ
เป็ นอยูแ่ บบเดิมอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง มากกว่าครึ่ งหนึ่งของการพบที่ยงิ่ ใหญ่ของโลกได้ถูกกระทําขึ้นมา
โดยผ่าน "การค้นพบโดยบังเอิญ"หรื อการค้นพบบางสิ่ งขณะที่กาํ ลังค้นหาบางสิ่ งอยู่ การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์จะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์อาจไม่จาํ เป็ นต้องยิง่ ใหญ่ถึงขนาดการ
พัฒนาบางสิ่ งขึ้นมาให้กบั โลก แต่มีอาจเกี่ยวข้องกับพัฒนาการบางอย่างให้ใหม่ข้ ึนมา อาจเป็ นสิ่ งเล็ก ๆ น้อย
ๆ เพื่อตัวของเราเอง เมื่อ เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง เราจะพบว่าโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเรา และใน
วิถีแห่งการเปลี่ยน แปลงที่เราได้มีประสบการณ์กบั โลก ความคิดสร้างสรรค์จึงมีความหมายที่ค่อนข้างกว้าง
และสามารถนํา ไปใช้ประโยชน์กบั การผลิต การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ กระบวนการวิธีการที่
คิดค้นขึ้นมาใหม่ เราคาดหวังว่า ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้การดําเนินชีวิตและสังคมของเราดีข้ ึน เรา
จะมีความสุ ข มากขึ้น โดยผ่านกระบวนการที่ได้ปรับปรุ งขึ้นมาใหม่น้ ีท้ งั ในด้านปริ มาณและคุณภาพ
เครื่ องจักสานเป็ นเครื่ องมือที่มนุษย์นาํ ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไม่เพียงแต่ดา้ นประโยชน์
ใช้สอยเท่านั้นที่มนุษย์พฒั นาขึ้น ความสวยงาม และ ความทนทานถาวร ก็เป็ นปัจจัยที่มนุษย์ให้ความสําคัญ
จากการที่มนุษย์รู้จกั การใช้ยางพืชบางชนิดมาทา หรื อยา เพื่อมิให้เกิดรอยรั่ว ซึ่งทําให้มีผลสองอย่าง คือ
ความคงทนถาวรและประโยชน์ใช้สอยเพิ่มเติมคือการไปใส่ น้ าํ การใช้ภูมิปัญญาดังกล่าว มีมาแต่ครั้งสุ โขทัย
หรื ออาจจะก่อนหน้านั้น ปั จจุบนั เครื่ องจักสานได้พฒั นาการไปมาก มีการประดิษฐ์คิดค้นทําให้ได้รูปแบบ
ต่างๆ เครื่ องจักสานเป็ นสิ่ งที่อยูค่ วบคู่มากับสังคมกสิ กรรมรับใช้ชีวิตมนุษย์ เป็ นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้
เครื่ องจักสานไม้ไผ่และหวายของไทยก่อกําเนิดขึ้นมาจากชีวิตความเป็ นอยูร่ ะดับพื้นบ้านในสังคม
เกษตรกรรม และวิวฒั นาการเรื่ อยมาจากคนรุ่ นหนึ่งไปยังยักรุ่ นหนึ่งต่อกันไป เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้ดีที่สุดมีการพัฒนา รู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามน่าใช้ในการอุปโภคบริ โภค หรื อใช้สอยในพิธีกรรมทาง
ศาสนา และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี ของแต่ละท้องถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเป็ นมรดก
สื บทอดอันยาวนานจนกลายเป็ นหัตถกรรมความสําคัญของเครื่ องจักสานไม้ไผ่ และหวายของไทยได้ปรากฏ
หลักฐานในตํานานของชาติไทยกล่าวถึงเครื่ องจักสานที่เรี ยกว่า ชะลอม กระออม หรื อครุ ได้มีบทบาทสําคัญ
ในการต่อสู ใ้ ห้พน้ อํานาจจากขอม จนได้อิสรภาพ และเริ่ มตั้งประเทศไทยขึ้น ดังปรากฏ ในบันทึกพงศาวดาร
เหนือเรื่ อง พระร่ วง เป็ นผูค้ ิดริ เริ่ มทําเครื่ องจักสานด้วยไม้ไผ่ และหวายโดยสานเป็ นตาถี่ ที่เรี ยกว่าชะลอม

หรื อกระออม และมีชนั ยาทาภายในโดยรอบเพื่อใช้ตกั นํ้าไม่รั่ว นํ้าหนักเบา ขนย้ายง่ายสะดวกกว่าการใช้
เครื่ องปั้ นดินเผา ในสมัย นั้นกระออมหรื อครุ จัดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นใหม่ ประชาชนจึงตื่นเต้นเห็นเป็ น
ของวิเศษ ส่ งผลให้มีความเชื่อมัน่ ในบุญบารมี ของพระร่ วง ข้าศึกขอมกลัวเกรงพากันหลบหนีไป พระร่ วงจึง
เป็ นหัวหน้าทําการสงครามรบชนะข้าศึก เป็ นอิสรภาพพ้นอํานาจ จากขอมและตั้งประเทศไทยขึ้น เป็ น
กษัตริ ยป์ กครอง โดยยกเมืองสุ โขทัยเป็ นราชธานีต้ งั แต่น้ นั มานอกจากนั้นในสมัยโบราณมีการทําเสื้ อเกราะ
ให้กบั นักรบไทย สานด้วยหวายเพื่อป้องกันอาวุธของมีคมได้พอสมควร รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์โล่หวาย ทั้งนี้
เพราะวัสดุหวายมีแรงยืดหยุน่ สามารถผ่อนหนักให้เป็ นเบาได้ เหมาะในการทําหัตถกรรมเครื่ องจักสาน มี
ความแข็งแรงทนทานดี ผลจากการที่นาํ หวายมาใช้เป็ นจํานวนมากทําให้ในปัจจุบนั หวายไทยมีไม่เพียงพอต่อ
การนํามาใช้งานและในบางพื้นที่กห็ มดไปแล้วต้องสัง่ วัตถุดิบนําเข้ามาจาก พม่า อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
เป็ นต้น ถึงแม้วา่ จะมีการปลูกทดแทนแต่หวายเป็ นพืชที่โตช้า จึงทําให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่ มนําวัสดุทอ้ งถิ่นที่
มีความคงทนเหมือนหวาย คือเครื อซูด นํามาผสมผสานกับหวายเพื่อใช้ทดแทนหวายที่มีราคาแพงและหายาก
การทํางานหัตถกรรมเครื่ องจักสานเครื อซูด มีพ้นื ฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม ช่างสานคือ
เกษตรกรรมในชนบท จะใช่ช่วง เวลาว่างหลังจากการทําไร่ ทาํ นา เลือกใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมา
ผลิตงานหัตถกรรมด้วยใจรัก เพื่อความสุขความเพลิด เพลินตลอดจนสนองประโยชน์ใช้สอยต่อตนเองและ
ครอบครัว รู ปแบบผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสานเครื อซูด จึงเป็ นศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านที่มีความงามบริ สุทธิ์แบบ
ธรรมชาติ สะท้อนถึงความเป็ นอิสระและการแสดงออกของความคิดเฉลียวฉลาด ตลอดจนความ สามารถ
ของช่างสานในการเข้าใจวัสดุผสานกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของการดํารงชีวิต ส่ งผลให้มีการพัฒนารู ป
แบบผลิตภัณฑ์เครื่ องจักสานเป็ นจํานวนมาก
เครื อซูดเป็ นเครื อไม้พ้นื บ้านที่ชุมชนรู ้จกั ดีและได้นาํ มาใช้งานในวิถีชีวติ ของชุมชนในรู ปแบบของ
เครื่ องมือต่างๆจนเกิดเป็ นภูมิปัญญาของชุมชน เช่นเครื่ องดักสัตว์น้ าํ ที่ชาวอีสานเรี ยกว่าต้อน เป็ นต้น
นอกจากนี้ในปั จจุบนั บางชุมชนที่ผลิตเครื่ องจักสานจากหวายได้เริ่ มนําเครื อซูดเข้ามาใช้สานแทนหวายที่ขาด
แคลนเนื่องจากความเหนียวและทนทานไม่ต่างจากหวาย แต่ยงั ขาดการจัดการที่ดีในด้านต่างๆ เครื อซูดเป็ น
ไม้ที่เกิดง่าย ชื่อวิทยาศาสตร์Paramerialaevigata (Juss.) Moldenke, วงศ์ APOCYNACEAEลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ เป็ นไม้เถา ลําต้นเลื้อยพันไม้อื่น มีน้ าํ ยางขาว กิ่งอ่อนเรี ยวเล็ก สี น้ าํ ตาลเข้ม ยอดอ่อนและก้าน
ช่อดอกมีขนสั้นๆ สี น้ าํ ตาลแต่จะร่ วงไปในเวลาต่อมา ใบเดี่ยวเรี ยงตรงข้ามหรื อเป็ นวงรอบ 3 ใบ รู ปรี รู ป
ขอบขนาน จนถึงรู ปใบหอก กว้าง 2.5-5ซม. ยาว 4.5-15 ซม. ส่ วนกว้างที่สุดของใบอยูป่ ระมาณกึ่งกลางใบ
แล้วเรี ยวสอบเข้าหาโคนใบและปลายใบ ปลายเรี ยวแหลม โคนสอบ แผ่นใบด้านบนสี เข้มกว่าด้านล่าง เส้น
แขนงใบข้างละ 5-7 เส้น ก้านใบสั้น ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ยาว 3-10 ซม.
ดอกเล็กสี ขาว กลิ่นหอมแรง ก้านดอกยาว 2-4 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เล็กมาก โคนกลีบติดกันเล็กน้อย กลีบ
ดอก 5กลีบ ยาวประมาณ 5 มม. ขอบกลีบซ้อนเหลื่อมกันเป็ นเกลียว โคนกลีบติดกันเป็ นรู ปกรวย เกสรเพศผู ้
มี 5อัน รังไข่มีขน ฝักยาว กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 15-35 ซม. หยักคอดระหว่างเมล็ด เมื่อแก่แตกออกจากกันด้าน
เดียว เมล็ดรู ปคล้ายเรื อ ยาว 1-1.2 ซม. โคนมีปุยขนยาวคล้ายเส้นไหม ช่วยในการลอยลม

สภาพนิเวศน์ที่เกิดใน ป่ าเบญจพรรณถิ่นกําเนิดที่พบมีการกระจายพันธุ์ ใน ไทย อินเดีย พม่า กัมพูชา
ลาว เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซียการกระจายพันธุ์ในประเทศไทย พบที่ภาคอีสานโดยทัว่ ไปในป่ าโคกหิ นลาด
หนองคูนาดูน ป่ าชุมนดงใหญ่ ป่ าโคกดงเค็ง นอกจากนี่ยงั พบที่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลําพูน, น่าน, ลําปาง,
ตาก, สุ โขทัย, พิษณุโลก, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, เลย, ขอนแก่น, นครราชสี มา, บุรีรัมย์, ศรี สะเกษ, อุทยั ธานี
, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขนั ธ์, สระบุรี, นครนายก, กรุ งเทพมหานคร, ปราจีนบุรี, ชลบุรี, จันทบุรี, ตราด,
ระนอง, สุ ราษฎร์ธานี, พังงา, ตรัง, สตูล, ยะลาเวลาออกดอกอยูใ่ นช่วงเดือนสิ งหาคมถึงเมษายนเวลาออกผล
แก่ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน ในอดีตชาวอิสานใช้เครื อซูดทําอุปกรณ์ดกั ปลา ซูดทําจากเครื อเถาวัลย์
ชนิดหนึ่งชื่อว่า เครื อซูด เป็ นที่มาของคําว่าซูด โดยจะนําเครื อซูดมาสานเป็ นรู ปกรวย ส่ วนท้ายจะเล็ก ส่ วน
หัวจะใหญ่เพือ่ ให้ปลาช่อนมุดหัวเข้าได้ ถ้าปลาช่อนมาติดจะดิ้นไม่ได้ และจะถอยหลังออกก็ไม่ได้
ต่อมามีการนําเครื อซูดมาสานตะกร้า ชุดโต๊ะรับแขก ของใช้ของประดับตกแต่ง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
จากเครื อซูด ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจักสานเครื อซูด ใช้วสั ดุและอุปกรณ์ ดังนี้1. ตะปู 2. กาว 3. มีด 4.
กรรไกร 5. เหล็กแหลม 6. นํ้ามันวานิช วิธีการทํา ลําดับแรกนําเครื อซูดที่เก็บมาตัดเอาใบออกให้หมด แล้ว
นํามาขดหรื อม้วนเป็ นวงกลมเล็กๆ ให้มีขนาดที่ใส่ ภาชนะต้มได้ ลําดับที่สองนํามาต้มประมาณ 3 – 4 ชัว่ โมง
หรื อจนกระทัง่ เปลือกยุย่ ลําดับที่สามลอกเปลือกละรากออก นําแกนด้านในที่ได้ ล้างนํ้าให้สะอาดด้วย
สารส้ม แล้วผึ่งแดดจนแห้งสนิท ถ้าแดดจัดใช้เวลา ประมาณ 2 วัน ลําดับที่สี่ ถ้าจะนํามาจักสานให้เป็ น
ผลิตภัณฑ์ให้นาํ มาแช่น้ าํ ประมาณ 1-2 ชัว่ โมงเพื่อให้เครื อซูดมีความอ่อนตัว ดัดหรื อขึ้นรู ปได้ง่าย แต่ยงั มี
ความเหนียวอยู่ ไม่เปราะง่ายเมื่อจักสาน แต่อย่าแช่น้ าํ ให้นานมาก เพราะจะทําให้เครื อซูดมีกลิ่นเหม็น และ
ลําดับสุ ดท้ายเมื่อจักสานเป็ นผลิตภัณฑ์เรี ยบร้อยแล้ว นํามาผึ่งแดดให้แห้งสนิท แล้วนํามาชักเงาด้วยวานิชกัน
ความชื้น ไม่ให้ผลิตภัณฑ์ข้ นึ ราและให้ความแวววาวสวยงาม ปัจจุบนั การพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรม
ซึ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ มากขึ้น วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมเปลี่ยนไป ความ
จําเป็ นของการใช้เครื่ องจักสานโดยตรงในชีวิตประจําวันลดน้อยลง เครื่ องจักสานจึงถูกปรับเปลี่ยนบทบาท
ไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยด้วย มีการประยุกต์ประโยชน์ใช้สอยของเครื่ องจักสาน จาก
หน้าที่การใช้สอยโดยตรงเฉพาะอย่าง มาเป็ นประโยชน์ใช้สอยอื่น ที่สอดคล้องกับสภาพชีวติ สมัยใหม่ มี
การพัฒนารู ปแบบ รู ปทรง ขนาด ต่างไปจากเดิมให้เหมาะกับการใช้สอยตามสภาพวิถีชีวิตของสังคม
ปัจจุบนั มากขึ้น เช่น เฟอร์นิเจอร์หวาย หรื อวัสดุอื่นๆ แต่เนื่องจากปัจจุบนั เป็ นยุคที่มีการแข่งขันสู งด้าน
เศรษฐกิจ ภายใต้ระบบทุนนิยมจึงมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้วสั ดุที่มีราคาถูกกว่าผลิตได้ทีละมากกว่าเช่นพลาสติก เข้า
มาวางขายและได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ประกอบกับหวายขาดแคลน จนต้องนําเข้ามาจากประเทศเพื่อน
บ้าน จึงทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาการศึกษาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อนํามาทดแทนหวายที่ขาดแคลน เพราะเป็ นพืชที่โตเร็ วและมีความคงทนพอๆกับหวาย เพื่อใช้
สร้างสรรค์งานศิลป์ ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน อีกทั้งยังขยายผลไปสู่ การปลูกและขยายพันธ์เครื อซูด
เนื่องจากปัจจุบนั มีการบุกรุ กและตัดไม้ทาํ ลายป่ าอย่างมากมายทําให้แหล่งกําเนิดของเครื อซูดตามธรรมชาติ
ถูกทําลายไปเช่นเดียวกัน จึงต้องมีการปลูกทดแทนเพื่อให้มีเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต ภูมิปัญญา

พื้นบ้านในการใช้เครื อซูดมีข้นั ตอนคือ 1.การปลูก การแยกหน่อหรื อต้นกล้าโดยคัดเลือกขนาดหน่อที่ไม่
ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไป การดูแลรักษา การตัดเก็บเครื อซูด การขนส่ ง 2.การแปรรู ป/รู ปแบบของสร้างสรรค์
งานศิลป์ เครื่ องจักสานจากเครื อซูดวัสดุธรรมชาติ การออกแบบ ร่ างต้นแบบ โดยมีองค์ประกอบคือ 1. หน้าที่
ใช้สอย 2.ความปลอดภัย 3.ความแข็งแรง 4.ความสะดวกสบายในการใช้ 5.ความสวยงามน่าใช้ 6.หลัก
สรี ระศาสตร์
ในการศึกษามีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาองค์ความรู ้ ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั ปัญหา
เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดตั้งแต่ข้นั ตอนการปลูกขยายพันธ์ การแปรรู ป และเพื่อใช้เครื อซูด
วัสดุธรรมชาติสร้างสรรค์งานศิลป์ ในรู ปแบบของเครื่ องจักสานประเภทเฟอร์นิเจอร์
1.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู ้ ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
พื้นบ้านในการใช้เครื อซูดตั้งแต่ข้นั ตอน การปลูกขยายพันธ์ การแปรรู ป
2. เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
รู ปแบบของเครื่ องจักสาน

2.คําถามการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู ้ ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั ปั ญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
พื้นบ้านในการใช้เครื อซูดตั้งแต่ข้นั ตอน การปลูกขยายพันธ์ การแปรรู ป เป็ นอย่างไร
2. เพื่อศึกษาการต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน เป็ นอย่างไร
3. ความสํ าคัญของการวิจัย
1. ได้ขอ้ มูลสําคัญ เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและสภาพปั จจุบนั ปั ญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ในการใช้เครื อซูดตั้งแต่ข้ นั ตอน การปลูกขยายพันธ์ การแปรรู ป
2. ทําให้ได้ต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
รู ปแบบของเครื่ องจักสาน
นิยามศัพท์ เฉพาะ

ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดนิยามศัพท์สาํ หรับการวิจยั ในครั้งนี้ ดังนี้
1. การศึกษาองค์ ความรู้ หมายถึง องค์ความรู ้เกี่ยวกับเครื อซูด
2. ต่ อยอดภูมปิ ัญญาพืน้ บ้ าน หมายถึง การนําภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับเครื อซูดมาพัฒนา
ในรู ปแบบของเครื่ องจักรสานในการวิจยั ครั้งนี้หมายถึงการนําเครื อซูดมาผลิตเป็ นเฟอร์นิเจอร์
3. เครื่ องจักรสาน หมายถึง เครื่ องจักสานเป็ นงานหัตกรรมที่หล่อหลอมขึ้นจากจิตวิญญาณ
และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ คําว่าเครื่ องจักสาน แยกความหมายคําได้คือ จัก หมายถึงการนําวัสดุมาทําให้
เป็ นเส้น เป็ นแฉกหรื อริ้ ว ส่ วนคําว่า สาน หมายถึงการนําเอาวัสดุที่เตรี ยมแล้วมาสานประดิษฐ์ให้เป็ นรู ปร่ าง
และลวดลายต่างๆในการวิจยั ครั้งนี้หมายถึงการนําเครื อซูดมาสานเป็ นเฟอร์นิเจอร์
4. เครื อซูด หมายถึงเครื อไม้พ้นื บ้านที่ชุมชนรู ้จกั ดีและได้นาํ มาใช้งานในวิถีชีวิตของชุมชน
ในรู ปแบบของเครื่ องมือต่างๆจนเกิดเป็ นภูมิปัญญาของชุมชน เช่นเครื่ องดักสัตว์เป็ นต้น เครื อซูดเป็ นไม้ที่
เกิดง่าย ชื่อวิทยาศาสตร์Paramerialaevigata (Juss.) Moldenke, วงศ์ APOCYNACEAEลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ เป็ นไม้เถา ลําต้นเลื้อยพันไม้อื่น มีน้ าํ ยางขาว กิ่งอ่อนเรี ยวเล็ก สี น้ าํ ตาลเข้ม ยอดอ่อนและก้าน
ช่อดอกมีขนสั้นๆ
5.วัสดุธรรมชาติ หมายถึงวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่น ที่ชาวบ้านจะนํามาใช้
ทําเครื่ องจักสาน ซึ่งชาวบ้านจะมีความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิดเป็ นอย่างดีแล้วนํามา
ดัดแปลงแปรรู ปเป็ นวัสดุที่ใช้ทาํ เครื่ องจักสานด้วยวิธีง่ายๆในการวิจยั ครั้งนี้หมายถึงเครื อซูด
6. การสร้ างสรรค์ งานศิลป์ หมายถึง การนําเครื อซูดวัสดุธรรมชาติที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชาวบ้านในการนํามาใช้งานด้านต่างๆ มาผลิตเป็ นเครื่ องจักรสานประเภทเฟอร์นิเจอร์ โดยผ่าน
กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์งานโดยใช้องค์คงวามรู ้ทางศิลปะในการออกแบบ
7. เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ หมายถึงอุตสาหกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ความชํานาญ
และความสามารถที่มีศกั ยภาพในการสร้างงานและความมัง่ คัง่ โดยการผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปั ญญา

กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจยั
บริบทพื้นที่ศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

เพื่อศึกษาองค์ความรู้
ประวัติความเป็นมาและสภาพ
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
พื้นบ้านในการใช้เครือซูดตั้งแต่
ขั้นตอนการปลูกขยายพันธ์ การแปร

เพื่อใช้เครือซูดวัสดุธรรมชาติ
สร้างสรรค์งานศิลป์ในรูปแบบของเครื่องจัก
สาน

กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์
3 ทฤษฎีสัญลักษณ์ทางสังคม
(symbolic intractionism theory)
4 ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม

การศึกษาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครือซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้
สร้างสรรค์งานศิลป์ในรูปแบบของเครื่องจักสาน

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั

บทที่ 2
เอกสารและผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษา เรื่ อง การศึกษาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสานเป็ นการศึกษาถึง องค์ความรู ้เกี่ยวเพือ่ ประวัติ
ความเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั ปั ญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดตั้งแต่ข้นั ตอนการปลูก
ขยายพันธ์ การแปรรู ปและเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสานการวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหา
คําตอบตามความมุ่งหมายของการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดแนวทางในการทบทวนเอกสารไว้สาํ หรับ การวิจยั เชิง
เอกสาร ดังนี้
1. องค์ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอีสานและงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
2.องค์ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่ทาํ วิจยั
2.1 องค์ความรู ้เกี่ยวกับเครื อซูดและเครื่ องจักสาน
2.2 องค์ความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.3องค์ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม
2.4 และองค์ความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการและการเพิม่ มูลค่าเชิงพาณิ ชย์
3.นโยบายที่เกี่ยวข้อง
4.พื้นที่วจิ ยั
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. องค์ ความรู้เกีย่ วกับภูมิปัญญาอีสานและงานหัตถกรรมพืน้ บ้ าน
1.คุณค่าของเครื่ องจักสาน
1. ความหมายของภูมปิ ัญญา (กองวิจยั ทางการศึกษา. 2539: 5)
ภูมิปัญญา (Wisdom) หรื อภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรื อภูมิปัญญาพื้นบ้าน
(Local Wisdom)หมายถึง พื้นเพรากฐานของความรู ้ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง ความรู ้ของชาวบ้านที่เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้ง
ทางตรง คือประสบการณ์ดว้ ยตนเองหรื อทางอ้อมซึ่งเรี ยนรู ้จากผูใ้ หญ่หรื อความรู ้ที่สะสมสื บต่อกันมา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดเองได้ และนํามาใช้ในการแก้ปัญหา
เป็ นสติปัญญา เป็ นองค์ความรู ้ท้ งั หมดของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและลึก ชาวบ้านสามารถคิดเอง ทําเอง
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่ แก้ปัญหาการดําเนินวิถีชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง ทรัพยากรความรู ้ ทรัพยากรบุคคลที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นแต่ละแห่ ง อาจ
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตนหรื อเป็ นลักษณะสากลที่หลากหลายถิ่นกันก็ได้ โดยเกิดจากชาวบ้านแสวงหาความรู ้
เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ ทางสังคม ที่จาํ เป็ นในการดํารงชีวิต(จารุ วรรณ ธรรมวัตร. 2538: 1)
กล่าวโดยสรุ ป ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรื อภูมิปัญญาชาวบ้านหรื อภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง
หลักการและวิธีการดําเนินชีวิตของบุคคลที่สงั่ สมสื บทอดกันมายาวนาน และพัฒนาการมาเป็ นลําดับ โดยมี
เงื่อนไขแห่งกาลเวลาเป็ นเครื่ องกลัน่ กรอง
2. ลักษณะสํ าคัญของภูมปิ ัญญาพืน้ บ้ าน
2.1 ลักษณะที่เป็ นนามธรรม เป็ นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็ นปรัชญาในการดําเนินชีวิตเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่ งในชีวติ ประจําวัน
2.2 ลักษณะที่เป็ นรู ปธรรม เป็ นเรื่ องเฉพาะด้าน เช่น การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม
ศิลปะดนตรี และอื่นๆ ภูมิปัญญาเหล่านี้สะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1 ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก คนกับสิ่ งแวดล้อม สัตว์พืช ธรรมชาติ
2 ความสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ ที่อยูร่ ่ วมกันในสังคมหรื อชุมชน
3 ความสัมพันธ์กบั สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ สิ่ งเหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถสัมผัสได้
ลักษณะข้างต้นนี้คือชีวิตของชาวบ้านที่สะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิตอย่างมี
เอกภาพ (กองวิจยั ทางการศึกษา. 2542: 11)
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สรุปว่าภูมิปัญญาพืน้ บ้ านมี 2 ลักษณะคือ
1. เป็ นรู ปธรรม ได้แก่ วัตถุและการกระทําทั้งหลาย
2. เป็ นนามธรรม คือ ความรู ้ ความเชื่อ ความสามารถ หรื อแนวทางในการ
แก้ปัญหาและป้องกันปั ญหา รวมทั้งการสร้างความสงบสุ ขให้กบั ชีวติ (กองวิจยั ทางการศึกษา. 2542: 12)
จารุ วรรณ ธรรมวัตร (2538: 1-5) วิเคราะห์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานที่มีการประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาชุมชนในปั จจุบนั ไว้ 3 ด้าน คือ
1. ภูมิปัญญาด้านการผลิต เป็ นการผลิตแบบพึ่งตนเองของเกษตรกรแต่ละครอบครัว เช่น ทํานา
ทําสวน เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า เครื่ องจักรสาน เป็ นต้น
2. ภูมิปัญญาด้านประเพณี ชีวิตชาวบ้านตลอดปี มีกิจกรรมตามความเชื่อทางศาสนาและค่านิยม
ของชุมชน เรี ยกเป็ นภาษาถิ่นว่า ฮีตบ้านครองเมือง
3. ภูมิปัญญาด้านภาษา มีภาษาพูด ภาษาเขียน เป็ นของตนเองและนิยมพูดเป็ นหลักวาทศิลป์ อัน
ทรงคุณค่า คือ ผูกถ้อยคําสํานวนแบบผญา
กล่าวคือ โดยสรุ ปลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านนั้นเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พร้อมหล่อ
หลอมเข้ากับภูมิปัญญาสากลได้ทุกกาลเวลา ดังนี้
1. ภูมิปัญญาด้านบุคคล คือ ความรู ้ ความชํานาญและประสบการณ์บุคคล เช่น ศิลปะ
ดนตรี การทํามาหากิน และรักษาด้วยสมุนไพร

2. ภูมิปัญญาด้านครอบครัว เป็ นหลักการที่ส่งเสริ มความเข้มแข็งให้กบั สถาบัน
ครอบครัว เช่น ระบบอาวุโส ระบบเครื อญาติระบบผูกเสี่ ยวผูกมิตร ระบบกินดองแต่งงาน
3. ภูมิปัญญาด้านชุมชน เป็ นวัฒนธรรมที่ส่งเสริ มการช่วยเหลือเกื้อกูล เช่น การทํานา
หว่าน การลงแขกทํานาต่างๆ
4. ภูมิปัญญาด้านความเชื่อและศรัทธาต่อศาสนาซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้บุคคลอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ
3. ประเภทของภูมปิ ัญญาพืน้ บ้ าน
3.1 เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับคติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการที่เป็ นพื้นฐานขององค์ความรู ้ที่เกิดจาก
การสัง่ สมถ่ายทอดกันมา
3.2 เป็ นเรื่ องของศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
3.3 เป็ นเรื่ องของการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิ่น
3.4 เป็ นเรื่ องของแนวคิด หลักปฏิบตั ิและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านนํามาใช้ในชุมชน ภูมิ
ปั ญญาข้างต้นจะปรากฏให้เห็นในเรื่ องของการประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี และการ
อบรมส่ งสอน ซึ่งถ่ายทอดให้ชนรุ่ นหลัง (กองวิจยั ทางการศึกษา. 2542: 10)
4 การพัฒนาภูมิปัญญาพืน้ บ้ าน
การพัฒนาที่มุ่งเน้นเทคนิควิธีอย่างเดียว แต่ขาดการบริ หารจัดการก็จะไม่มีพลังของการ
พัฒนาที่เพียงพอ ในขณะเดียวกันถ้าบุคคลขาดจิตสํานึกที่จะรับผิดชอบต่อศีลธรรม วัฒนธรรมและ
สิ่ งแวดล้อม การบริ หารจัดการก็จะล้มเหลว ดังนั้นการพัฒนาภูมิปัญญาจึงต้องเน้นความสํานึกรับผิดชอบต่อ
ศีลธรรม ความรู ้เรื่ องการบริ หารและความรู ้เรื่ องเทคนิควิธีการ (กองการวิจยั ทางการศึกษา. 2542 : 6) การ
จัดการศึกษากับการพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้าน โรงเรี ยนต้องเป็ นศูนย์กลางที่เชื่อถือและพึ่งพิงได้ของท้องถิ่น
มีหน้าที่หลักสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านภูมิรู้ ภูมิธรรม (Stature)
และภูมิฐาน (Wralthy : Self-Sufficient Life Style) ทําหน้าที่ผสมผสานเทคโนโลยีช้ นั สู ง ภูมิปัญญาชาวบ้าน
และคุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมพื้นบ้านเข้าด้วยกัน
ได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ในสังคมปัจจุบนั แต่การดําเนินงาน
ต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่น มิใช่เป็ นไปตามนโยบาย แต่การพัฒนาภูมิปัญญา
พื้นบ้านต้องอาศัยผูน้ าํ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและพัฒนาไปสู่ ความเป็ นสากลโดยไม่ลืมรากเหง้าของท้องถิ่น
2.งานหัตถกรรมพื้นบ้าน
2.1ความหมายของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
นักวิชาการได้ให้ความหมายของงานหัตถกรรมพื้นบ้านไว้ซ่ ึงพอจะประมวล
ได้ดงั นี้
วิบูลย์ล้ ีสุวรรณ (2539:29) กล่าวถึงความหมายของคําว่า หัตถกรรม

ว่าเป็ นศิลปะของกลุ่มชนที่มีพ้นื ฐานทางวัฒนธรรมเป็ นของตนเองไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นชาวบ้านหรื อ
ชนบทแต่ตอ้ งเป็ นกลุ่มชนที่มีเอกลักษณ์ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของชีวิต
ประเพณี ความเชื่อและวัฒนธรรมของกลุ่มชนอาจสนองความเชื่อเพื่อความสุ ขทางจิตใจหรื อเพื่อ
ใช้สอยในชีวิตประจําวันเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในชุมชนของตนมีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
และมีลกั ษณะเฉพาะถิ่นของตนเอง
มารุ ตอัมรานนท์ (2533:4–5) ให้ความหมายว่าหัตถกรรมพื้นบ้าน
เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของชาวบ้านหรื อคนในท้องถิ่นซึ่งผลิตขึ้นด้วยมือไม่ใช้
เครื่ องจักรกลมุ่งประโยชน์ใช้สอยส่ วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูป่ ระจําวันเป็ นหลัก
ประเทืองคล้ายสุ บรรณ์ (2531:158) กล่าวถึงความหมายของงาน
หัตถกรรมพื้นบ้านว่าเป็ นงานช่างหรื องานฝี มือของชาวบ้านที่ประดิษฐ์เป็ นเครื่ องใช้สอย
ในบ้านใช้เป็ นสิ่ งที่สนองความเชื่อด้านประเพณี ศาสนา
นวลลออทินานนท์ (2544:6) ให้ความหมายของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
ว่าเป็ นงานช่างฝี มือที่เป็ นไปตามรู ปแบบประเพณี ที่มีอยูใ่ นแต่ละท้องถิ่นการประดิษฐ์การสร้างสรรค์เป็ นไป
ตามเทคนิคและรู ปแบบที่ถ่ายทอดภายในครอบครัวโดยตรงจากบรรพบุรุษหรื อเป็ นการฝึ กฝนจากผูร้ ู ้ผลงาน
หรื อสิ่ งประดิษฐ์น้ ีเป็ นวัสดุหรื อสิ่ งก่อสร้างที่ทาํ ขึ้นเพื่อคนทัว่ ไปใช้ไม่ใช่ทาํ ขึ้นเพื่อใช้ในหมู่คนชั้นสู งเป็ น
การสร้างสรรค์ที่ทาํ โดยคนๆเดียวทําขึ้นมาตั้งแต่ตน้ จนเป็ นผลงานสําเร็ จ
จากคํานิยามต่างๆที่ยกมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ การให้นิยามของคําว่า
งานหัตถกรรมพื้นบ้านเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคืองานหัตถกรรมพื้นบ้าน
เป็ นผลงานสร้างสรรค์ข้ ึนจากฝี มือของชาวบ้านในลักษณะของเครื่ องมือเครื่ องใช้โดยใช้วสั ดุ
ในท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวติ ประจําวันตลอดจนตอบสนองด้านความเชื่อและแสดง
ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น
2.2 ลักษณะของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
งานหัตถกรรมพื้นบ้านเป็ นสิ่ งที่ผลิตขึ้นด้วยมือทําขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิต
ประจําวันเป็ นส่ วนใหญ่ทาํ ในยามว่างหลังจากการทํานาซึ่งเป็ นอาชีพเสริ มของชาวบ้าน
การทํานาคืออาชีพหลักที่ทาํ ได้ในช่วงของฤดูฝนหลังจากการเตรี ยมพื้นที่หว่านเพาะกล้าดํากล้าแล้วจะเป็ น
ช่วงเวลาที่วา่ งจากการทํานาจนกว่าจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเวลาว่างนี้เองชาวบ้านก็จะหันมาสร้างเครื่ องมือ
เครื่ องใช้สาํ หรับครอบครัวเช่นทําเครื่ องมือหาปลาประเภทงานจักสาน
การทําเครื่ องปั้ นดินเผาการทอผ้าการตีเหล็กเป็ นต้น
นวลลออทินานนท์(2544:7) กล่าวถึงลักษณะของงานหัตถกรรมพื้นบ้านในประเทศไทยไว้ดงั นี้
1.เป็ นงานที่ทาํ อยูภ่ ายในอาคารของบ้านหรื อภายนอกอาคารแต่อยูใ่ กล้บา้ น
และอาคารไม่มีลกั ษณะที่เรี ยกได้วา่ เป็ นโรงงานอุตสาหกรรม

2.ส่ วนใหญ่เป็ นงานที่ใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักโดยหวัง
ประโยชน์เพื่อนําส่ วนที่เกินความต้องการขายเพื่อหารายได้พิเศษสําหรับครอบครัว
3.ใช้แรงงานของตนเองหรื อสมาชิกในครอบครัว
4.วัตถุดิบที่ใช้มกั เป็ นสิ่ งที่หาได้หรื อผลิตขึ้นเองในภูมิลาํ เนานั้นๆ
5.กรรมวิธีการผลิตมักเป็ นแบบดั้งเดิมล้าสมัยใช้แรงงานหรื อฝี มือมนุษย์
เป็ นสําคัญมักไม่ใช้เครื่ องจักรเครื่ องทุ่นแรงทันสมัยหรื อถ้ามีกน็ อ้ ยที่สุด
วิบูลย์ล้ ีสุวรรณ (2539:36–38)ได้กล่าวถึงลักษณะของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
ไว้ดงั นี้
1.สร้างโดยช่างนิรนามช่างผูผ้ ลิตงานหัตถกรรมอาจเป็ นชาวบ้าน
ธรรมดาหรื อช่างพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นมิใช่ศิลปิ นที่ผา่ นสถาบันการศึกษาอย่างเป็ นระบบจึงไม่
ปรากฏชื่อผูท้ าํ บนงานเหล่านั้นและวัตถุประสงค์ที่สร้างเพื่อใช้สอยในชีวติ ประจําวันเป็ นส่ วนใหญ่
ไม่มีเจตนาจะสร้างให้เป็ นผลงานศิลปะหากแต่คุณค่าทางศิลปะที่ปรากฏเป็ นผลที่เกิดจาก
การกระทําซํ้าๆกันจนเกิดความชํานาญแล้วดัดแปลงแก้ไขข้อบกพร่ องจนได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
เท่าที่จะทําได้ชื่อของช่างจะไม่มีการบันทึกไว้บนงานหัตถกรรมเพียงแต่จะรู ้ในกลุ่มชนหรื อ
ท้องถิ่นนั้นๆว่าเป็ นงานของใคร
2.สร้างขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิตประจําวัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน
โดยทัว่ ไปมักสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวันของผูค้ นแต่ละท้องถิ่นเป็ นหลักเช่น
การทอผ้าวัตถุประสงค์คือทอขึ้นสําหรับนุ่งห่ มในครอบครัว
3.สร้างขึ้นเป็ นจํานวนมากและมีราคาที่เหมาะสมหรื อราคาตํ่าการสร้างงาน
หัตถกรรมพื้นบ้านจะเป็ นการผลิตขึ้นในครัวเรื อนในบางท้องถิ่นมีความสามารถในการผลิตสู ง
มีผตู ้ อ้ งการทําให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในท้องถิ่นด้วยราคาที่ถูกซึ่งผูใ้ ช้จะคํานึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความงาม
4.รู ปแบบเรี ยบง่าย งานหัตถกรรมพื้นบ้านสร้างขึ้นจากความต้องการ
ในการใช้สอยเป็ นสําคัญการพัฒนารู ปทรงและวัสดุของงานหัตถกรรมก็ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐาน
ของการใช้สอยเช่นเดียวกันคือการแก้ไขข้อบกพร่ องด้วยผ่านการใช้สอยมิได้มีการออกแบบ
หรื อคิดขึ้นอย่างเป็ นกระบวนการซึ่งทําให้งานหัตถกรรมพื้นบ้านทัว่ ไปส่ วนใหญ่มีรูปแบบ
ที่เรี ยบง่ายตามสภาพของผูส้ ร้างตลอดจนการใช้วสั ดุเท่าที่หาได้ในท้องถิ่น
5.มีลกั ษณะเฉพาะถิ่นลักษณะเฉพาะถิ่นของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
เกิดจากการเลือกใช้วสั ดุที่มีอยูเ่ ฉพาะถิ่นวัสดุบางชนิดจะมีเฉพาะในบางท้องถิ่นเท่านั้นไม่มีอยู่
ทัว่ ไปดังนั้นเมื่อนําเอาวัสดุน้ นั มาสร้างงานหัตถกรรมจึงเกิดเป็ นลักษณะเฉพาะถิ่นตาม
ประเภทนั้น
6.สร้างขึ้นด้วยมือคุณสมบัติของงานหัตถกรรมพื้นบ้านข้อนี้ถือเป็ น

สิ่ งสําคัญเพราะงานหัตถกรรมพื้นบ้านทําขึ้นด้วยมือปราศจากการใช้เครื่ องจักรเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะการใช้เครื่ องจักรเข้ามามีส่วนร่ วมในการผลิตก็จะเป็ นงานอุตสาหกรรมมากกว่าเป็ นงาน
หัตถกรรมพื้นบ้าน
ลักษณะงานหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่ได้กล่าวมา
ในที่น้ ีจึงเสนอว่าลักษณะของงานหัตถกรรมพื้นบ้านจึงควรมีลกั ษณะดังนี้
1.ทําขึ้นเพื่อการใช้สอย งานหัตถกรรมพื้นบ้านส่ วนใหญ่แล้วจะมีความ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันตั้งแต่การหุ งหาอาหารการประกอบอาชีพพิธีกรรมทางศาสนา
ผลผลิตของการตอบสนองต่อชีวิตประจําวันดังกล่าวคือเครื่ องปั้นดินเผาเครื่ องจักสานประเภท
ต่างๆผ้าทอฯลฯซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นการตอบสนองด้านการใช้สอยมิได้มุ่งทําเพื่อตอบสนอง
ทางด้านสุ นทรี ยภาพหากแต่สุนทรี ยภาพนั้นจะเกิดจากประสบการณ์ทกั ษะของผูท้ าํ ในความเป็ น
ผูช้ าํ นาญ
2.ใช้วสั ดุทอ้ งถิ่นที่หาได้ง่ายเป็ นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของงานหัตถกรรม
พื้นบ้านเนื่องจากในแต่ละท้องถิ่นมีทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อมในการอยูอ่ าศัยวัสดุในท้องถิ่น
จึงเป็ นสิ่ งรองรับการคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นใช้ให้เป็ นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
3.เป็ นผลผลิตที่ผใู ้ ช้และผูส้ ร้างเป็ นผูเ้ ดียวกันงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
เกิดจากความเต็มใจของชาวบ้านในการสร้างสรรค์ดงั ได้กล่าวแล้วว่างานหัตถกรรมพื้นบ้าน
ทําขึ้นเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยมิได้มุ่งทําเพื่อเศรษฐกิจหรื อด้านการค้าขายไม่มีการ
แบ่งงานตามระบบของอุตสาหกรรมชาวบ้านทําขึ้นใช้เองในครัวเรื อนของตน
4.เป็ นงานที่สร้างขึ้นด้วยมือและใช้เครื่ องมือที่ชาวบ้านคิดขึ้นมิได้อาศัย
เครื่ องจักรแต่อย่างใดสร้างสรรค์ดว้ ยมือตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาโดยการบอกเล่าให้ทาํ
ตามแบบของที่มีอยู่
5.มีรูปแบบเรี ยบง่ายแสดงลักษณะออกมาซื่อๆตรงตามหน้าที่ใช้สอย
6.การมีรูปแบบเฉพาะถิ่นเกิดจากการสร้างสรรค์งานที่สืบต่อเนื่องกันมาแต่
ครั้งบรรพบุรุษอาจในลักษณะของหมู่บา้ นท้องถิ่นตระกูลสื บต่อกันมาเป็ นเวลายาวนาน
จนรู ้จกั กันดีทวั่ ไปจนกลายเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเช่นเครื่ องจักสานพนัสนิคมเครื่ องปั้น
ดินเผาด่านเกวียนร่ มบ่อสร้างเป็ นต้นและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาํ ให้มีรูปแบบเฉพาะถิ่นน่าจะเกิดจาก
การใช้วสั ดุทอ้ งถิ่นที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เราจะพบว่าวัสดุจากธรรมชาติบางชนิด
ไม่สามารถขึ้นได้ในทุกๆพื้นที่การมีทรัพยากรท้องถิ่นที่จาํ กัดในบางพื้นที่กจ็ ะเป็ นสาเหตุ
ที่ทาํ ให้งานบางชนิดเป็ นตัวแทนของท้องถิ่นเลยก็วา่ ได้เช่นเครื่ องจักสานย่านลิเภาซึ่งเป็ นของ
ภาคใต้ยา่ นลิเภาเป็ นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งที่ข้ นึ ในแถบภาคใต้ซ่ ึงไม่พบว่าภาคใดหรื อท้องถิ่นใด
นอกจากภาคใต้ที่ทาํ เครื่ องจักสานโดยใช้วสั ดุน้ ีหรื อเครื่ องเขินที่เป็ นรู ปแบบเฉพาะของทาง

ภาคเหนือที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัสดุพ้นื ถิ่นที่มีการนํามาใช้ไม้ไผ่ที่นาํ มาจักสานหรื อไม้ที่นาํ มากลึงแล้ว
ใช้รักหรื อหางซึ่งเป็ นยางไม้ที่ได้จากต้นไม้ที่ข้ ึนอยูท่ างภาคเหนือทัว่ ไปก็เป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ชดั เจนใน
ประเด็นของการมีวสั ดุเฉพาะถิ่นจึงทําให้เกิดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
แต่จะชัดเจนมากหรื อน้อยก็จะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆที่เป็ นรายละเอียดปลีกย่อยออกไป
ตามองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นๆ
7.เป็ นงานที่ใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์เป็ นการสร้างงานที่ไม่ได้คาํ นึงถึง
เวลาในการสร้างโดยมักใช้เวลาว่างหลังจากการงานประจําคือการกสิ กรรมซึ่งทําได้ในบาง
ช่วงเวลาของฤดูกาลโดยไม่จาํ เป็ นต้องเฝ้าดูอยูต่ ลอดทั้งปี ในช่วงเวลาว่างชาวบ้านก็จะหันมา
ทํางานอื่นเช่นจักสานทอผ้าเครื่ องปั้ นดินเผาซึ่งไม่ได้เป็ นอาชีพหลักแต่อย่างใดผลผลิต
ที่เกิดขึ้นนํามาใช้ในครัวเรื อนแต่หากว่าเหลือจากการใช้สอยจึงนํามาแลกเปลี่ยนกับผลผลิต
อย่างอื่น
8.เป็ นงานที่สะท้อนวิถีการดําเนินชีวิตเครื่ องมือเครื่ องใช้พ้นื บ้านที่ชาวบ้าน
ทําขึ้นจะเห็นว่าลักษณะการใช้สอยเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบของเครื่ องมือเครื่ องใช้น้ นั การใช้สอย
จึงเป็ นการบ่งชี้ถึงวิถีทางการดําเนินชีวิตและค่านิยมที่สืบทอดกันมายาวนาน
จากทัศนะของนักวิชาการซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
ไว้สรุ ปได้วา่ งานหัตถกรรมพื้นบ้านควรมีลกั ษณะเดิมอยูห่ ลายประการเช่นทําด้วยฝี มือของคน
ในท้องถิ่นใช้วสั ดุ (วัตถุดิบ) ที่มีอยูภ่ ายในท้องถิ่น ใช้เครื่ องมือหรื อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตแบบเดิม ใช้
กรรมวิธีในการผลิตหรื อกระบวนการในการผลิตแบบเดิม มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นและ
เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลักเป็ นต้น
2.3 ประเภทของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
งานหัตถกรรมพื้นบ้านสามารถจําแนกได้หลายประเภทมีความแตกต่างกัน
ออกไปขึ้นอยูก่ บั ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นและรู ปแบบการสื บทอดงานหัตถกรรม
พื้นบ้านที่แตกต่างกันเหล่านี้ลว้ นส่ งผลให้งานหัตถกรรมพื้นบ้านมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป
ด้วยจึงได้มีนกั วิชาการจําแนกงานหัตถกรรมพื้นบ้านออกเป็ นประเภทต่างๆพอจะประมวล
ได้ดงั นี้
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(2534:26–27)ได้จาํ แนก
ประเภทของงานหัตถกรรมพื้นบ้านเป็ นประเภทต่างๆสรุ ปได้ดงั นี้
1.จําแนกตามลักษณะการใช้เป็ นการจําแนกโดยถือประโยชน์ของ
การใช้สอยหัตถกรรมเป็ นหลักซึ่งจําแนกได้ดงั นี้
1.1หัตถกรรมที่ใช้เป็ นพาหนะทั้งทางบกและทางนํ้าเช่นเกวียน
เรื อลากเลื่อนเป็ นต้น
1.2หัตถกรรมที่ใช้ในการเกษตรเช่นไถคราดแอกเป็ นต้น
1.3หัตถกรรมที่ใช้สอยในครัวเรื อนเช่นเครื่ องทองเหลือง

เชี่ยนหมากเครื่ องถ้วยชามเป็ นต้น
1.4หัตถกรรมที่ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจเช่นเครื่ องดนตรี ได้แก่
ปี่ กลองทับเป็ นต้น
1.5หัตถกรรมที่ใช้ในพิธีทางศาสนาการศึกษาเล่าเรี ยนเช่น
ภาพพระบฎสมุดข่อยบุษบกเป็ นต้น
1.6หัตถกรรมที่เป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อนเช่นเครื่ องปั้นดินเผา
ผ้าทอการทอเสื่ อเป็ นต้น
2.จําแนกตามวัสดุที่นาํ มาใช้ผลิตเป็ นการจําแนกตามลักษณะวัสดุที่นาํ
มาใช้ทาํ เป็ นหัตถกรรมเป็ นหลักซึ่งจําแนกได้ดงั นี้
2.1เครื่ องหนังเช่นหัตถกรรมที่ทาํ ด้วยหนังวัวหนังควายหนังงู
เป็ นต้น
2.2เครื่ องปั้ นดินเผาเช่นเป็ นภาชนะต่างๆที่ทาํ ด้วยดินแล้วนํา
ไปเผาอาจมีการเคลือบเป็ นรู ปแบบต่างๆ
2.3เครื่ องไม้เป็ นเครื่ องใช้ไม้สอยต่าง ๆ ที่ทาํ ด้วยไม้ท้ งั ที่เป็ น
เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง
2.4เครื่ องไม้ไผ่และหวายเป็ นหัตถกรรมที่ทาํ จากไม้ไผ่และหวาย
ส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักสานแทบทั้งสิ้ น
2.5เครื่ องรักเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางไม้ที่ได้จากต้นรักมาทาทับหรื อ
เคลือบเพื่อรักษาเนื้อไม้กระดาษผ้ากระเบื้องโลหะเป็ นต้น
2.6เครื่ องหล่อเป็ นการจําลองรู ปพรรณลวดลายหรื อภาชนะต่าง ๆ
จากรู ปหุ่นที่สร้างเป็ นแบบซึ่งส่ วนมากจะทําด้วยโลหะปูนหรื อทราย
2.7 เครื่ องทอ–ย้อมซึ่งใช้เส้นใยธรรมชาติหรื อใยประดิษฐ์เช่น
เรยอนไนล่อนใยแก้วเป็ นต้นผลผลิตจากการทอ–ย้อมเช่นเสื้ อผ้ากระเป๋ าต่าง ๆ เป็ นต้น
2.8 เครื่ องโลหะเป็ นการใช้โลหะเป็ นส่ วนประกอบสําคัญใน
การผลิตซึ่งมีอยูห่ ลายวิธีเช่นวิธีผลิตแบบโลหะแผ่นโลหะรู ปพรรณเครื่ องถมเป็ นต้น
ชนิดโลหะที่ใช้ผลิตเช่นเหล็กสังกะสี ดีบุกทองแดงอลูมิเนียมเป็ นต้น
นอกจากนั้นวิบูลย์ล้ ีสุวรรณ(2532:181–185)ได้จาํ แนกประเภทของ
งานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของหัตถกรรมออกเป็ นประเภทต่าง ๆ สรุ ปได้ดงั นี้
1. เครื่ องปั้นดินเผาได้แก่ภาชนะเครื่ องใช้ในชีวิตประจําวันทั้งที่เป็ น
ดินเผาธรรมดาและที่เป็ นดินเผาเคลือบเช่นโอ่งกระถางจานถ้วยชามไหครกเป็ นต้น
2. การทอผ้าและการเย็บปักถักร้อยได้แก่การทอผ้าในท้องถิ่นต่าง ๆ
รวมถึงการเย็บปักถักร้อยเพื่อการตกแต่งด้วยเช่นการทอยกดอกการทอจกการประดับตกแต่ง

ด้วยลูกปัดและกระจกเป็ นต้น
3.การแกะสลักได้แก่การแกะสลักเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้ดว้ ย
วัสดุต่าง ๆ เช่นการทําครกหิ นการแกะสลักไม้สาํ หรับทําเครื่ องเรื อนการแกะสลักไม้เป็ น
รู ปเคารพการแกะสลักตัวหนังตะลุงการแกะสลักงาช้างเป็ นต้น
4. หัตถกรรมโลหะได้แก่งานหัตถกรรมโลหะชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่
การทําเครื่ องประดับตกแต่งเช่นการปั้นหล่อรู ปเคารพการทํามีดอรัญญิกการทําบาตรการทําเครื่ องถมเป็ นต้น
5.เครื่ องจักสานได้แก่งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ทาํ ขึ้นด้วยวิธีการ
จักสานและถักโดยใช้วสั ดุจากธรรมชาติชนิดต่าง ๆ เช่นไม้ไผ่หวายกระจูดใบลําเจียก
ใบเตยย่านลิเภาเป็ นต้น
6.การก่อสร้างได้แก่งานสถาปัตยกรรมพื้นบ้านทัว่ ไปตั้งแต่การสร้าง
อาคารบ้านเรื อนเพิงพักชัว่ คราวตลอดจนอาคารที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นเรื อนเครื่ องสับ
เรื อนเครื่ องผูกเรื อเสาลอยเพิงกระท่อมหนําโบสถ์วิหารสถูปเจดียเ์ ป็ นต้น
7.ภาพเขียนได้แก่งานจิตรกรรมผนังโบสถ์วิหารการตกแต่ง
เรื อกอและ การตกแต่งเกวียนเป็ นต้น
8.การปั้ นรู ปและลวดลายประดับได้แก่งานประติมากรรมและการปั้ น
ลวดลายประดับอาคารต่าง ๆ เช่นการปั้ นตุก๊ ตาเด็กเล่นตุก๊ ตาเสี ยกบาลการปั้ นลวดลายประดับ
โบสถ์วิหารสถูปเจดียต์ ่าง ๆ เป็ นต้น
9.การทําเครื่ องกระดาษได้แก่การทํากระดาษพื้นบ้านเช่นการทํา
กระดาษสาการทํากระดาษข่อยการทํากระดาษสําหรับใช้ตกแต่งในงานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นต้น
10.ประเภทเบ็ดเตล็ดเป็ นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ไม่อาจเข้าเป็ น
ประเภทใดได้แน่นอนและไม่ใคร่ มีทาํ แพร่ หลายไม่เป็ นที่รู้จกั มากนักเช่นการจัดดอกไม้
การแกะสลักผลไม้การแทงหยวกการทําหุ่นกระดาษเครื่ องเขินการทําเครื่ องดนตรี เป็ นต้น
จากทรรศนะที่นกั วิชาการได้กล่าวไว้วา่ งานหัตถกรรมพื้นบ้านอาจจําแนก
ประเภทต่าง ๆ ได้หลายประเภททั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เกณฑ์ในการจําแนกของแต่ละประเภทตามลักษณะการใช้
งานหรื อตามวัสดุที่นาํ มาประดิษฐ์การจําแนกประเภทของงานหัตถกรรมยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับวัสดุที่นาํ มาใช้ประดิษฐ์สาํ หรับในงานวิจยั นี้ได้เลือกศึกษาประเภทงานจักสานที่ใช้วิธีการจักและสานด้วย
ฝี มือของชาวบ้านอย่างสร้างสรรค์จนเป็ นชิ้นงานที่เรี ยกว่าเครื่ องจักสานส่ วนวัสดุที่นาํ มาใช้สาํ หรับงานจัก
สานในงานวิจยั นี้ได้แก่ไม้ไผ่ซ่ ึงเป็ นวัสดุที่น่าสนใจต่อการศึกษากล่าวคือเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูม่ าก
ในท้องถิ่นเป็ นวัสดุที่สามารถดัดแปลงแก้ไขรู ปทรงและขนาดได้ตามความต้องการของประโยชน์การใช้สอย
มีวิธีการทําที่ไม่ซบั ซ้อนและไม่ยงุ่ ยากอีกทั้งผลผลิตออกมาที่เรี ยบง่ายแต่งดงามด้วยรู ปทรงและลวดลายที่
สําคัญคือไม้ไผ่ได้ถูกนํามาใช้ในการผลิตเครื่ องจักสานมานานนับพันปี และปั จจุบนั กําลังประสบปัญหา
มากมายซึ่งจะมีผลต่อการสู ญเสี ยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดังนั้นจึงได้เลือกศึกษางานจักสานจากไม้ไผ่เพื่อ

การอนุรักษ์สืบทอดและร่ วมพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยของสังคมที่เปลี่ยนไปทั้งนี้เพื่อให้
วัฒนธรรมด้านการจักสานไม่หยุดนิ่งคือมีพลวัตอยูต่ ลอดเวลาอันจะส่ งผลทําให้งานจักสานดังกล่าวไม่สูญ
หายไปจากสังคมและดํารงอยูไ่ ด้อย่างมีคุณค่าและเอกลักษณ์ทางศิลปะของท้องถิ่นตลอดไป
3. คุณค่าของเครื่ องจักสาน
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เล่ม 22 (2542: 94-95) กล่าวถึงเครื่ องจักสาน
ไว้ดงั นี้ เครื่ องจักสานไทยในภาคต่าง ๆ นั้นมีมากมายหลายชนิดและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไป
ลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่ องจักสานเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นสภาพการ
ดํารงชีวิตขนบประเพณี ความเชื่อตลอดจนถึงการนับถือศาสนาของกลุ่มชนที่ผลิตเครื่ องจักสานเครื่ องจักสาน
จึงเป็ นศิลปหัตถกรรมมีคุณค่าในฐานะที่เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ดีอย่าง
หนึ่งนอกจากนี้เครื่ องจักสานยังเป็ นงานหัตถกรรมที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านได้หลายอย่างเช่น
สะท้อนให้เห็นความชาญฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบที่จะนํามาใช้ทาํ เครื่ องจักสานซึ่งชาวบ้านจะมีความรู ้
เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิดเป็ นอย่างดีแล้วนํามาดัดแปลงแปรรู ปเป็ นวัสดุที่ใช้ทาํ เครื่ องจักสาน
ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่สนองการใช้สอยได้ดีเช่นชาวภาคใต้นาํ ใบลําเจียกหรื อใบปาหนันมาจักและสานเป็ นเสื่ อ
และกระสอบโดยนําใบลําเจียกไปลนไฟให้ใบนิ่มก่อนที่จะจักเป็ นเส้นหรื อนําต้นลําเจียกไปแช่โคลนแล้วรี ด
ให้แบนหรื อการจักไม้ไผ่เป็ นตอกแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมที่จะใช้สานเครื่ องจักสานแต่ละชนิดสิ่ งเหล่านี้
เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชาวบ้านเรี ยนรู ้จากการสังเกตและการทดลองสื บต่อกันมาแต่บรรพบุรุษจนทําให้
เครื่ องจักสานแต่ละชนิดมีรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์ลงตัวคุณค่าอีกประการหนึ่งของเครื่ องจัก
สานคือคุณค่าทางศิลปะและความงามเครื่ องจักสานหลายชนิดมีรูปทรงโครงสร้างและลวดลายที่ลงตัวงดงาม
อย่างยากที่จะหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ประเภทอื่นเทียบได้และเป็ นสิ่ งปลอดสารพิษไม่เป็ นมลภาวะจึงมีผนู ้ ิยมใช้
ทัว่ โลกดังนั้นเครื่ องจักสานจึงมีคุณค่าเป็ นสิ นค้า
เครื่ องจักสานเป็ นงานหัตกรรมที่หล่อหลอมขึ้นจากจิตวิญญาณและภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษ คําว่าเครื่ องจักสาน แยกความหมายคําได้คือ จัก หมายถึงการนําวัสดุมาทําให้เป็ นเส้น เป็ นแฉกหรื อริ้ ว
ส่ วนคําว่า สาน หมายถึงการนําเอาวัสดุที่เตรี ยมแล้วมาสานประดิษฐ์ให้เป็ นรู ปร่ างและลวดลายต่างๆ ขั้นตอน
ที่สาํ คัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือ การถักซึ่งเป็ นกระบวนการประกอบทําให้เครื่ องจักสานสมบูรณ์เสริ มความ
แข็งแรงของโครงสร้างภายนอกวัสดุที่นาํ มาใช้สานได้แก่ไม้ไผ่ หวาย กก ป่ าน กระจูด ลาน ลําเจียก เตย และ
ย่านลิเภา เป็ นต้น
ประเภทเครื่ องจักสาน
ความคิดพื้นฐานในการสร้างเครื่ องจักสานเกิดจากความต้องการในการดําเนินชีวิตเป็ นหลักเครื่ อง
จักสานยุคแรกจึงมีรูปแบบและวิธีการง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อนเครื่ องจักสานในประเทศไทย เริ่ มใช้ครั้งแรกใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยพบหลักฐานเป็ นโครงสร้างเครื่ องจักรสานบนภาชนดินเผาที่แหล่งโบราณคดี

บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี อายุราว 3,000 ปี และในสมัยสุ โขทัยได้มีตาํ นานเล่าถึงพระร่ วงแสดงปาฏิหารใช้
กระออม (เครื่ องจักสานไม่ไผ่ชนิดหนึ่งใช้ตกั นํ้า)อีกด้วย
เครื่ องจักสานโดยทัว่ ไปสามารถแบ่งได้ดงั นี้คือ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่ องมือในการเกษตรกรรม เช่น วี (กาวี) กระบุง เป็ นต้น
เครื่ องมือในครัวเรื อน เช่น กระชอนกรองกะทิ พ้อม (กะพ้อม) กระติ๊บ เป็ นต้น
เครื่ องมือจับสัตว์ เช่น ลอบ ไซ ข้อง ชนาง สุ่ ม เป็ นต้น
เครื่ องมือในพิธีกรรม เช่น ขันกระหย่อง ตาเหลว เป็ นต้น
เครื่ องมือเบ็ดเตร็ ด เช่น กระด้ง เป็ นต้น

การทําเครื่ องจักสานยุคแรก ๆมนุษย์จะนําวัตถุดิบจากธรรมชาติเท่าที่จะหาได้ใกล้ตวั มาทําให้เกิด
ประโยชน์ เช่นการนําใบไม้ กิ่งไม้ ต้นไม้ประเภทเถานํามาสานมาขัดเป็ นรู ปทรงง่ายๆเพื่อใช้เป็ นภาชนะหรื อ
มาสานขัดกันเป็ นแผ่นเพื่อใช้สาํ หรับปูรองนัง่ รองนอนก่อนที่จะพัฒนามาเป็ นเครื่ องจักสานที่มีความประณี ต
ในยุคต่อๆ มาเครื่ องจักสานเป็ นงานศิลปหัตถกรรมที่มนุษย์คิดวิธีการต่างๆขึ้นเพื่อใช้สร้างเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในชีวิตประจําวันด้วยวิธีการสอดขัดและสานกันของวัสดุที่เป็ นเส้นเป็ นริ้ วโดยสร้างรู ปทรงของสิ่ งที่ประดิษฐ์
ขึ้นนั้นตามความประสงค์ในการใช้สอยตามสภาพภูมิศาสตร์ประสานกับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ
ศาสนาและวัสดุในท้องถิ่นนั้นๆ

ภาพประกอบที่ 2 ภาพเครื่ องจักสาน

การเรี ยกเครื่ องจักสานว่า “จักสาน” นั้นเป็ นคําที่เรี ยกขึ้นตามวิธีการที่ทาํ ให้เกิดเครื่ องจักสาน เพราะ
เครื่ องจักสานต่างๆจะสําเร็ จเป็ นรู ปร่ างที่สมบูรณ์ได้น้ นั ต้องผ่านกระบวนการ ดังนี้
1. การจัก คือการนําวัสดุมาทําให้เป็ นเส้น เป็ นแฉกหรื อเป็ นริ้ วเพื่อความสะดวกในการสานลักษณะ
ของการจักโดยทัว่ ไปนั้นขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของวัสดุแต่ละชนิดซึ่งจะมีวธิ ีการเฉพาะที่แตกต่างกันไป
หรื อบางครั้งการจักไม้ไผ่หรื อหวายมักจะเรี ยกว่า “ตอก” ซึ่งการจักถือได้วา่ เป็ นขั้นตอนของการ
เตรี ยมวัสดุในการทําเครื่ องจักสานขั้นแรก
2. การสานเป็ นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่นาํ วัสดุธรรมชาติมาทําประโยชน์โดย
ใช้ความคิดและฝี มือมนุษย์เป็ นหลักการสานลวดลายจะสานลายใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมใน
การใช้สอย ซึ่งมีดว้ ยกัน 3 วิธีคือ
o การสานด้วยวิธีสอดขัด
o การสานด้วยวิธีการสอดขัดด้วยเส้นทแยง
o การสานด้วยวิธีขดเป็ นวง
3. การถัก เป็ นกระบวนการประกอบที่ช่วยให้การทําครื่ องจักสานสมบูรณ์การถักเครื่ องจักสาน เช่น
การถักขอบของภาชนะจักสานไม้ไผ่ การถักหูภาชนะ เป็ นต้นการถักส่วนมากจะเป็ นการเสริ มความ
แข็งแรงของโครงสร้างภายนอก เช่น ขอบ ขา ปาก ก้นของเครื่ องจักสาน และเป็ นการเพิม่ ความ
สวยงามไปด้วย
มูลเหตุที่ทาํ ให้เกิดเครื่ องจักสานที่สาํ คัญ 3 ประการดังนี้
1. มูลเหตุจากความจําเป็ นในการดํารงชีวิตการดํารงชีวิตในชนบทจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องอาศัย
เครื่ องมือเครื่ องใช้พ้นื บ้านที่สามารถผลิตได้เองมาช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย โดยเฉพาะผูม้ ีอาชีพ
เกษตรกรรมซึ่งสามารถจําแนกออกเป็ นประเภทต่างๆ ตามหน้าที่ใช้สอยดังนี้
o เครื่ องจักสานที่ใช้ในการบริ โภค ได้แก่ ซ้าหวด กระติ๊บ แอบข้าวหวดนึ่ งข้าวเหนี ยว ก่อง
ข้าว กระชอน กระด้ง ฯลฯ
o เครื่ องจักสานที่ใช้เป็ นภาชนะ ได้แก่ กระบุง กระจาด ซ้ากระทาย กระบาย กะโล่กระด้ง
ชะลอม ฯลฯ
o เครื่ องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่ องตวง ได้แก่ กระออม กระชุ กระบุง สัด ฯลฯ
o เครื่ องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่ องเรื อนและเครื่ องปูลาด ได้แก่ เสื่ อต่าง ๆ
o เครื่ องจักสานที่ใช้ป้องกันแดดฝน ได้แก่ หมวก กุ๊บ งอบ ฯลฯ
o เครื่ องจักสานที่ใช้ในการดักจับสัตว์ ได้แก่ ลอบ ไซ อีจู ้ ชะนาง จัน
่ ฯลฯ
o เครื่ องจักสานที่ใช้เกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี และศาสนา ได้แก่ ก่องข้าวขวัญซ้าสําหรับใส่
พาน สลาก ฯลฯ

2. มูลเหตุที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์เพราะชาวไทยส่ วนใหญ่มีอาชีพทาง
เกษตรกรรมจึงจําเป็ นต้องทํามาหากินกันตามสภาพสิ่ งแวดล้อมและสภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น
นั้นๆดังนั้นการทําเครื อ่งจักสานที่เห็นได้ชดั คือเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการจับปลาและสัตว์น้ าํ จืด
ได้แก่ ลอบ ไซ ชะนางโดยทําด้วยไม้ไผ่และหวาย ซึ่งรู ปแบบและโครงสร้างจะสร้างขึ้นให้เหมาะสม
กับการใช้สอยและครุ ใช้สาํ หรับตีขา้ วของทางภาคเหนือ เป็ นต้น
3. มูลเหตุที่เกิดจากความเชื่อ ขบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาเครื่ องจักสานจํานวนไม่นอ้ ยเกิดขึ้น
จากผลของความเชื่อของท้องถิ่นซึ่งจะเห็นได้จากการสานเสื่ อปาหนันเพื่อใช้ในการแต่งงานของ
ภาคใต้เป็ นต้นนอกจากข้อมูลอันสําคัญทั้ง 3 ประการแล้ว ปัจจุบนั พบว่าในหลายท้องถิ่นเครื่ องจัก
สานได้กลายมาเป็ นอาชีพรองจากการทําไร่ ทํานาเพื่อจําหน่ายเป็ นรายได้พิเศษในช่วงต่อไป
วัสดุทใี่ ช้ ทาํ เครื่ องจักสาน
1. ไม้ไผ่ เป็ นไม้ที่ใช้ทาํ เครื่ องจักสานมากมายหลายชนิด มีลกั ษณะเป็ นไม้ปล้องเป็ นข้อ มีหนาม และ
แขนงมาก เมื่อแก่จะมีสีเหลืองโดยจะนําส่ วนลําต้นมาใช้จกั เป็ นตอกสําหรับสานเป็ นภาชนะต่างๆ
2. กก เป็ นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่ชอบขึ้นในที่ช้ืนและมีข้ ึนทัว่ ไป เช่น ในนาริ มหนอง บึง และที่น้ าํ ท่วม
แฉะ ลําต้นกลมหรื อสามเหลี่ยม มีท้ งั ชนิดลําต้นใหญ่ยาวและลําต้นเล็กและสั้น ส่ วนมากนํามาทอ
เสื่ อมากกว่านํามาสานโดยตรง
3. แหย่ง มีลกั ษณะคล้ายไม้ไผ่แต่อ่อนนุ่มกว่า ไม่มีขอ้ แข็งกว่าหวายใช้ได้ทนกว่ากกชอบขึ้นตามที่แฉะ
มีผวิ เหลืองสวย ใช้สานเสื่ อ ทําฝาบ้าน เป็ นต้น
4. หวาย จะขึ้นในป่ าเป็ นกอๆ ส่ วนมากจะใช้ประกอบเครื่ องจักสานอื่นๆแต่กม็ ีการนําหวายมาทําเครื่ อง
จักสานโดยตรงหลายอย่าง เช่น ตะกร้าหิ้ว ถาดผลไม้เป็ นต้น
5. ใบตาลและใบลาน ลําต้นสู งคล้ายมะพร้าว ใบเป็ นแผงใหญ่คล้ายพัดจะนํามาทําเครื่ องจักสานโดยจัก
ในออกเป็ นเส้นคล้ายเส้นตอก แต่ตอ้ งใช้ใบอ่อนส่ วนใหญ่จะใช้สานหมวกและงอบ
6. ก้านมะพร้าว ใช้กา้ นกลางใบของมะพร้าว เหลาใบออกให้เหลือแต่กา้ นแล้วนํามาสานเช่นเดียวกับ
ตอก ส่ วนมากสานเป็ นตะกร้า กระจาดผลไม้เล็กๆ
7. ย่านลิเภา มีลกั ษณะเป็ นเถาวัลย์ชนิดหนึ่ง มีขนาดเท่าหลอดกาแฟ ขึ้นตามภูเขาเทือกเขา และป่ า
ละเมาะ ในการใช้ตอ้ งนําลําต้นมาลอกเอาแต่เปลือกแล้วจักเป็ นเส้นๆย่านลิเภาส่ วนใหญ่จะนํามาสาน
เป็ นลาย เชี่ยนหมาก พาน เป็ นต้น
8. กระจูด เป็ นพันธุ์ไม้ตระกูลเดียวกับกก ชอบขึ้นในที่ช้ืนแฉะลักษณะลําต้นเป็ นต้นกลมๆ ขนาด
นิ้วก้อยก่อนนํามาสานจะต้องนําลําต้นมาผึ่งแดดแล้วทุบให้แบนคล้ายเส้นตอกก่อน แล้วจึงสาน
9. เตยทะเล เป็ นต้นไม้จาํ พวกหนึ่งใบยาวคล้ายใบสับปะรดหรื อใบลําเจียก ขึ้นตามชายทะเลใบมีหนาม
ก่อนนํามาสานต้องจักเอาหนามริ มใบออกแล้วย่างไฟ แช่น้ าํ แล้วจึงจักเป็ นเส้นตอก
10. ลําเจียก หรื อปาหนัน เป็ นต้นไม้จาํ พวกเดียวกับเตย

11. คล้า เป็ นต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นข่า หรื อกก มีผวิ เหนียวใช้สานภาชนะเช่นเดียวกับหวายและไม้ไผ่

ภาพประกอบที่ 3 ภาพเครื่ องจักสานต่ างๆ
เครื่ องจักสานในภูมิภาคต่ างๆของประเทศไทย
ลักษณะของเครื่ องจักสานแต่ละประเภทนั้นมักจะทําขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนแต่ละ
ท้องถิ่นเป็ นสําคัญฉะนั้นจึงมีความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย รู ปร่ าง ลวดลายและวัสดุที่แตกต่างกัน
ออกไปซึ่งทําให้เครื่ องจักสานพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ภาคเหนือ
เครื่ องจักสานภาคเหนือจะมีเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและศาสนาเช่นวัฒนธรรมการ
บริ โภคข้าวเหนียวเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เกี่ยวกับการบริ โภคข้าวเหนียวมีหลายรู ปแบบ เช่น



แอบข้าว (แอ้บข้าว) ภาชนะทรงกระบอกสําหรับใส่ ขา้ วเหนียว
กระทาย ภาชนะใส่ พืชผล มีเชือกผูกร้อยกับภาชะ และโยงมาคาดที่หน้าผากเป็ นต้น

ภาคอีสาน
คนในภาคอีสานมีวฒั นธรรมในการบริ โภคข้าวเหนียวเช่นเดียวกับคนในภาคเหนือแต่เครื่ องจักสานของ
ชาวอีสานจะมีลกั ษณ์เฉพาะ เช่น


กระติ๊บข้าว เป็ นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ทรงกระบอกสู งคล้านกระป๋ อง ตัวและฝามีขนาดเกือบเท่ากัน
มีเชือกห้อยสําหรับสะพาย





ก่องข้าว ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ มีขาหรื อฐานไม้เป็ นรู ปกากบาทไขว้ตวั ก่องข้าวสานด้วยไม้ไผ่ซอ้ น
กัน 2 ชั้น คล้ายรู ปดอกบัวแต่มีขอบสู งขึ้นไปเหมือนโถโดยมีส่วนฝาเหมือนฝาชีครอบอีกชั้นหนึ่ง
สําหรับใส่ ขา้ วเหนียวนึ่ง
กระออม ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ใช้ตกั นํ้าหรื อหิ้ ว หรื อหาบคอน

ภาคกลาง
ในบริ เวณภาคกลางถือเป็ นแหล่งผลิตเครื่ องจักสานของประเทศมีพฒั นาการและมีรูปแบบที่หลากหลาย
เช่น






ตระกร้า ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่และหวาย ใช้สาํ หรับใส่ขา้ วของต่างๆถือเป็ นเครื่ องจักสานที่มีความ
งดงามที่สุดในกลุ่มเครื่ องจักสานของภาคกลาง
งอบ เครื่ องจักสานสวมศีรษะขณะออกทํางานกลางทุ่งตามท้องไร่ ท้องนาประกอบด้วยวัสดุหลาย
ประเภท เช่น ไม้ไผ่ ใบลาน หรื อใบตาล
กระจาด ภาชนะกลม เตี้ย สานด้วยไม้ไผ่ มีขอบและมีหูสาํ หรับใช้หาบเป็ นคู่ๆใส่ ผกั หรื อผลไม้

ภาคใต้
ภาคใต้มีรูปแบบเครื่ องจักสานต่างไปจากภูมิภาคอื่นๆในด้านรู ปแบบ ลวดลาย และวัสดุที่ใช้ท้ งั นี้ข้ ึนอยู่
กับสภาพแวดล้อมและวัตถุดิบในท้องถิ่น





สมุก ภาชนะสานด้วยใบลาน หรื อใบตาล ใช้สาํ หรับใส่ สิ่งของขนาดเล็ก
สอบหมาก ภาชนะสานด้วยกระจูด ใช้สาํ หรับใส่ หมาก
เสื่ อกระจูด เสื่ อทําจากต้นกระจูดใช้สาํ หรับปูนอนหรื อใช้รองนัง่ ที่วดั หรื อสุ เหร่ า
เครื่ องจักสานย่านลิเภา เป็ นเครื่ องจักสานพื้นบ้านโบราณใช้ยา่ นลิเภามาจักสานโดยลอกเอาเฉพาะ
เปลือกมาทําเท่านั้นสามารถทําเครื่ องใช้ได้หลายอย่าง เช่น กระเป๋ าถือสตรี กุบหมาก เป็ นต้น

คุณค่าของเครื่ องจักสานจะเห็นว่าเครื่ องจักสานไทยในภาคต่างๆนั้นมีมากมายหลายชนิดและมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปลักษณะเฉพาะถิ่นของเครื่ องจักสานเหล่านั้นสะท้อนให้เห็นสภาพ
ภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น สภาพการดํารงชีวิต ขนบประเพณี ความเชื่อตลอดจนถึงการนับถือศาสนาของ
กลุ่มชนที่ผลิตเครื่ องจักสานเครื่ องจักสานจึงเป็ นศิลปหัตถกรรมมีคุณค่าในฐานะที่เป็ นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นต่างๆได้ดีอย่างหนึ่ง

ภาพประกอบที่ 4 ภาพเครื่ องจักสาน
นอกจากนี้เครื่ องจักสานยังเป็ นงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านได้หลาย
อย่างเช่นสะท้อนให้เห็นความชาญฉลาดในการเลือกสรรวัตถุดิบที่จะนํามาใช้ทาํ เครื่ องจักสานซึ่งชาวบ้านจะ
มีความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิดเป็ นอย่างดีแล้วนํามาดัดแปลงแปรรู ปเป็ นวัสดุที่ใช้ทาํ เครื่ อง
จักสานด้วยวิธีง่ายๆแต่สนองการใช้สอยได้ดีเช่นชาวภาคใต้นาํ ใบลําเจียกหรื อใบปาหนันมาจักและสานเป็ น
เสื่ อและกระสอบโดยนําใบลําเจียกไปลนไฟให้ใบนิ่มก่อนที่จะจักเป็ นเส้นหรื อนําต้นลําเจียกไปแช่โคลนแล้ว
รี ดให้แบน หรื อการจักไม้ไผ่เป็ นตอกแบบต่างๆให้เหมาะสมที่จะใช้สานเครื่ องจักสานแต่ละชนิดสิ่ งเหล่านี้
เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชาวบ้านเรี ยนรู ้จากการสังเกตและการทดลองสื บต่อกันมาแต่บรรพบุรุษจนทําให้
เครื่ องจักสานแต่ละชนิดมีรูปแบบและประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์ลงตัว
คุณค่าอีกประการหนึ่งของเครื่ องจักสานคือคุณค่าทางศิลปะและความงามเครื่ องจักสานหลายชนิดมี
รู ปทรง โครงสร้างและลวดลายที่ลงตัวงดงามอย่างยากที่จะหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ประเภทอื่นเทียบได้ เช่นก่อง
ข้าวของภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งเป็ นตัวอย่างของเครื่ องจักสานที่ได้รับการออกแบบอย่างแยบยลสนอง
การใช้สอยได้เป็ นอย่างดีต้ งั แต่การสานตัวก่องข้าวสองชั้นเพื่อให้เก็บความร้อนได้ดีโดยไอร้อนจากข้าว
เหนียวนึ่งจะระเหยออกไปได้ตามรู ระหว่างเส้นตอกอย่างช้าๆไม่กลายเป็ นหยดนํ้าที่จะทําให้ขา้ วเหนียวแฉะ
และบูดเสี ยได้ง่ายก่องข้าวจึงเป็ นภาชนะสําหรับใส่ ขา้ วเหนียวนึ่งได้ดีที่สุดซึ่งเป็ นผลจากการออกแบบที่แยบ
ยลของช่างพื้นบ้านที่ได้ทดลอง ปรับปรุ งสื บทอดกันเรื่ อยมาเป็ นเวลานานนอกจากนี้รูปทรงของก่องข้าวแต่
ละท้องถิ่นยังมีความงดงามแตกต่างกันไปตามความนิยมของแต่ละถิ่นด้วย
คุณค่าที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งของเครื่ องจักสานไทย คือคุณค่าในการแสดงออกทางอารมณ์และ
จิตใจของช่างพื้นบ้านเครื่ องจักสานหลายชนิดของไทยสานอย่างละเอียดประณี ตซึ่งแสดงให้เห็นอารมณ์ที่
ละเอียดอ่อนของผูส้ านได้เป็ นอย่างดีและความละเอียดประณี ตนั้น เริ่ มตั้งแต่การแปรรู ปวัตถุดิบ เช่น การจัก
ตอกและเหลาหวายให้เป็ นเส้นเล็กๆเพื่อใช้สานและถักส่ วนที่ตอ้ งการความละเอียดประณี ตของเครื่ องจักสาน
จนถึงการสานเป็ นลวดลายซับซ้อนอย่างลายดอกพิกลุ หรื อลายสานของเครื่ องจักสานย่านลิเภาเป็ นต้น

ภาพประกอบที่ 5 ภาพเครื่ องจักสาน
เครื่ องจักสานไทยเป็ นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณค่ายิง่ อย่างหนึ่งของไทย ที่ทาํ สื บทอดกันมาแต่
โบราณแม้ทุกวันนี้จะมีเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทาํ จากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นก็ตามแต่กย็ งั มีเครื่ องมือ
เครื่ องใช้หลายชนิดที่ไม่สามารถผลิตด้วยวัตถุดิบอื่นๆที่ผลิตด้วยเครื่ องจักรตามระบบอุตสาหกรรมมาใช้
แทนเครื่ องจักสานได้เช่นเครื่ องจักสานประเภทก่องข้าวที่กล่าวแล้วไม่มีภาชนะอื่นใดใส่ ขา้ วเหนียวนึ่งได้ดี
เท่าก่องข้าวและกระติบที่สานด้วยไม้ไผ่ไม่มีเครื่ องจับปลาที่ทาํ ด้วยวัตถุดิบอย่างอื่นมาแทนที่ ลอบ ไซ สุ่ มที่
สานด้วยไม้ไผ่ได้ สิ่ งเหล่านี้แสดงให้เห็นคุณลักษณะพิเศษของเครื่ องจักสานที่มีคุณค่าในตัวเองยากที่จะใช้
งานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมอย่างอื่นทดแทนได้ดว้ ยเหตุน้ ีจึงทําให้เครื่ องจักสานมีอายุยนื ยาวสื บต่อกันมา
นานนับพันปี แม้ในปัจจุบนั การทําเครื่ องจักสานจะลดจํานวนลงไปบ้างตามสภาพสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยน
จากสังคมเกษตรกรรมมาเป็ นสังคมเกษตรอุตสาหกรรมและก้าวต่อไปเป็ นสังคมอุตสาหกรรม ที่การผลิตสิ่ ง
ต่างๆด้วยมือจะต้องลดลงเปลี่ยนมาเป็ นการผลิตด้วยเครื่ องจักรกลก็ตามแต่เครื่ องจักสานยังเป็ นเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่ยงั ไม่สามารถผลิตได้ดว้ ยเครื่ องจักรกลเพราะการทําเครื่ องจักสานต้องใช้ความชํานาญและ
ความสามารถเฉพาะตัวของช่างพื้นบ้านแต่ละถิ่นสิ่ งเหล่านี้เป็ นคุณค่าพิเศษของเครื่ องจักสานที่ต่างไปจาก
ผลิตภัณฑ์อื่นที่ผลิตด้วยเครื่ องจักรเครื่ องจักสานจึงเป็ นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณค่ายิง่ อย่างหนึ่งของไทยที่
ควรอนุรักษ์ไว้สืบไป
2.องค์ ความรู้เกีย่ วกับเครื อซูด
2.1 องค์ความรู ้เกี่ยวกับเครื อซูด

ภาพประกอบที่ 6 ภาพต้นเครื อซูด
เครื อซูดเป็ นเครื อไม้พ้นื บ้านที่ชุมชนรู ้จกั ดีและได้นาํ มาใช้งานในวิถีชีวติ ของชุมชนใน
รู ปแบบของเครื่ องมือต่างๆจนเกิดเป็ นภูมิปัญญาของชุมชน เช่นเครื่ องดักสัตว์เป็ นต้น เครื อซูดเป็ นไม้ที่เกิด
ง่าย ชื่อวิทยาศาสตร์Paramerialaevigata (Juss.) Moldenke, วงศ์ APOCYNACEAEลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็ นไม้เถา ลําต้นเลื้อยพันไม้อื่น มีน้ าํ ยางขาว กิ่งอ่อนเรี ยวเล็ก สี น้ าํ ตาลเข้ม ยอดอ่อนและก้านช่อดอกมีขน
สั้นๆ สี น้ าํ ตาลแต่จะร่ วงไปในเวลาต่อมา ใบเดี่ยวเรี ยงตรงข้ามหรื อเป็ นวงรอบ 3 ใบ รู ปรี รู ปขอบขนาน
จนถึงรู ปใบหอก กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 4.5-15 ซม. ส่ วนกว้างที่สุดของใบอยูป่ ระมาณกึ่งกลางใบ แล้วเรี ยว
สอบเข้าหาโคนใบและปลายใบ ปลายเรี ยวแหลม โคนสอบ แผ่นใบด้านบนสี เข้มกว่าด้านล่าง เส้นแขนงใบ
ข้างละ 5-7 เส้น ก้านใบสั้น ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง ยาว 3-10 ซม. ดอกเล็กสี
ขาว กลิ่นหอมแรง ก้านดอกยาว 2-4 มม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เล็กมาก โคนกลีบติดกันเล็กน้อย กลีบดอก 5 กลีบ
ยาวประมาณ 5 มม. ขอบกลีบซ้อนเหลื่อมกันเป็ นเกลียว โคนกลีบติดกันเป็ นรู ปกรวย เกสรเพศผูม้ ี 5 อัน รัง
ไข่มีขน ฝักยาว กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 15-35 ซม. หยักคอดระหว่างเมล็ด เมื่อแก่แตกออกจากกันด้านเดียว
เมล็ดรู ปคล้ายเรื อ ยาว 1-1.2 ซม. โคนมีปุยขนยาวคล้ายเส้นไหม ช่วยในการลอยลม
สภาพนิเวศน์ที่เกิดใน ป่ าเบญจพรรณถิ่นกําเนิดที่พบมีการกระจายพันธุ์ ใน ไทย อินเดีย พม่า
กัมพูชา ลาว เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซียการกระจายพันธุใ์ นประเทศไทย พบที่ภาคอีสานโดยทัว่ ไปในป่ าโคก
หิ นลาดหนองคูนาดูน ป่ าชุมนดงใหญ่ ป่ าโคกดงเค็ง นอกจากนี่ยงั พบที่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลําพูน, น่าน,
ลําปาง, ตาก, สุ โขทัย, พิษณุโลก, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, เลย, ขอนแก่น, นครราชสี มา, บุรีรัมย์, ศรี สะเกษ,
อุทยั ธานี, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขนั ธ์, สระบุรี, นครนายก, กรุ งเทพมหานคร, ปราจีนบุรี, ชลบุรี, จันทบุรี,
ตราด, ระนอง, สุ ราษฎร์ธานี, พังงา, ตรัง, สตูล, ยะลาเวลาออกดอกอยูใ่ นช่วงเดือนสิ งหาคมถึงเมษายนเวลา
ออกผลแก่ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน
2.2 องค์ ความรู้เกีย่ วกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์เริ่ มต้นในยุคของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ในต้นศตวรรษที่ 19 นัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์เริ่ มมีบทบาทในวงการอุตสาหกรรม แต่แฝงอยูใ่ นรู ปของวิศวกร (Engineer) และจิตร
กร (Artist) ระยะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีเวลาคํานึงถึงความสวยงามความสะดวกสบายในการใช้สอย
ผลิตภัณฑ์ ไม่คาํ นึงถึงความสมดุลของรู ปร่ าง (Form) ความเข้าใจกันของสี (Harmony of Color) ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะวิทยาการทางด้านอุตสาหกรรม (Technology) ยังอยูใ่ นระยะเริ่ มแรก โรงงานอุตสาหกรรมคิด
เพียงแต่จะปรับปรุ งประโยชน์ใช้สอยและการใช้ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในระยะนั้นความต้องการของผูซ้ ้ือ
(Demand) ยังมีไม่มาก ผลิตภัณฑ์มีปริ มาณน้อยและการแข่งขันในตลาด (Competition) ยังไม่กว้างขวาง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสมัยแรกเริ่ มนั้นจึงมีรูปร่ างไม่ค่อยน่าดู ในช่วงปี ค.ศ. 1920-1930 อุตสาหกรรม
ต่างๆ ได้เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ทําให้สินค้าในตลาดมีการ
แข่งขันกันมากขึ้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เอง นักออกแบบได้กา้ วเข้าไปสู่ วงการอุตสาหกรรมอย่างเต็ม
ภาคภูมิต้ งั แต่น้ นั เป็ นต้นมา ในประเทศไทยวิชาการทางด้านการออกแบบได้บรรจุเข้าสอนในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งมีหน่วยงานทางราชการที่ให้บริ การด้านการปรึ กษาแนะนําการออกแบบ ปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแก่โรงงานต่างๆ
ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์
มีผใู ้ ห้ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนี้ สาคร คันธโชติ (2528 : 6) ได้ให้
ความหมายการออกแบบว่าหมายถึงกระบวนการที่สนองความต้องการในสิ่ งใหม่ๆ ของมนุษย์ซ่ ึงส่ วนใหญ่
เพื่อให้มีชีวิตอยูร่ อด และมีความสะดวกสบายมากขึ้น ส่วนPage (อ้างในนวลน้อย บุญวงษ์, 2539 : 2) ให้
ความหมายว่าเป็ น การก้าวอย่างใช้ความคิด จินตนาการจากความจริ งในปัจจุบนั ไปยังความเป็ นไปได้ใน
อนาคต และSparke (อ้างใน นวลน้อย บุญวงษ์ 2539 : 2) เห็นว่าการออกแบบเป็ นแนวคิดที่มีความ
ซับซ้อน โดยเป็ นทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์ของกระบวนการนั้นๆ ในลักษณะที่เป็ นรู ปร่ าง รู ปแบบและ
ความหมายของสิ่ งของที่ถูกออกแบบขึ้นมา สําหรับนวลน้อย บุญวงษ์ (2539 : 2) ได้สรุ ปความหมายของ
การออกแบบเป็ น 3 ประเด็นคือ (1) งานออกแบบหมายถึงเฉพาะสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น (2) การ
ออกแบบเป็ นความพยายามสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยการจัดระเบียบด้วยความมุ่งหมายที่จะ
แก้ปัญหา และเพื่อสนองประโยชน์ท้ งั ของตนเอง และสังคม (3) คุณสมบัติของนักออกแบบควรเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ ความชํานาญ ตลอดจนประสบการณ์และที่สาํ คัญคือเป็ นผูม้ ีความคิดและจินตนาการ
จากความหมายของการออกแบบดังกล่าว สรุ ปได้วา่ การออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึง
แนวความคิดอย่างมีเหตุผล และแสดงออกมาในรู ปของแบบร่ าง และพัฒนาเป็ นต้นแบบเพื่อนําไปสู่ การ
ผลิตผลิตภัณฑ์น้ นั
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในอดีตเป็ นยุคของผูผ้ ลิต ผูผ้ ลิตจะเป็ นผูก้ าํ หนดผลิตภัณฑ์ออกมาจําหน่ายในท้องตลาดนั้นจะ
ผลิตออกมาในรู ปแบบอย่างไร ประโยชน์ใช้สอยมากน้อยเพียงใดก็ตาม ก็สามารถที่จะทําได้ และขายได้

เพราะการแข่งขันในท้องตลาดมีนอ้ ย แต่ในปัจจุบนั ตลาดเป็ นของผูซ้ ้ือที่มีโอกาสจะเลือกซื้อ และเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ตนต้องการได้ ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การที่จะขายสิ นค้าให้ได้น้ นั ผูผ้ ลิตต้องเพิ่มการออกแบบเข้าไป
ในผลิตภัณฑ์ และคํานึงถึงความต้องการของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์เป็ นหลักจึงจะทําให้สินค้าของตนสามารถ
แข่งขันในท้องตลาดได้
ปั ญหาสําคัญยิง่ ของการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือการกําหนดความสมดุลระหว่าง
การให้ผบู ้ ริ โภคได้รับสิ่ งของที่สนองตามความต้องการของเขาทุกประการ หรื อการเสนอผลิตภัณฑ์ที่
ผูบ้ ริ โภคควรจะใช้ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ นั หากมีคู่แข่งขันใน
ตลาด จําเป็ นต้องยึดถือความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก (สาคร คันธโชติ, 2528 : 5) การออกแบบ
เป็ นการทําให้เกิดรู ปทรงใหม่ข้ ึนที่มีความสัมพันธ์กบั ความงามทางด้านศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
คํานึงถึงหลักการต่อไปนี้
1. หน้าที่ใช้สอย (Function)
ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ต้ งั ไว้สนองความต้องการของ
ผูอ้ ุปโภคและบริ โภค
2. ความปลอดภัย (Safety)
การออกแบบต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค โดยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วจะไม่เกิด
อันตรายแก่ผใู ้ ช้
3. ความแข็งแรง (Construction)
การออกแบบควรเลือกใช้โครงสร้างให้เหมาะสม ให้มีความแข็งแรงทนทาน ทั้งนี้ตอ้ งคํานึงถึง
ความประหยัดประกอบด้วย
4. ความสะดวกสบายในการใช้ (Egonomics)
การออกแบบต้องคํานึงถึงสัดส่ วนที่เหมาะสมกับการใช้งาน ขนาด และขีดจํากัดของผูอ้ ุปโภค
บริ โภค เช่นเก้าอี้ตอ้ งมีขนาดสัดส่ วนที่เหมาะสมกับการใช้งานนัง่ แล้วสบายนุ่มนวล (Ergonomics) เป็ น
ความรู ้ใหม่ที่มีความสําคัญกับการออกแบบเป็ นอย่างมากในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้สึกสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
5. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or Scale Appeal)
การออกแบบต้องให้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่ าง ขนาด สี สนั สวยงามน่าใช้ชวนให้ซ้ือนอกจากนี้แล้ว
การออกแบบยังจะเป็ นการช่วยยกระดับเกี่ยวกับรสนิยมในด้านรู ปร่ าง ขนาด สี สนั ให้กบั ผลิตภัณฑ์ให้ยงิ่ ดี
ขึ้น

6. ราคา (Cost)

นักออกแบบที่ดีตอ้ งรู ้จกั เลือกกําหนดการใช้วสั ดุให้ถูกต้อง รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เพื่อที่จะผลิตได้ง่ายและสะดวก ซึ่งจะส่ งผลไปยังราคาของผลิตภัณฑ์
7. การซ่อมแซมง่าย (Easy of Maintenance)
การออกแบบต้องสามารถแก้ไข และซ่อมแซมได้ง่ายไม่ยงุ่ ยากเมื่อมีการชํารุ ดเสี ยหายเกิดขึ้น
8. วัสดุ (Materials)
นักออกแบบควรเลือกใช้วสั ดุให้เหมาะสมกับงานโดยคํานึงถึงว่าผลิตภัณฑ์น้ นั ถูกนําไปใช้ที่ใด
นอกจากนั้นยังต้องคํานึงถึงปริ มาณของวัสดุวา่ มีมากน้อยเพียงใด หาซื้อได้ยากง่ายหรื อไม่ คุณสมบัติดา้ น
ต่างๆ ของวัสดุที่นาํ มาผลิตผลิตภัณฑ์น้ นั เหมาะสมหรื อไม่ ราคาของวัสดุเหมาะสมกับชนิดหรื อประเภท
ของผลิตภัณฑ์หรื อไม่
9. กรรมวิธีการผลิต (Production)
เมื่อทําการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถผลิตได้สะดวกรวดเร็ วประหยัดวัสดุค่าแรง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยูส่ ามารถใช้ทาํ การผลิตได้หรื อไม่
10. การขนส่ ง (Transportation)
นักออกแบบต้องคํานึงถึงการประหยัดค่าขนส่ งการขนส่ งสะดวกหรื อไม่ ต้องทําการบรรจุหีบ
ห่ ออย่างไร ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ จึงไม่เกิดการชํารุ ด
นอกจากนั้นนักออกแบบควรที่จะทําความเข้าใจกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ว่ามีขอบเขตการใช้
งานกว้างขวางเพียงใด ผลิตภัณฑ์จะถูกนําไปใช้ในที่ใดบ้าง ใครเป็ นผูใ้ ช้ จะช่วยให้การออกแบบดําเนินตาม
เป้าหมายที่วางไว้ในการที่จะบรรลุเป้าหมายทั้ง 10 ประการ ของการออกแบบที่กล่าวมาแล้วนั้น ย่อม
หมายถึงการแบ่งขั้นตอนในการออกแบบอย่างเป็ นระบบ โดยทัว่ ไปกระบวนการออกแบบแบ่งออกเป็ น 3
วิธี ดังนี้ (นวลน้อย บุญวงษ์, 2539 : 134-139)
วิธีที่ 1 แบ่งการทํางานออกเป็ น 3 ขั้นตอนหลัก
1. การวิเคราะห์ (Annalysis)
เป็ นการนําข้อมูลที่มีผลต่อการออกแบบ มาจัดการแยกแยะหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
ระหว่างกันเพือ่ สรุ ปให้ออกมาเป็ นกลุ่มลักษณะที่งานออกแบบนั้นๆ ควรจะเป็ นหรื อควรทําหน้าที่ตามการ
ใช้งาน

2. การสังเคราะห์ (Synthesis)
เป็ นการนําผลการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่มีความ
หลากหลาย มีปริ มาณมาก และมีคุณภาพสอดคล้องกับลักษณะที่ควรจะเป็ นตามความต้องการใช้งาน
3. การประเมินผล (Evaluation)

การนําวิธีการแก้ปัญหาที่สงั เคราะห์ได้มาเปรี ยบเทียบ ตามหลักเกณฑ์และเลือกวิธีการที่มี
ความเป็ นไปได้สูงสุ ดสําหรับนําไปพัฒนาเพื่อการผลิตและจําหน่ายต่อไป
ทั้ง 3 ขั้นตอนหลักนี้ ยังมีข้ นั ตอนย่อยๆ ที่กาํ หนดให้ปฏิบตั ิไปตามลําดับเพื่อให้บงั เกิดผลสําเร็ จ
ในแต่ละขั้นตอนหลัก เมื่อปฏิบตั ิตามโดยการเรี ยงจากการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผลแล้ว
ถ้าผลงานการออกแบบที่ประเมินได้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และเป็ นที่พอใจระหว่างทุกฝ่ าย ก็
นับว่าเสร็ จสิ้ นกระบวนการออกแบบ แต่ถา้ ประเมินแล้วไม่ถูกต้องตามความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้องก็ตอ้ ง
ย้อนกลับไปตรวจสอบในขั้นตอนการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์เพือ่ หาข้อผิดพลาด และทําการแก้ไขใหม่
โดยเรี ยงลําดับขั้นตอน อีกครั้งหนึ่ง
วิธีที่ 2 แบ่งการทํางานออกเป็ น 7 ขั้นตอน
1. เตรี ยมรับสภาพ (Accept Situation)
เมื่อได้รับปั ญหาด้านการออกแบบ นักออกแบบต้องทําความเข้าใจเนื้อหาและธรรมชาติ
เฉพาะของงานนั้น อย่างถ่องแท้ พร้อมกับทําการสํารวจความพร้อมของตนเองที่จะทํางานในด้านต่าง เช่น
ความรู ้ความชํานาญ ข้อมูลที่มี ความถนัด และความสนใจในงานลักษณะนั้น ประกอบการตัดสิ นใจในการ
เริ่ มรับงาน
2. การวิเคราะห์ (Analysis)
การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวข้องเพือ่ ค้นหาความจริ ง ตลอดจนข้อคิดเห็นจากผูร้ ู ้ต่างๆ เกี่ยวกับ
ปั ญหาโดยการนําปั ญหามาแยกชิ้นส่วนและหาความสัมพันธ์ระหว่างกันช่วยให้มองเห็นข้อเท็จจริ งใหม่ ใน
ปั ญหานั้นๆ
3. การกําหนดขอบเขต (Define)
เมื่อได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดแล้ว จะพบว่ามีเรื่ องราวเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและ
กว้างขวางกับปั ญหานั้นอีกมากมาย ซึ่งไม่สามารถจัดการได้หมด ดังนั้นนักออกแบบจึงต้องกําหนด
เป้าหมายหลักของการทํางาน โดยการวางขอบเขตและจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการให้บรรลุอย่างเหมาะสมตาม
ความจํากัดต่างๆ ที่มีอยู่
4. คิดค้นออกแบบ (Ideate)
เป็ นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทางเลือก หรื อวิธีการแก้ปัญหาจํานวนมากซึ่ง
สามารถบรรลุเป้าหมายหลัก
5. คัดเลือก (Select)
การพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ นํามาเปรี ยบเทียบเพือ่ คัดเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุด ง่ายที่สุด
และได้ผลการใช้งานสู งสุ ด
6. พัฒนาแบบ (Implement)

การนําเอาแบบที่เลือกแล้วว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด มาปรับปรุ งแก้ไขต่อจนถึง
รายละเอียด เพื่อพัฒนาให้แนวทางเลือกนั้นมีความสมบูรณ์เกิดผลลัพธ์สูงสุ ด
7. ประเมินผล (Evaluate)
การนําเอาผลงานการออกแบบที่ผา่ นการพัฒนาแล้ว มาทบทวนผลที่เกิดขึ้น วิจารณ์อย่าง
ตรงไปตรงมา และอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้รู้วา่ ผลงานนั้นมีขอ้ ดี และข้อบกพร่ องทั้งทานด้านคุณภาพและ
ปริ มาณอย่างไร
วิธีที่ 3 แบ่งการทํางานออกเป็ น 8 ขั้นตอน
1. การกําหนดขอบเขตของปัญหา (Identification of the Problem)
เป็ นการนําปัญหาการออกแบบพิจารณา ให้เข้าใจถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และทําการ
กําหนดขอบเขตการทํางานเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมไม่กว้างหรื อแคบจนเกินไป
2. การค้นคว้าหาข้อมูล (Information)
เป็ นการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนํามาจัดจําหน่ายอย่าง
เป็ นระบบตามหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กบั ปัญหา ข้อมูลมีคุณค่าช่วยให้เกิดความรู ้ความเข้าใจและช่วย
เสนอแนะวิธีการต่างๆ สําหรับการแก้ปัญหา
3. การวิเคราะห์ (Analysis)
เป็ นการนําข้อมูลที่จาํ แนกแล้วมาแยกแยะเปรี ยบเทียบ และจัดให้เกิดความสัมพันธ์ ผลจาก
การวิเคราะห์จะช่วยเสนอแนะตั้งแต่ทางเลือกจนถึงเกณฑ์สาํ หรับการพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการ
แก้ปัญหา
4. การสร้างแนวความคิดหลัก (Conceptual Design)
การใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์แนวความคิดหลักในการออกแบบแนวความคิดหลัก
ควรมีลกั ษณะสามารถแก้ปัญหาสําคัญได้อย่างตรงประเด็นและมีความกว้างครอบคลุมการแก้ปัญหาย่อย มี
ความแปลกใหม่ไม่ซ้ าํ กับแนวทางเดิมที่เคยมีมาก่อน แนวความคิดในการออกแบบไม่ได้มีอยูเ่ พียงครั้งเดียว
โดยเฉพาะสําหรับปั ญหาที่ซบั ซ้อนในระยะแรกเป็ นการสร้างแนวความคิดโดยรวม และเมื่อทําการออกแบบ
ก็จะมีการสร้างแนวความคิดเสริ มตามไปแต่ละขั้นตอนหรื อทุก ระดับของการแก้ปัญหา เพื่อให้การ
ออกแบบลึกลงไปทุกขึ้นตอนสามารุ ทาํ ได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น
5. การออกแบบร่ าง (Preliminary Design)
การนําแนวความคิดหลักมาตีความ และประยุกต์จากสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้กลายเป็ นรู ปธรรม
มีตวั ตนมองเห็นและจับต้องได้ ด้วยการร่ างเป็ นภาพ 2 มิติ หรื อสร้างเป็ นหุ่ นจําลอง 3 มิติ แบบร่ างควรมี
จํานวนมาก มีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางด้านรู ปแบบ ขนาด ส่ วนประกอบ ตั้งแต่โครงสร้างจนถึง
ส่ วนประกอบย่อย พร้อมทั้งให้คาํ อธิบายหลักการ วิธีการและความคิดเห็นของผูอ้ อกแบบต่อแบบเหล่านั้น
6. การคัดเลือก (Selection)

การนําร่ างที่สร้างขึ้นเป็ นจํานวนมาก มาเปรี ยบเทียบโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ได้จากการวิเคราะห์
เพื่อคัดเลือกแบบที่มีความเหมาะสมสู งสุ ด สามารถแก้ปัญหาได้สาํ เร็จด้วยวิธีการที่ง่าย ประหยัด และมี
ความเป็ นไปได้ท้ งั ในการผลิต และการตลาด
ธีรชัย สุ ขสด (2544 : 88) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดียอ่ มเกิดมาจากการออกแบบที่ดีในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบต้องคํานึงถึงหลักการออกแบบที่เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีเอาไว้วา่ ควรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ วิธีการต่างๆ ที่กล่าว
มาแล้ว เสนอแนวคิดให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมตามหลักการออกแบบ โดยหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ควรคํานึงถึงมีอยู่ 9 ประการแต่ในการศึกษาครั้งนี้จะนํามาใช้ 4 หลักการ คือ
1. หน้าที่การใช้สอย
2. ความปลอดภัย
3. ความสะดวกสบายในการใช้งาน
4. วัสดุและการผลิต
1. หน้าที่การใช้สอย หน้าที่ใช้สอย ถือเป็ นหลักการออกแบบที่สาํ คัญที่สุดเป็ นอันดับแรกที่ตอ้ ง
คํานึงถึงผลิตภัณฑ์ ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยที่ถูกต้องตามเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ คือ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์น้ นั จึงจะถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยดี
(High Function) แต่หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยไม่ดีเท่าที่ควร อ้างในธีรชัย สุ ขสด (2544 : 88)
2. ความปลอดภัย สิ่ งที่อาํ นวยประโยชน์ได้มากเท่าใดย่อมมีโทษเพียงนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความ
สะดวกต่างๆ มักจะเกิดจากเครื่ องจักรกลและเครื่ องไฟฟ้า การออกแบบควรคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูใ้ ช้งาน ถ้าเลี่ยงไม่ได้ตอ้ งแสดงเครื่ องหมายไว้อย่างชัดเจนหรื อมีคาํ อธิบายไว้
3. ความสะดวกสบายในการใช้งาน นักวิจยั ผลิตภัณฑ์น้ นั จะต้องศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกล
เกี่ยวกับสัดส่วน ขนาด และขีดจํากัดที่เหมาะสมสําหรับอวัยวะต่างๆ ในร่ างกายมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยความรู ้ทางด้านขนาดสัดส่ วนมนุษย์ ด้านสรี ระศาสตร์ จะทําให้ทราบขีดจํากัด
ความสามารถของอวัยวะต่างๆ ในรางกายมนุษย์ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบหรื อศึกษาด้านจิตวิทยา ซึ่ง
ความรู ้ต่างๆ ที่กล่าวมานี้จะทําให้นกั ออกแบบ ออกแบบและกําหนดขนาด ส่ วนโค้ง ส่ วนเว้า ส่ วนตรง
ส่ วนแคบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับร่ างกายหรื ออวัยวะของมนุษย์ที่ใช้ ก็จะเกิดการ
สะดวกสบายในการใช้การไม่เมื่อยมือหรื อเกิดอาการล้าในขณะที่ใช้ไปนานๆ ธีรชัย สุ ขสด (2544 : 90)
4. วัสดุและการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัสดุสงั เคราะห์ อาจจะมีกรรมวิธีการเลือกใช้วสั ดุและ
วิธีการผลิตได้หลายแบบแต่ละแบบและวิธีใดถึงจะมีความเหมาะสมที่สุด ที่จะไม่ทาํ ให้ตน้ ทุนในการผลิตสู ง
กว่าที่ประมาณ ฉะนั้น นักออกแบบต้องศึกษาเรื่ องวัสดุและกรรมวิธีการผลิตให้ลึกซึ้งโดยเฉพาะวัสดุจาํ พวก
พลาสติกในแต่ละชนิด จะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกันไป ก็จะต้องเลือกใช้คุณสมบัติดงั กล่าวให้
เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่พึงมี ธีรชัย สุ ขสด (2544 : 92)

ธีรชัย สุ ขสด (2544 : 92) กล่าวว่า คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดี นั้นจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามจุดประสงค์ที่กาํ หนดไว้กค็ งจะต้องขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์น้ นั ควรจะมี
ดังนี้
1. ความแปลกใหม่ ควรเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ าํ ซาก มีการนําเสนอความแปลกในด้านต่างๆ เช่น
ประโยชน์ใช้สอย รู ปแบบ วัสดุ เป็ นต้น
2. มีที่มา ต้องมีประวัติมีความคิดรวบยอด (Concept)
3. ระยะเวลาเหมาะสม มีระยะเวลาในการผลิตออกสู่ ตลาดที่เหมาะสมตามความจําเป็ นหรื อ
เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4. มีอายุการใช้งาน อายุการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์ มีความแข็งแรงคงทนต่อสภาพการใช้งานที่
เหมาะสม กับระยะเวลา หรื อ มีอายุที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ นิรัช สุ ดสังข์ (2543 : 26-28) กระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เราเข้าใจความหมายและความสําคัญของการออกแบบแล้วเป็ นจุดเริ่ มต้นของกระบวนการ
ออกแบบ โดยกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ
1 การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Concept) ได้รับอิทธิพลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
เช่น การค้นคว้าวิจยั แนวคิดสิ่ งใหม่ พัฒนาจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า
ข้อแนะนําหรื อข้อวิจารณ์จากบุคคลหลายระดับในโรงงาน และความคิดเห็นจากลูกค้าทัว่ ๆ ไป
2 การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) กระบวนการออกแบบในขั้นนี้เป็ นการ
กลัน่ กรองข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะนํามาใช้ในการตัดสิ นใจในการออกแบบต่อไปและสิ่ งเหล่านั้น ได้แก่
ศักยภาพของตลาดและความสามารถในการผลิต การประเมินผลด้านงบดุล จุดมุ่งหมายและนโยบายของ
บริ ษทั ถ้าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มีคาํ ตอบอย่างชัดเจน และอย่างพอใจแล้ว นักออกแบบก็สามารถดําเนินการ
ต่อไปได้
3 การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Desing) นักออกแบบพยายามสร้างรู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้ดีที่สุด และสอดคล้องกับความต้องการให้ดีที่สุด กระบวนการออกแบบในขั้นนี้อาจต้องเกี่ยวข้องกัน
อื่นๆ ในบริ ษทั ด้วย อันจะนําไปสู่ การเกิดปั ญหาต่อไป ดังนั้นการทํางานเป็ นคณะและการประสานงาน
ตลอดจนการสื่ อสารเป็ นสิ่ งสําคัญ
4 การสร้างต้นแบบ (Prototype Build) ขั้นตอนนี้ตอ้ งคํานึงถึงธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ถ้า
ผลิตภัณฑ์น้ นั สามารถจับต้องได้หรื อมีโครงร่ าง เราก็สามารถสร้างรู ปแบบจําลอง เพื่อหาเหตุผลทาง
การตลาดและการปฏิบตั ิการผลิต ตัวอย่างเช่น การสร้างแบบ (Model) ใช้สาํ หรับการสร้างอาคารเป็ นต้น

ดังนั้น ในการสร้างต้นแบบจะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดของรู ปแบบรายการ เช่น วัสดุ ขนาด รู ปร่ าง
สัดส่ วน เป็ นต้น
5 การทดสอบและทดลอง (Test and Trails) เป็ นขั้นตอนเพื่อนําผลข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
วิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสิ นใจครั้งสุ ดท้าย ดังนั้นการทดสอบและการทดลองจะคํานึงถึงสิ่ งเหล่านี้ คือ
1. การตลาด (Marketing) เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่าตลาดมีความต้องการในแง่ของ
ขนาด รู ปร่ าง ชนิด หรื อใคร ที่ไหน เมื่อไร บริ ษทั ต่างๆ พยายามสร้างต้นแบบผลิตจํานวนมาก ก็เพื่อ
ทดสอบความต้องการทางด้านตลาดด้วย
2. ด้านเทคนิค (Technical) ต้นแบบต้องมีการทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ใน
สภาพปั จจุบนั มีสิทธิเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ ถ้าผลิตภัณฑ์น้ นั มีขอ้ บกพร่ องลูกค้าย่อมมีอาํ นาจในการ
ต่อรอง หรื อปฏิเสธการซื้อต่อไปด้วย
6 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ครั้งสุ ดท้าย (Analysis and Final Feasibility study)
ผลและข้อมูลต่างๆ ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ก็นาํ มาวิเคราะห์และประเมินผลสรุ ปข้อมูลทางด้านการตลาด จะ
เป็ นตัวบ่งชี้คุณค่าของสิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์หรื อไม่ในแง่ของการจําหน่าย และอาจจะมีการแก้ไขผลิตภัณฑ์
ในแง่ของ ลักษณะรู ปร่ างหรื อการออกแบบใหม่ การประเมินทางด้านเทคนิคอาจมีผลในการยกเลิก
โครงการหรื อในการเปลี่ยนแปลงแต่ถา้ มีความต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ การเริ่ มต้นในขั้นที่ 5
(การทดสอบและกรทดลอง) จึงมีความจําเป็ นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มนั่ ใจว่า มีการปรับปรุ งแก้ไขตามแบบที่
ตลาดต้องการ
7 การออกแบบครั้งสุ ดท้าย (Final Product Design) กิจกรรมของการออกแบบขั้นสุดท้าย จะ
เกี่ยวข้องกับการระบุคุณสมบัติในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ จะผลิตออกมาได้อย่างไร หรื อสิ่ งที่ตอ้ งใช้มี
อะไรบ้าง เราอาจคิดว่า กระบวนการออกแบบสิ้ นสุ ดแค่น้ ี แต่การผลิตก็เป็ นส่ วนสําคัญต่อกระบวนการด้วย
ถึงแม้วา่ การวางแผนและเตรี ยมการได้กระทําอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม แต่ยงั มีปัญหาแฝงอยูใ่ นขั้นตอนการ
ออกแบบครั้งสุ ดท้าย ดังนั้น การออกแบบควรเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ ายเข้าร่ วมด้วย
8 การผลิตและจําหน่าย (Product and Supply) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทํางานร่ วมกัน
ทั้งในด้านการออกแบบและการผลิต เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกมา ซึ่งเราอาจกล่าวไว้วา่
กระบวนการออกแบบทั้ง 8 ขั้นตอนนี้ จะใช้กบั ผลิตภัณฑ์ใหม่ บางครั้งผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั อาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์เดิมก็ได้ในลักษณะนี้ ขั้นตอนบางขั้นตอนของกระบวนการอาจข้ามไปได้
อย่างไรก็ตามขั้นตอนทั้ง 8 ดังกล่าว เป็ นส่ วนที่พิจารณาเห็นว่า สมบูรณ์เหมาะสมที่สุด ถึงแม้วา่ เราอาจจะ
ไม่ใช้ข้ นั ตอนทั้งหมดในเงื่อนไขดังกล่าวแล้วก็ตามแต่กค็ รอบคลุมในกระบวนการออกแบบเช่นกัน
จิตวิทยาการใช้ สี
เพื่อใช้ประกอบในการประยุกต์และพัฒนาของเล่นพื้นบ้านเด็กอีสาน( สุ ภาพร ประทัษฎากร
2539:10-14)

วงสี ธรรมชาติ (Color Wheel)
สี ในวงจรธรรมชาติ เกิดจากการผสมของแม่สี คือ สี แดง สี เหลือง สี น้ าํ เงิน เกิดเป็ นสี
Tertity และ Secondary รวมทั้งหมด 12 สี ถ้าแบ่งสี ในวงออกครึ่ งหนึ่งโดยปริ มาณจะให้สีเป็ น 2 กลุ่มคือ
สี อุ่น และสี เย็น
วงสี ธรรมชาติ 12 สี มีดงั นี้
สี เหลือง
(Yellow)
สี เขียวเหลือง (Yellow-Green)
สี เขียว
(Green)
สี เขียวนํ้าเงิน (Blue –Green)
สี ม่วงนํ้าเงิน (Blue-Violet)
สี น้ าํ เงิน
(Blue)
สี ม่วง
(Violet)
สี ม่วงแดง (Red Violet)
สี แดง
(Red)
สี สม้ แดง (Red Orange)
สี สม้
(Orange)
สี สม้ เหลือง (Yellow Orange)
สกุลของสี
(Color Family)
1. สกุลสี เหลือง (Yellow) ได้แก่ สี เหลือง สี สม้ เหลือง สี สม้ สี สม้ แดง สี เขียวเหลือง สี เขียว สี
เขียวนํ้าเงิน
2. สกุลสี น้ าํ เงิน (Blue) ได้แก่ สี น้ าํ เงิน สี ม่วงนํ้าเงิน สี ม่วง สี ม่วงแดง สี เขียวนํ้าเงิน สี เขียว สี
เขียวนํ้าเงิน
3. สกุลสี แดง (Red) ได้แก่ สี แดง สี สอ้ มแดง สี สม้ สี สม้ เหลือง สี ม่วงแดง สี ม่วง สี ม่วงนํ้าเงิน
สี อุ่นและสี เย็น (Worm & Cool Color)
เมื่อแบ่งสี ในวงล้อมของสี ออกเป็ น2ส่ วนเท่าๆกัน จะได้สีเย็นและสี อุ่นจะมีสีแดง สี สม้ แดง สี สม้ สี
ส้มเหลือง สี เหลือง และสี เขียวเหลือง สี พวกนี้จะทําให้รู้สึกตื่นเต้นกระปี้ กระเปล่า สดชื่น เร้าใจ เป็ นต้น ทํา
ให้รู้สึกใกล้เข้ามา หรื อวัตถุน้ นั โตขึ้น
สี เย็น มีสีเขียว สี เขียวนํ้าเงิน สี น้ าํ เงิน สี ม่วงนํ้าเงิน สี ม่วง สี ม่วงแดง สี พวกนี้ทาํ ให้รู้สึกถอยห่ าง
ออกไป และทําให้รู้สึกสงบ หรื อรู ้สึกว่าวัตถุน้ นั เล็กลง

สี ตรงข้าม ( Comprementary Hue ) คือ สี ที่ อยูต่ รงข้ามกันในวงล้อของสี เป็ นที่ปฎิปักษ์ต่อกัน ไม่
กลมกลืนกัน เช่น สี เหลืองกับสี ม่วง สี น้ าํ เงินกับสี สม้ สี แดงกับสี เขียวมักใช้ในการเน้นให้ความแตกต่างให้
สะดุดตาเป็ นต้น
คุณค่าของสี (Value) หมายถึงสี ๆ หนึ่งเปลี่ยนค่าของมันไปอ่อนลงหรื อเข้มขึ้นสี ใดก็ตามที่ค่อย
จางลงตามลําดับจนกระทัง่ ขาวในอันดับสุ ดท้าย ถ้าสี น้ นั เป็ นสี น้ าํ ต้องผสมนํ้าหรื อสี ขาว ตั้งแต่ส่วนน้อยจนมี
บริ เวณมากขึ้นตามลําดับ สี แตะละสี ทาํ ให้มีค่าของสี แก่อ่อนได้หลายระดับจะทําให้สีมีมากขึ้น เช่น คุณค่า
ของสี ให้ประโยชน์ในการใช้สีให้กลมกลืนเข้ากันอย่างง่าย ๆ
ความเข้มของสี (Intensity) หมายถึง การรู ้จกั ใช้สีใดสี หนึ่งให้สดใสอยูท่ ่ามกลางสี อื่น ๆ ที่มี
สภาพไปทางมือ หรื ออ่อนจาง ก็จะทําให้สีน้ นั สดใส มีความเข้มหรื อความจัดเกินขึ้น
2.3 องค์ ความรู้เกีย่ วกับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy)
พัฒนาการทุนนิยมเริ่ มตั้งแต่ปี ค.ศ.1800 ในยุคของการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)
ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคการผลิตในขั้นมูลฐาน จากวิธีการผลิตที่ใช้มือที่สอดแทรกความคิด
สร้างสรรค์ลงในตัวสิ นค้ามาเป็ นการใช้เครื่ องจักรซึ่งประหยัดแรงงานการผลิต จากวิถีการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมภายในครัวเรื อน (Domestic System) หรื อระบบจ่ายงานไปทําที่บา้ น (Putting - OutSystem) ซึ่ง
นายจ้างเป็ นผูอ้ อกค่าวัตถุดิบให้ลูกจ้างนําไปทําการผลิตภายในครัวเรื อนของลูกจ้างเอง โดยที่ลูกจ้างจะเป็ น
เจ้าของเครื่ องมือที่ใช้ในการผลิต และจะได้รับค่าตอบแทนจากจํานวนการผลิตที่ตนผลิตขึ้นเป็ นรายชิ้นกลาย
มาเป็ นการผลิตในระบบโรงงาน (FactorySystem) ซึ่งลูกจ้างจะต้องเข้าทํางานในโรงงานแบบเช้าไปเย็นกลับ
หรื ออาจจะพักค้างอยูใ่ นบริ เวณโรงงานนั้นเลยและจะได้คา่ จ้างเป็ นรายวัน โดยนายจ้างจะเป็ นนายทุนคือเป็ น
เจ้าของวัตถุดิบที่ใช้และเป็ นเจ้าของทุนและเครื่ องมือเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นทําให้วิถีการผลิตแบบเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์สูญหายไป การที่สินค้าแต่ละชิ้นถูกผลิตโดย
เครื่ องจักรทําให้นายทุนสามารถควบคุมปริ มาณมากน้อยได้ตามต้องการ ชีวิตการทํางานของผูใ้ ช้แรงงานอยู่
แบบแร้นแค้นสิ้ นหวังอดทนเก็บเกี่ยวเม็ดเงินซึ่งเป็ นค่าตอบแทนจากการใช้แรงกายร่ วมกับเครื่ องจักร การใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตชิ้นงานใหม่ไม่มีเพราะกําลังสมองถูกบัน่ ทอนไปกับปริ มาณสิ นค้าที่ตอ้ งผลิต
ตามเป้าหมายของนายทุน หลังจากนั้นเรื่ อยมา ทุกๆ ประเทศก็ดาํ เนินการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบโรงงาน
และวิถีการผลิตสิ นค้าที่มีตน้ แบบเดียวกัน ไม่มีการสอดแทรกเพื่อต่อยอดแนวความคิดเดิมเพื่อให้ได้สินค้า
เชิงสร้างสรรค์แต่อย่างใด แต่ในปัจจุบนั หลายประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น ได้ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มากขึ้น และ
ประเทศไทยเองมีความพร้อมด้านทรัพยากรที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
เป็ นเลิศในการต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สาํ คัญในเวที
การค้าโลกอย่างสง่าผ่าเผย

นิยามของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creative Economy)
ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อยูใ่ นขั้นตอนของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงมีการให้คาํ นิยาม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CreativeEconomy) อย่างหลากหลายดังนี้
1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้นิยามว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) หมายถึงแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้(Knowledge)
การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity)การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ที่
เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม ตลอดจนการสัง่ สมความรู ้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่
2. John Howkins ได้ให้นิยามของ Creative Economy ไว้วา่ “How people make money from idea”
หมายถึง การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์
3. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) ได้ให้นิยามCreative
Economy ไว้วา่ “การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ สาขาการผลิตที่พฒั นาไปสู่ เศรษฐกิสร้างสรรค์
และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries: CI)” เป็ นกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ตอ้ งพึ่งพาความคิด
สร้างสรรค์เป็ นวัตถุดิบสําคัญ
4. องค์กรความร่ วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา UNCTAD (United Nation Conference on Trade
and Development) ได้ให้ความหมายของ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในบริ บทของการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจไว้วา่ “เป็ นแนวความคิดในการพัฒนาและสร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่
เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์”Creative Economy ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
จากความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขา้ งต้นทําให้ทราบว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ
ร่ วมในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจหลายประการ อาทิ การใช้องค์ความรู ้(Knowledge) การศึกษา
(Education) การสร้างสรรค์งาน(Creativity) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)ที่เชื่อมโยงกับ
พื้นฐานทางวัฒนธรรม การสัง่ สมความรู ้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ นอกจากนี้การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดตามหลักเศรษฐศาสตร์ภายใต้
แนวคิดสร้างสรรค์ได้น้ นั ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นหัวใจหลักที่สาํ คัญ
ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ของ UNCTAD และของไทย
องค์กรความร่ วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา UNCTAD(United Nation Conference on Trade and
Development) ได้กาํ หนดขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม (Culture Heritage)อุตสาหกรรมประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประเพณี
ความเชื่อ และสภาพทางสังคม มี 2 กลุ่มคือ
1.1 กลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม(Traditional Cultural Express) เช่น ศิลปะ
และงานฝี มือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็ นต้น
1.2 กลุ่มที่ต้ งั ทางวัฒนธรรม (Culture Sites) เช่นโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และ
การแสดงนิทรรศการเป็ นต้น

2. ประเภทศิลปะ (Arts) เป็ นกลุ่มสื่ อผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ มีอีก 2 กลุ่มคือ
2.1 งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น ภาพวาด รู ปปั้ นภาพถ่ายและวัตถุโบราณ เป็ นต้น
2.2 ศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร การเต้นรํา
โอเปร่ า ละครสัตว์ และการเชิดหุ่นกระบอก เป็ นต้น
3. ประเภทสื่ อ (Media) เป็ นกลุ่มผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ มี 2 กลุ่มคือ
3.1 งานสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Publishing and Printed Media)เช่น หนังสื อ หนังสื อพิมพ์ และสิ่ ง
ตีพิมพ์อื่นๆ
3.2 งานโสตทัศน์ (Audio Visual) เช่น ภาพยนตร์โทรทัศน์ วิทยุและการออกอากาศอื่นๆ
4. ประเภทหน้าที่ (Function Creation) เป็ นกลุ่มของสิ นค้าและบริ การที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน มี 3 กลุ่มคือ
4.1 กลุ่มออกแบบ (Design) เช่น การออกแบบภายในกราฟิ ก แฟชัน่ อัญมณี และ
ของเด็กเล่น เป็ นต้น
4.2. กลุ่มสื่ อสมัยใหม่ (New Media) เช่น ซอฟต์แวร์วิดีโอเกมส์ และเนื้อหาดิจิตอล เป็ นต้น
4.3 กลุ่มบริ การทางความคิดสร้างสรรค์(CreativeServices) เช่น บริ การทางสถาปั ตยกรรม
โฆษณา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิจยั และพัฒนา บริ การอื่นที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลและ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น
ขอบเขตความคิดสร้ างสรรค์ของไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กาํ หนดขอบเขต
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยซึ่งเป็ นการกําหนดกรอบโดยกว้างเพื่อประโยชน์ในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจ
ของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของไทยและสะท้อนถึงความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยยึดรู ปแบบ
ของ UNCTADเป็ นกรอบ และปรับเพิม่ เติมตามรู ปแบบของ UNESCO แบ่งเป็ น 4กลุ่มหลักและ 15 สาขาย่อย
ประกอบด้วย
1. มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Heritage orCultural/Biodiversity - Based Heritage) แบ่งเป็ น
4 หมวดคือ
1.1 งานฝี มือและหัตถกรรม
1.2 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ
1.3 การแพทย์แผนไทย
1.4 อาหารไทย
2. ศิลปะ (Arts) แบ่งเป็ น 2 หมวดคือ
2.1 ศิลปะการแสดง
2.2 ทัศนศิลป์
3. สื่ อ (Media) แบ่งเป็ น 4 หมวดคือ

3.1 ภาพยนตร์และวีดิทศั น์
3.2 การพิมพ์
3.3 การกระจายเสี ยง
3.4 ดนตรี
4. งานสร้างสรรค์และออกแบบ (Functional Creation)แบ่งเป็ น 5 หมวดคือ
4.1 การออกแบบ
4.2 แฟชัน่
4.3 สถาปัตยกรรม
4.4 การโฆษณา
4.5 ซอฟต์แวร์
การขับเคลื่อน Creative Economy ในประเทศต่ างๆ
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ที่แต่ละประเทศกําลังเผชิญอยูท่ าํ ให้เกิดภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจอย่างรุ นแรงและต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลแต่ละประเทศต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างเร่ งด่วน ตัวอย่างเช่นประเทศสหราชอาณาจักรถือว่าเป็ นต้นแบบที่มีการดําเนินงานอย่างเป็ น
ระบบตั้งแต่การจัดตั้งทีมงานเพื่อทําการศึกษาและจําแนกประเภทอุตสาหกรรม การจัดเก็บข้อมูลและสถิติ
และการวางแผนงานในระดับต่างๆ คือ นโยบายระดับชาติ(NationalPolicies) นโยบายรายอุตสาหกรรม
(Sectorial Policies) และนโยบายเฉพาะเรื่ อง (Emerging Policies) นอกจากนี้ยงั ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ
เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคน
การสนับสนุนทางด้านการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุนที่ให้กบั ธุรกิจขนาดย่อม และการสนับสนุน
ทางด้านการวิจยั และพัฒนาผ่านสิ ทธิทางภาษีและโครงการต่างๆ นอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้ว ภาคเอกชน
และภาคการศึกษาก็มีส่วนสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิง่
การป้อนบุคลากรสู่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีประเทศฮ่องกง
ภาครัฐมีกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเน้นทางด้านบริ การ ซึ่งรวมถึงการจัดการทางการเงิน
การตลาด และลอจิสติกส์ โดยเน้นการจัดทําโครงการขนาดใหญ่เพื่อสร้างให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฮ่องกง
เป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติประเทศออสเตรเลียได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยรัฐควีนส์แลนด์ได้กาํ หนดนโยบาย Creative Queensland มุ่งส่ งเสริ มวัฒนธรรมและ
ศิลปะของรัฐควีนส์แลนด์ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ดาํ เนินมาตรการทางด้านภาษี เช่น นโยบายสิ ทธิภาษี
สําหรับการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ ส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนบริ จาคสิ นทรัพย์ทางวัฒนธรรมหรื อผลงาน
ศิลปะ เช่น รู ปวาด หนังสื อ รู ปปั้ น เอกสารส่ วนตัว อัญมณี เซรามิก และวัตถุทางประวัติศาสตร์หรื อทาง
วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ให้แก่องค์กรสาธารณะ และเปิ ดโอกาสให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนผู ้
บริ จาคให้แก่องค์กรเพื่อได้รับสิ ทธิการลดหย่อนภาษี เป็ นต้นประเทศญี่ปุ่นมีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ท้ งั ภาครัฐและเอกชนโดยภาครัฐเองมีนโยบายในการสนับสนุนเรื่ องต่างๆ เช่น การส่ งเสริ ม

ทรัพย์สินทางปัญญา การส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับผูป้ ระกอบการด้านความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการ
ส่ งเสริ มให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Creative Cluster) และเมืองแห่ งความคิดสร้างสรรค์ (Creative
City) การมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นจุดแข็ง อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของญี่ปุ่นจึงเน้นไปที่อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (Content Industry) ซึ่งรวมถึงแอนนิเมชัน่ ภาพยนตร์ ดนตรี และซอฟต์แวร์เกมส์ เป็ น
ต้น
สําหรับประเทศไทยการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็ นแนวทางหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยัง่ ยืนภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10
ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ การเพิ่มคุณค่าของสิ นค้าและบริ การ (Value Creation) โดยใช้องค์ความรู ้และ
นวัตกรรมอีกทั้งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็ นไทยซึ่งจะทําให้
การพัฒนาประเทศไทยดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว ที่ได้
นํากระบวนความคิดอย่างสร้างสรรค์บนแรงบันดาลใจจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สงั่ สมมา
ยาวนานของสังคม เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงไปสู่ คุณค่าทางสังคมจนกลายเป็ นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในที่สุด
จุดอ่ อนและจุดแข็งของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ของไทย
จุดอ่ อน
ทางด้านจุดอ่อนของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนั้นมีหลายด้านที่ควรปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน เพื่อ
ก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดทางเศรษฐศาสตร์ที่สาํ คัญดังนี้
1. ระบบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติและการจําแนกประเภททางอุตสาหกรรมของ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยงั ไม่มีความชัดเจน
2. ขาดการบูรณาการและความต่อเนื่องของนโยบายการพัฒนา ตลอดจนกลไกการขับเคลื่อนและ
การประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. การสนับสนุนทางการเงินของสถาบันทางการเงินของไทยในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยงั คงอยูใ่ น
วงจํากัดทั้งในเรื่ องการผลิตและการวิจยั พัฒนา
4. ปั ญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญายังเป็ นปั ญหาสําคัญโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายให้
เด็ดขาดและมีประสิ ทธิภาพ
5. การถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู ้ในกระบวนการที่ตอ้ งใช้ระยะเวลา ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีแนว
ทางการถ่ายทอดและจัดเก็บอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิภาพ
6. โครงสร้างพื้นฐานและศูนย์รวมอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มยังอยูใ่ นระดับที่ตอ้ งการพัฒนาอีกมาก
7. ระบบมาตรฐานต่างๆ ทั้งเรื่ องการบริ การ การผลิต สุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้อม ยังต้องได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุ งอีกมาก
จุดแข็ง

สําหรับจุดแข็งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์น้ นั มีส่วนส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้เป็ นอย่างดีดงั นี้
1. มีประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถสื บทอดจนเป็ นมรดกโลกที่สาํ คัญ
2. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของคนไทย
3. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลายทั้งทางทะเลและป่ าไม้
4. มีความประณี ตละเอียดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ฝีมือผ่านการถ่ายทอดสู่ ภูมิปัญญา
ไทย จนเป็ นที่ยอมรับและมีชื่อเสี ยงในระดับโลก
5. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดและรักษาไว้ได้เป็ น
จํานวนมาก
6. มีตน้ ทุนและค่าครองชีพที่ต่าํ เมื่อเปรี ยบเทียบกับหลายประเทศในระดับเดียวกันทํา ให้
สามารถใช้เวลา ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลเพื่อการสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ของไทยในปัจจุบัน
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอยูใ่ นระยะเริ่ มต้นยังไม่มีการกําหนดนิยามและขอบเขตของการพัฒนาที่
ชัดเจน ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผา่ นมาพบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาเรื่ อยมาจนกระทัง่ ปัจจุบนั ได้มีการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงภาคการผลิตและการบริ การ
ต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมดิจิทลั คอนเทนต์ อุตสาหกรรม
ออกแบบ และเครื อข่ายวิสาหกิจสิ นค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อการส่ งออก เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและสามารถพัฒนาแบบยัง่ ยืนภายใต้
ความร่ วมมือของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ร่ วมกับศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ภายใต้สาํ นักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู ้ (สบร.) ได้กาํ หนด
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมภายในประเทศ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์น้ นั ภาครัฐต้องให้ความสําคัญสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
สื่ อสารและการคมนาคม การส่ งเสริ มการลงทุนทางด้านวิจยั และพัฒนา การจัดหาแหล่งเงินทุน การพัฒนา
การศึกษาอย่างเป็ นระบบและครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมทั้งสร้างบุคลากรที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาการตลาดสมัยใหม่และการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฏหมายด้าน
ทรัพย์สินทางปั ญญา มีการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่มาจากกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อนําไปสู่การ
ปรับปรุ งและแก้ไขต่อไป
2. การบูรณาการและการดําเนินงานของหน่วยงาน การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีกรอบการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก การดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาใน

ระดับปฏิบตั ิจาํ เป็ นต้องมีหน่วยงานที่ตอ้ งรับผิดชอบหลัก และมีกรอบนโยบายและกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ชดั เจนรวมทั้งมีการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจัดทําแผนที่นาํ
ทางการพัฒนา (Roadmap) ขึ้นมาให้ชดั เจนเพื่อนําไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดผลสัมฤทธิ์
3. การศึกษาวิจยั และพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม ภาครัฐควร
ขับเคลื่อนในการทําการศึกษาองค์ความรู ้เพือ่ การพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5สาขา คือ
3.1 มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2 เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
3.3 งานช่างฝี มือและหัตถกรรม
3.4 อุตสาหกรรมสื่ อ บันเทิง และซอฟต์แวร์
3.5 การออกแบบและพัฒนาสิ นค้าสร้างสรรค์
การพัฒนาสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้ งั 5 สาขาจนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนํา
ผลิตภัณฑ์และบริ การออกสู่ ตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ควรมีการศึกษาและสร้าง
งานวิจยั ที่มีการจัดทําฐานข้อมูลและมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ โดยมีการกําหนดมาตรฐาน
ขอบเขตของอุตสาหกรรมและบริ การเชิงสร้างสรรค์ให้ชดั เจน มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นที่ยอมรับและมี
ความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการประเมิน ติดตามผล และกําหนดนโยบายการพัฒนาลําดับต่อ
ไป
4. การสร้างความตระหนักและสร้างโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการ กล่าวคือภาครัฐควรมีการผลักดันและ
สนับสนุนผูป้ ระกอบการของไทยให้ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู ้ในการสร้างสรรค์สินค้าและ
บริ การรู ปแบบใหม่ที่มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดความคิดและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดและก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในปัจจุบนั นั้นมีแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มี
การเน้นปริ มาณการผลิตสิ นค้าเป็ นสําคัญกล่าวคือ ถ้าประเทศใดสามารถครอบครองทรัพยากรธรรมชาติของ
โลกได้มากเท่าไรก็สามารถผลิตสิ นค้าได้ในปริ มาณมากขึ้นเท่านั้น ทําให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดในสัดส่ วน
ที่มากในเวทีการค้าโลก เสมือนหนึ่งเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่หรื อเป็ นผูผ้ กู ขาดจนสามารถกําหนดราคาสิ นค้า มี
อํานาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรื อเป็ นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลกนัน่ เอง แต่วิถีการ
ผลิตดังกล่าวนั้นมีความล้าหลังยิง่ นัก มุ่งเน้นการใช้เครื่ องจักร (Capital Intensive) มุ่งเน้นกําหนดปริ มาณการ
ผลิตไม่ได้มุ่งเน้นที่คุณภาพสิ นค้าแต่อย่างใด มีการนําทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดมาใช้เพื่อตอบสนองความมัง่
คัง่ ทางการค้า ส่ งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติขาดความสมดุล เกิดภัยพิบตั ิตามธรรมชาติตามมา นอกจากนี้การ
แสวงหาความมัง่ คัง่ ดังกล่าวข้างต้นได้ละเลยการพัฒนาหรื อต่อยอดแนวความคิดในตัวสิ นค้า ทําให้ผบู ้ ริ โภค
ถึงจุดอิ่มตัวในการเลือกซื้อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคต้องการแสวงหาความแปลกใหม่และความหลากหลายจากตัว
สิ นค้า ปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงดําเนินไปในวิถีการผลิตทางเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศ ต้อง
ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเร่ งด่วนมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการนําเสนอความแปลกใหม่ในตัว

สิ นค้ามุ่งเน้นการผลิตที่มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การใช้องค์ความรู ้
(Knowledge) การศึกษา (Education)การสร้างสรรค์งาน (Creativity) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา(Intellectual
Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสัง่ สมความรู ้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่
ยึดหลักการพัฒนาที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและห่วงใยในสิ่ งแวดล้อมเป็ นสําคัญ
ทุนทางวัฒนธรรม
การพัฒนาทุนทางสังคมเป็ นเรื่ องสําคัญเรื่ องหนึ่งในการพัฒนาในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้
สามารถก้าวสู่ สงั คมความรู ้ (Knowledge-Based Society) ได้อย่างรู ้เท่าทันท่ามกลางสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในสังคมโลก เนื่องจากประเทศไทยมีทุนทางสังคมที่ดีอยูม่ ากมาย สามารถนํามา
เกื้อกูลให้คนไทยมีวิถีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ทั้งยังช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การปกครองของประเทศไทย โดยเฉพาะการนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาซึ่งสังคมมีอยูม่ ากมายทุก
พื้นที่ทว่ั ประเทศไทย ทั้งที่เป็ นเอกลักษณ์ของชาติ ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็ น
กลไกในการพัฒนาสังคม ทั้งนี้เพื่อการคงอยูข่ องวัฒนธรรมไทยและการสร้างความอยูด่ ีมีสุขให้กบั คนไทย
อย่างยัง่ ยืนบนพื้นฐานของความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมภายใต้
บริ บทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การศึกษาทุนทางสังคม เป็ นการศึกษาเดี่ยวกับคุณค่าที่มาพร้อมกับค่านิยม ความเชื่อ ความรู ้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และงานสร้างสรรค์อนั เกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากผูท้ รงภูมิรู้ ซึ่ง ดิเรกปัทมสิ ริวฒั น์ ได้
กล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมก็คือ เป็ นคุณค่าที่ช่วยให้สงั คมดํารงอยูอ่ ย่างสมดุล พึ่งพา
อาศัยกัน สร้างสิ นค้าสาธารณะเพื่อใช้ร่วมกันแทนที่จะเป็ นสังคมแห่งการแย่งชิง ใช้ในการผลิตสิ นค้าและ
บริ การ เช่น ศิลปหัตถกรรม งานฝี มือ การแสดง ฯลฯ หรื อมีประโยชน์ทางอ้อม เช่น สนับสนุนการท่องเที่ยว
กรถ่ายทอดความรู ้ในลักษณะ Tacit knowledge ผ่านทักษะและความชํานาญที่ถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่งไปยัง
อีกรุ่ นหนึ่ง รวมทัง่ ช่วยในการจัดระเบียบทางสังคม
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็ นองค์ประกอบหนึ่งของทุ่นทางสังคมที่มีความสําคัญอย่าง
ยิง่ ยวดต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องด้วยประเทศไทยมีความโดดเด่นและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีผู ้
มีความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาไทยมากมายกระจายอยูท่ ุกพื้นที่ ซึ่งหากสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทุน
ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่แล้ว ก็จะนํามาซึ่งการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
ดังนั้น การศึกษาทุนทางวัฒนธรรม จึงเป็ นพื้นฐานให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดแนวความคิดในการที่จะนําเอาวัฒนธรรม
ที่ดีงามมาพัฒนาให้เกิดคุณค่าและมูลค่า อันส่ งผลต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีงามในที่สุด
ทุนทางวัฒนธรรม
1.ความหมายและองค์ ประกอบของทุนทางวัฒนธรรม
1. 1ความหมายของทุนทางวัฒนธรรม

ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์ กล่าวถึงความหมายของทุนทางวัฒนธรรมว่า ทุ่นทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับ
คุณค่า ความรู ้คู่ภูมิปัญญา และงานสร้างสรรค์อนั เกิดจากการค้นคว้าและค้นพบโดยผูท้ รงความรู ้ในท้องถิ่น
รวมทั้งค่านิยมและความเชื่อที่ผกู พันสังคม ทําให้เกิดการจัดระเบียบของสังคมหรื อสร้างกฎกติกาที่เป็ นคุณ
ต่อสังคมโดยส่ วนรวม รวมถึงกิจกรรมการถ่ายทอดความรู ้จากคนรุ่ นหนึ่งไปยังอีกรุ่ นหนึ่ง
สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต กล่าวว่า ทุนทางวัฒนธรรม คือ สิ่ งที่ดีงามที่คนในอดีตคิด ทําขึ้น
แสดงออกและสื บทอดด้วยการปฏิบตั ิ ซึ่งมีท้ งั สิ่ งที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้
สุ นิสา ฉันท์รัตนโยธิน กล่าวว่า ทุนที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีนยั ทางวัฒนธรรมเรี ยกว่า
ทุ่นวัฒนธรรม (Cultural Capital)
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ให้ความหมายของทุนวัฒนธรรมไว้วา่ ทุนวัฒนธรรม หมายถึง ทุนที่ใช้ไปใน
การผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีนยั ทางวัฒนธรรม สิ นค้าบริ การใดที่มีวฒั นธรรมฝังตัวอยูส่ ิ นค้าและบริ การ
เหล่านั้นคือสิ นค้าวัฒนธรรม (Cultural Products)
David ThrosBy ให้ความหมายของคําว่าทุนวัฒนธรรม ว่าหมายถึง ทรัพย์สินทางปั ญญาที่สงั่ สมมา
ในอดีต มีคุณค่าต่อมนุษย์และความต้องการของสังคมนอกเหนือจากการให้คุณค่าทางเศรษฐกิจ
กล่าวโดยสรุ ป ทุนทางวัฒนธรรม เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าและมีมูลค่า ที่สงั่ สมมาในอดีตและถ่ายทอดรุ่ น
ต่อรุ น ทั้งเป็ นสิ่ งที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยนําเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านั้นมาแปลงเป็ นสิ่ งที่
มีคุณค่าและมีมูลค่าที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคมในที่สุด
1.2 องค์ ประกอบของทุ่นทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ดีงามที่คนในอดีตคิด ทําขึ้น แสดงออกและสื บทอดด้วยการปฏิบตั ิ ซึ่งมีสิ่งที่จบั
ต้องได้และจับต้องไม่ได้ จําแนกเป็ น3 ประเภทใหญ่ๆ ประกอบด้วย
1.)เป็ นมรดกตกทอด เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ ประกอบด้วยสิ่ งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ อาทิ
โบราณสถานขนาดใหญ่ กับสิ่ งที่สามารถเคลื่อนที่ได้จาํ พวกวัตถุ บันทึกเล่าเรื่ อง เป็ นเอกสาร ตํานาน บันทึก
เช่น ภาษามาลายูซ่ ึงเป็ นภาษาของชาวใต้ บันทึกในศิลาจารึ กฯ
2.)เป็ นสิ่ งที่มีเอกลักษณ์พิเศษหรื อเนื้อในของวัฒนธรรม เป็ นการกระทําของมนุษย์ ประกอบด้วย
เอกลักษณ์พิเศษในการทํามาหากิน ซึ่งเป็ นวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ภาษา กิริยา สําเนียงพูด
ความเชื่อ ศาสนา ขนมธรรมเนียม จารี ตประเพณี และพิธีกรรม สุ นทรี ยศาสตร์-สุ นทรี ยภาพ ซึ่งเป็ นความ
สวยงามตามอารยธรรม ซึ่งควรมีการสื บาสนทํานุบาํ รุ งให้คงอยู่ ระบบเครื อญาติและระบบสังคม
3.)ภูมิปัญญาดังเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่ ได้แก่
3.1) ศาสตร์หรื อความรู ้ของบรรพชน อาทิ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3.2)ภาษาศาสตร์ และการคํานวณ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฯลฯ
หน่วยชัง่ ตวง วัด อาทิ คืบ วา ศอก

3.3)อาชีวศาสตร์ เป็ นความรู ้เกี่ยวกับการยังชีพ อาทิ เครื่ องมือดักจับสัตว์ เครื่ องการเกษตร
เครื่ องมือจับปลา เป็ นต้น
3.4)ยุทธศาสตร์ในการป้องกันตนเองและการรักษาชีวิต เช่น มวยไทย ฟันดาบ กระบี่
กระบอง การเขียนตําราพิชยั สงคราม ฯลฯ
3.5)การเยียวยาชีวิตหรื อแพทยศาสตร์ เช่น การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การทําและใช้สมุนไพร
การนวดแผนโบราณ ฯลฯ
3.6)การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างสันติ โดยใช้ความรู ้ในเชิงรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และ
ธรรมศาสตร์ เช่น ระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ฯลฯ
3.7)ศิลปะศาสตร์ ซึ่งเป็ นองค์รวมทางศิลปะที่สาํ คัญ
นอกจากนี้ Pierre Boourdieu อธิบายว่ า ทุนวัฒนธรรมจะปรากฏตัวใน 3 รู ปแบบ คือ
1)เป็ นสิ่ งที่ฝังอยูใ่ นตัวคนหรื อกลุ่มคน เช่น ความคิด จินตนาการ ความคิดริ เริ่ ม ความเชื่อ
2)เป็ นสิ่ งที่เป็ นรู ปลักษณ์และเป็ นตัวตน เช่น ภาพวาด เครื่ องมือ อุปกรณ์ สิ่ งก่อสร้าง สถานที่ที่เป็ น
มรดกโลก
3)ความเป็ นสถานบัน เช่น กติกา การยอมรับที่หลายๆ คนเห็นร่ วมกัน เช่น การยอมรับในสถานบัน
กษัตริ ย ์ วัด โรงเรี ยน ทําให้เกิดความสามัคคี ประเพณี หรื อกิจกรรมร่ วมกันของสังคม
โดยวัฒนธรรมถือเป็ นทุนและต้นทุนที่สาํ คัญ เนื่องจากการก่อเกิดวัฒนธรรมแต่ละด้านจะมี
ความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมหรื อสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตัว หากมีการพัฒนาหรื อปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
หรื อมีการเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม ก็อาจส่ งผลกระทบต่อวัฒนธรรมนั้นๆ ให้เสื่ อม
คุณค่าหรื อสู ญหายไปจากสังคม
2 ความสํ าคัญและประโยชน์ ของทุนทางวัฒนธรรม
ลักษณะสําคัญของทุนวัฒนธรรม มีดงั นี้
1)สิ่ งที่ถือเป็ น “สิ นค้าวัฒนธรรม” ต้องมีนยั ทางวัฒนธรรมในด้านหนึ่งด้านใดไม่วา่ จะเป็ นจารี ต
ขนบธรรมเนียบประเพณี ระบบความเชื่อและศรัทธา ระบบคุณค่า บรรทัดฐาน ทางจริ ยธรรม แบบแผนการ
ดํารงชีวิต แบบแผนการบริ โภค แบบแผนการพักผ่อนหย่อนใจการละเล่นและกีฬา การแต่งกาย วรรณกรรม
และสิ่ งพิมพ์ ศิลปะ ฯลฯ
2)ทุนวัฒนธรรมมีขาหยัง่ ทั้งในกาคอุสาหกรรมและภาคบริ การ ในภาคอุตสาหกรรม เช่น
อุสาหกรรมเครื่ องแต่งกาย อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ในครัวเรื อน ฯลฯ ในภาคบริ การ เช่น การบริ การสันทนา
การ บริ การอาหาร บริ การการศึกษา ฯลฯ

3)บรรดากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลุ่มทุนวัฒนธรรมหยัง่ รากถึง ส่ วนใหญ่มีการกระจุกตัวของทุน
อย่างสู งจึงมีอาํ นาจผูกขาดระดับหนนึ่ง
4)กลุ่มทุนทางวัฒนธรรมมีการผนึกตัวอยูต่ ลอดเวลา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยการ
ควบและครอบกิจการ แต่ยทุ ธวิธีสาํ คัญในช่วงหลังๆ ได้แก่ การสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์
5)กลุ่มทุนวัฒนธรรมแม้จะเป็ นหัวหอกของกระแสโลกาภิวฒั น์ มักเลือกทําสัญญาพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์กบั กลุ่มทุนท้องถิ่น เพราะต้องการจะหาประโยชน์จากเครื อข่ายความสัมพันธ์ของกลุ่มทุนท้องถิ่น
ในบางสภาพการณ์ Localization ก็เป็ นประโยชน์ต่อ Globalization ในการนี้อาจต้องปรับผลผลิตให้
สอดคล้องกับรสนิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6)กลุ่มทุนวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ
ทุ่มรายจ่ายในด้านการวิจยั และพัฒนาเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิต และได้ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่
สําหรับสิ นค้าวัฒนธรรมบางประเภท วงจรชีวิตของสิ นค้าค่อนข้างสั้นหากไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิด
ใหม่ทดแทนชนิดเก่าได้ ก็ยากที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดหรื อรักษาส่ วนแบ่งตลาดไว้ได้
7)กระบวนการสร้างอุปสงค์เป็ นยุทธศาสตร์การตลาดที่สาํ คัญยิง่ การสร้างความภักดีต่อยีห่ อ้ นับเป็ น
ยุทธวิธีสาํ คัญในการรักษาและขยายส่ วนแบ่งตลาด
สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ได้กล่าวถึงความสําคัญและประโยชน์ของทุนทางวัฒนธรรม ไว้
4 ประการ คือ
1)เป็ นที่รวมแห่งองค์ความรู ้ที่มีในอดีตทั้งมวล
2)เป็ นที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์พเิ ศษและภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น
3)เป็ นที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ศักดิ์ศรี ความภูมิใจของชุมชน หรื อ ชนเผ่าทั้งหลาย
4)วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มความมัง่ คัง่
นอกจากนี้ยงั สามารถจําแนกความสําคัญของการนําทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาโดยแยกออกเป็ นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้ดงั นี้
1)ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถนําวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริ มสร้างการผลิต
สิ นค้าและบริ การได้โดยใช้แนวความคิดการสร้างสรรค์คุณค่า รวมถึงการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าไทยเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ วัฒนธรรม เช่น งานฝี มือและของที่ระลึก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผลงานศิลปะทุกสาขา หรื ออุตสาหกรรมศิลป์ สื่ อสารและการประชาสัมพันธ์ การ
พัฒนาทุนมนุษย์ และพิพิธภัณฑ์สถานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
2)ด้านการพัฒนาสังคม สามารถนําวัฒนธรรมเรื่ องระบบคุณค่า ค่านิยม ความเชื่อ จารี ตประเพณี ที่ดี
งาม อาทิ ระบบเครื อญาติ การมีจิตสํานึกสาธารณะ การมีน้ าํ ใจและเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ไปโน้มนําในสังคมเข้ามามี
ส่ วนร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมแก้ไขปั ญหาและพัฒนาชุมชนซึ่งจะทําให้สงั คมมีความจริ งและสงบสุ ข
3)ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สามารถนําวัฒนธรรมประเพณี ด้ งั เดิมและภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นซึ่งเป็ นการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติมาใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อมให้อยูใ่ นสภาพเดิมหรื อมีความสมบรู ณ์ได้มากขึ้น เช่น การทําฝายต้นนํ้า (Check Dam)
ประเพณี สืบชะตาแม่น้ าํ การเคารพผีปู่ตา ฯลฯ
1.3 การประเมินสถานการณ์ ทุนทางวัฒนธรรม
การประเมินสถานการณ์ทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทย พบว่า วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จํานวนมากมีความหลากหลาย มีคุณค่า มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่นซึ่งสามารถนํามาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศได้มากมาย หากแต่ยงั ขาดการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูพฒั นาต่อยอดอย่างเป็ นระบบอย่างจริ งจัง อีก
ทั้งยังขาดการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่งส่ งผลต่อวิถีชีวิตและความเจริ ญรุ่ งเรื องของสังคมไทย ดังนี้
1.3.1ทุนทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ ได้แก่ ระบบคุณค่า ค่านิยม ความเชื่อ ภาษา จารี ตประเพณี
พิธีกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า สังคมไทยมีทุนทางวัฒนธรรมทีดีมากมาย แต่หลายอย่างในปั จจุบนั
เสื่ อมถอยและสู ญหายไปตามกาลเวลา สาเหตุสาํ คัญ คือ การขาดการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ถ่ายทอด พัฒนาและต่อ
ยอดอย่างเป็ นระบบอย่างจริ งจัง โดย
1)ระบบคุณค่า ค่านิยมและความเชื่อที่ดีงาม ซึ่งเป็ นตัวยึดโยงคนในสังคมให้อยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
และสมดุล พบว่า
ด้านบวก
-สังคมไทยยอมรับความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนา คนไทยส่ วนใหญ่มีนิสยั เอื้อเฟื้ อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยไม่แบ่งแยก มีความเมตตากรุ ณา ทําให้อยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข
-ประเทศไทยยังมีผพู ้ ร้อมเสี ยสละเป็ นอาสาสมัครทํางานเพื่อสังคมจํานวนมาก เห็นได้จากกรณี การเกิดภัย
พิบตั ิที่เกิดขึ้นหลายครั้ง จะมีการรณรงค์ให้ความช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย
ด้านลบ
-ปัจจุบนั คนไทยและสังคมไทยให้ความสําคัญกับระบบคุณค่า ค่านิยมและความเชื่อที่ดีงามลดลง เช่น ความ
ภาคภูมิใจในถิ่นกําเนิด ความเอื้ออาทร การเคารพผูใ้ หญ่ การให้ความสําคัญกับพรหมจารี การยึดมัน่ ในหลัก
ศีลธรรมและความรู ้ผดิ ชอบชัว่ ดี ฯลฯ
-ระบบสถาบันทีทาํ หน้าที่ขดั เกลาและปลูกฝังระบบคุณค่า ค่านิยม และความเชื่อที่ดีงามมีแนวโน้มอ่อนแอ
และมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพคนไทยลดลง โดย
(1)สถาบันครอบครัว ที่มีความเป็ นระบบเครื อญาติ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทําหน้าที่ให้การ
อบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังจริ ยธรรม คุณธรรม และค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชนในปั จจุบนั มีความ
เปราะบางมากขึ้น พิจารณาได้จากสถิติการหย่าร้างของคูส่ มรสที่มีแนวโน้มสู งขึ้น รู ปแบบครอบครัว
เป็ นครอบครัวเดียวมากขึ้น พฤติกรรมการอยูร่ ่ วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็ นแบบต่างคนต่างอยู่
มีเวลาในการอยูพ่ ร้อมหน้าและทํากิจกรรมร่ วมกันน้อยลง
(2)สถาบันการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู ้ความคิดและการอบรมเรื่ องคุณธรรม
จริ ยธรรม เพื่อการดําเนินชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชนที่ผา่ นมา ให้ความสําคัญกับระบบการเรี ยนการ

สอนที่วดั ความความสําเร็ จจากใบรับรองผลการศึกษา ใบประกาศนียบัตร หรื อใบปริ ญญาบัตร
มากกว่าสมมรรถนะ ความรู ้ ความสามารถ รวมถึงคุณธรรมและพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
(3)สถาบันทางศาสนา เป็ นผูม้ ีบทบาทในการถ่ายทอดหลักธรรมคําสอนของศาสนาต่างๆ
เป็ นที่ยดึ เหนียวทางจิตใจให้ผคู ้ นในสังคมเป็ นคนดี มีคุณธรรมและเอื้อต่อการพัฒนาระบบคุณค่า
ของสังคมไทย ยังไม่สามารถทําหน้าที่ในการชักจูงหรื อเป็ นแกนนําในการพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมได้อย่างเพียงพอ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากขาดบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจในหลักศาสนา
อย่างแท้จริ ง บุคลากรทางศาสนาบางส่ วนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และให้ความสําคัญกับพุทธ
พาณิ ชย์มากกว่าหลักธรรมคําสอน
(4)สถาบันการเมืองการปกครอง ซึ่งเป็ นผูม้ ีบทบาทในการกําหนดนโยบายและการบริ หาร
ประเทศยังมีการบริ หารแบบรวมศูนย์ ภาครัฐยังมีบทบาทนําในการพัฒนา
(5)สถาบันสื่ อ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะระบบคุณค่า
ค่านิยม ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของผูค้ นในสังคมมีการนําเสนอภาพ
และสาระที่สร้างสรรค์และจรรโลงสังคมน้อยมากเมื่อเทียบกับปริ มาณสื่ อที่นาํ เสนอทั้งหมด
2)วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น และขนบธรรมเนียม จารี ต ประเพณี ต่างๆ ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์
หรื ออัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็ นชาติไทยและคนไทย โดยเฉพาะภาษาพูด นั้นถือเป็ นตัวแทนของลักษณะ
วัฒนธรรม ในด้านประวัติศาสตร์ยอ่ มถือได้วา่ ภาษาเป็ นมรดกอันลํ้าค่าทั้งตัวอักษรไทยและวรรณกรรมไทย
ซึ่งรวบรวมและรองรับศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้านไว้ให้เราได้ศึกษาค้นคว้าและเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการ
ถ่ายทอดความรู ้ภูมิปัญญาจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ง พบว่า
-วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มด้านการพูดออกเสี ยงไม่ชดั เจนและนิยม
ใช้ศพั ท์แสงหรื อคําแปลกๆ มากขึ้น
-ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้ลดคุณค่าและสู ญหายไปค่อนข้างมาก บางประเพณี ที่มีและถือปฏิบตั ิ
สื บต่อกันมามีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบให้เข้ากับสังคมยุคใหม่และถูกนํามาใช้ในการส่ งเสริ มธุรกิจการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากขึ้น
3)ภูมิปัญญาไทยหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็ นองค์ความรู ้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่นาํ มาใช้
ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็ นฐานคิดและหลักเกณฑ์การกําหนดคุณค่าและจริ ยธรรมที่มีการ
สัง่ สมสื บทอดกันมาอย่างยาวนานจากคนรุ่ นหนึ่งสู่ อีกรุ่ นหนึ่งในการอยูร่ ่ วมกันของคนและธรรมชาติอย่าง
เกื้อกูล พบว่า
-ประเทศไทยมีผรู ้ ู ้ภูมิปัญญาซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ มากมาย แต่ขาดการ
นํามาใช้ประโยชน์อย่างจริ งจัง
-ความรู ้ภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายเรื่ องได้สูญหายไปจากสังคมหลายเรื่ องยังไม่ได้รับการ
พัฒนาต่อยอดอย่างเป็ นระบบอย่างจริ งจัง

-การพัฒนาความรู ้และวัตกรรมจากภูมิปัญญา เพื่อใช้ในการพาณิ ชย์ยงั อยูใ่ นระดับตํ่าและไม่ได้รับ
การคุม้ ครองตามกฎหมาย บางส่ วนต่ออยูใ่ นมือคนต่างชาติ
-การผลิตสิ นค้าและบริ การจากความรู ้ภูมิปัญญาไทย ส่ วนใหญ่เป็ นไปเพื่อพัฒนารายได้มากกว่าการ
รักษาคุณค่าและรากฐานทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
-ประเทศไทยยังขาดการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน ขาดการบูรณาการระหว่างนโยบายและ
แผนงานต่างๆ
-ภาครัฐยังมีส่วนร่ วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาและความคิด
สร้างสรรค์ของคนไทยค่อนข้างน้อย
1.3.2 ทุนทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้ ประกอบด้วย โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปั ตยกรรม และ
ศิลปกรรมต่างๆ ที่ติดมากับอาคารโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์ วัดใน
พระพุทธศาสนา และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึงถือเป็ นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
มากที่สุดและนับเป็ นทุ่นหรื อมรดกของชาติที่สาํ คัญ พบว่า
1)ประเทศไทยมีโบราณสถานสําคัญๆ มากมายกระจายอยูท่ ุกพื้นที่ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ นเครื่ องหมายที่
แสดงออกซึ่งความเจริ ญรุ่ งเรื องทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในสมัยต่างๆ
2)แหล่งวัฒนธรรมทางด้านศิลปกรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์จาํ นวนมากถูกทําลายทั้งจากภัย
ธรรมชาติและฝี มือมนุษย์
3)การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาแหล่งโบราณสถาน โบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ส่วน
ใหญ่ยงั ขาดประสิ ทธิภาพ ขาดการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนทั้งในด้านการ
บริ หารจัดการและดูแลรักษา
1.4 แนวโน้ มและโอกาสการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
แนวโน้มและโอกาสการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ประกอบด้วย
1.4.1 คนไทยและสังคมไทยมีความตื่นตัว เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย ว่าสามารถนํามาใช้เสริ มสร้างวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
ให้อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุขยัง่ ยืนได้ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีผรู ้ ู ้ภูมิปัญญา
มากมายกระจายทุกพื้นที่ คนไทยมีฝีมือมีความประณี ตละเอียดอ่อนในงานศิลปะ ซึ่งถือเป็ นจุดแข็ง
และโอกาสที่จะให้บุคคลเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา ร่ วมดูแล อนุรักษ์วฒั นธรรม
ของทองถิ่น รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
1.4.2 ประเทศไทยมีนโยบายและแผนพัฒนาชาติ สนับสนุนทั้งแผนบริ หารราชการแผ่นดิน
แผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ แผนพัฒนาการท่องเที่ยว รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติฉบับที่ 10

1.4.3 ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ระบบการค้าเสรี เปิ ดโอกาสให้ประเทศไทยมุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานความรู ้และการสร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาสิ นค้าและบริ การบนพื้นฐานวัฒนธรรม
ไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น การนวดแผนไทย สมุนไพรไทย อาหารไทย รวมถึงการพักผ่อนและ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย ฯลฯ โดยการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีเพือ่
สร้างสรรค์คุณภาพและคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
1.4.4 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและโครงสร้างของการบริ โภค การส่ งออกของสิ นค้าและ
บริ การของประเทศไทยในอนาคตขึ้นอยูก่ บั แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการบริ โภคของ
สังคมโลก และการวางแผนอย่างถูกต้องในการพัฒนาและบริ การให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศต่างๆ ประเทศพัฒนาแล้วที่เป็ นคู่คา้ สําคัญส่ วนใหญ่กาํ ลังเข้าสู่ สงั คมผูส้ ู งอายุ มีแนวโน้ม
ต้องการสิ นค้าและบริ การเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น การดูแลสุ ขภาพ การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
และการรักษาพยาบาล จึงเป็ นโอกาสที่ประเทศไทยจะพัฒนาสิ นค้าและบริ การเกี่ยวกับสุ ขภาพ เช่น
การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย รวมถึกการพักผ่อนและท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทย
มีศกั ยภาพทั้งด้านสถานที่และบุคลากร
1.4.5 ความร่ วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง กระแสการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและการสื่ อสาร เป็ นความร่ วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมและวิชาการ เกิดสัมพันธภาพที่ดีที่ก่อให้เกิดความร่ วมมือในการ
พัฒนา และการบริ หารจัดการด้านต่างๆ ในระดับนานาชาติ
1.4.6 กระแสโลกที่เน้นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ส่ งผลดีต่อ
ประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีโอกาสใช้ประโยชน์เพือ่ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าภายใต้
ระบบการบริ หารจัดการที่นาํ ไปสู่ ความยัง่ ยืนรองรับความต้องการสิ นค้าและบริ การด้านวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาและวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน
ระดับรากหญ้าให้เชื่อมโยงสู่ เวทีโลก
1.4.7 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จะช่วยสร้างโอกาส
การตลาด และการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านวัฒนธรรมและเจ้าของภูมิปัญญาใน
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดําเนินงาน รวมถึงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าบริ การ และงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ โลกภายนอกได้อย่างรวดเร็ ว
1.5 แนวทางพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อให้มีการนําทุนทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นการ เสริ มสร้างทุน
ทางสังคม จึงกําหนดแนวทางในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ดังนี้
1.5.1 การฟื้ นฟู ถอดคุณค่า พัฒนา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอย่างเป็ น
ระบบ โดย

1)ส่ งเสริ ม สนับสนุนการวิจยั พัฒนาและสร้างนวัตกรรมถ่ายทอดองค์ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งที่อยูใ่ นวิถีชุมชนให้ออกมาอย่างเป็ นระบบ
2)พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับนโยบายหรื อโครงการสําคัญของ
ประเทศ
3)ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมต่อภูมิปัญญา
4)สนับสนุนกระบวนการขยายผลนําภูมิปัญญาไปใช้ในทางปฏิบตั ิและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5)ส่ งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนหรื อเศรษฐกิจของชาวบ้านที่เกิดจากใช้ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งและพัฒนาไปสู่ เครื อข่ายวิสาหกิจชมชน
6)ส่ งเสริ มคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นและ
ความต้องการของตลาด
7)ให้มีการเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์ วิธีการ ขั้นตอนการจดทะเบียนลิขสิ ทธ์และ
สิ ทธิบตั รทางปั ญญาแก่ชุมชนอย่างกว้างขวาง
8)สร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือที่ดีกนั นานาประเทศ
1.5.2 การจัดการองค์ความรู ้และสร้างภูมิคุม้ กันทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแก่ประชาชนย่างทัว่ ถึง
และต่อเนื่อง โดย
1)สร้างและพัฒนาแหล่งและกระบวนการเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ง่าย โดยสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หอศิลป์ อุทยานแห่งการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบ
ต่างๆ ที่มีชีวิตชีวา เป็ นต้น
2)จัดทําฐานข้อมูล แผนที่นาํ ทางหรื อทําเนียบทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนที่สามารถเข้าถึงและนําไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก
3)จัดให้มีหลักสู ตรวัฒนธรรมศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบโรงเรี ยน
4)ส่ งเสริ มการเสริ มสร้างค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่ประชาชนโดยให้มีการอนุรักษ์และ
พัฒนาวัฒนธรรมและจารี ตประเพณี ที่ดีงามอย่างเป็ นระบบ
5)รณรงค์ฟ้ื นฟูระบบคุณค่า ค่านิยม และความเชื่อที่ดีงามให้มีความเข้มแข็งในสังคมไทย เช่น การ
ประหยัดอดออม การกตัญญูต่อผูม้ ีพระคุณ ความสามัคคี ฯลฯ
6)ส่ งเสริ มให้มีการใช้วฒั นธรรมของชุมชนมาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ใช้ภาษาถิ่น การลงแขก การเคารพผีปู่ตา การจัดการแหล่งนํ้าผ่านระบบเหมืองฝาย ประเพณี สืบชะตาป่ าและ
ลุ่มนํ้า ฯลฯ
7)ฟื้ นฟู อนุรักษ์ สื บสานและพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่เป็ นศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม จารี ต
ประเพณี เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ความเป็ นไทยที่เป็ นมรดกและมีคุณค่าของท้องถิ่นและชาติอย่างเป็ นระบบ
8)ใช้สื่อสารมวลชลและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรู ปแบบที่มีอยูใ่ นการเผยแพร่ ข่าวสาร และความรู ้
ด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง

9)ปรับสถาบันและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้ นฟู ต่อยอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้
มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการมากขึ้น
10)รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนในสังคมในการพัฒนาและเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมของชาติ
11)ส่ งเสริ มงานวิจยั และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมอย่างบรู ณาการและให้มีการนําผลการวิจยั ไป
เผยแพร่ และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง
1.5.3การเสริ มสร้างระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพและเอื้ออํานวยต่อการขับเคลื่อนทุนทาง
วัฒนธรรม โดย
1)ระดมพลังทุกภาคส่ วนในรู ปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนางานวัฒนธรรมร่ วมกัน เช่น การนําทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ การลงทุนทางวัฒนธรรม ฯลฯ
2)กระจายอํานาจ ส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานวัฒนธรรมของ
ตนเอง
3)ปรับแก้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อการสร้าง การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงานด้าน
วัฒนธรรม
4)สนับสนุนสภาวัฒนธรรมทั้งในระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคให้เข้ามามีบทบาทหลักในการเป็ น
ศูนย์กลางด้านการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านวัฒนธรรม การดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม เป็ นต้น
สรุ ป ทุนทางวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งที่มีมูลค่าและให้คุณค่าต่อวิถีชีวิตของสังคม ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ทุน
ทางวัฒนธรรมหลายเรื่ องมีความเป็ นนามธรรมสู ง เช่นวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้เป็ นพลวัตร (Dynamic)
สามารถเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดข้ามสังคม กลุ่มคน สถานที่ และเวลาได้ตลอด การนําทุนทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแระเทศต้องมีการบริ หาร
จัดการที่ดี และตั้งอยูบ่ นหลักการที่สาํ คัญ คือการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนา
วัฒนธรรมอย่างเป็ นองค์รวม การสร้างความสมดุลและความยัง่ ยืน และการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
เนื่องจากทุนทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอาจมีผลมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร การมีปฏิสมั พันธ์ของสังคมโลก การเลื่อนไหลหรื อการกระจายทางวัฒนธรรม จึ่งก่อให้เกิดการการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม การปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนและของท้องถิ่น
จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นและเร่ งด่วนที่จะต้องอาศัยสถาบันทางสังคม และทุกภาคส่ วนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ควบคุม เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมปลูกฝังและส่ งเสริ มให้มีให้เกิดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อสื บสานและพัฒนาต่อเนื่องสื บไป (https://channarongs22.wordpress.com/)
2.4 องค์ ความรู้เกีย่ วกับการบริหารจัดการและการเพิม่ มูลค่ าเชิงพาณิชย์
1.การบริ หารจัดการ

ธงชัยสันติวงษ์(2539:1)ได้กล่าวว่าในบรรดางานหรื อกิจกรรมต่าง ๆ
ของมนุษย์ไม่มีสิ่งใดสําคัญไปกว่าการบริ หารหรื อการจัดการ(Management)เพราะการบริ หาร
หรื อการจัดการเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการอํานวยให้มนุษย์ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพในสังคม
ปัจจุบนั มนุษย์ต่างก็ร่วมกันทํางานเป็ นกลุ่มในลักษณะขององค์การซึ่งเป็ นวิธีเดียวที่ทาํ ให้มนุษย์สามารถเพิม่
กําลังความสามารถในการผลิตเพื่อตอบสนองสังคมมนุษย์ได้มากขึ้นปั ญหาของการที่จะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวนั้นคือปั ญหาของการรวมกลุ่มทรัพยากรทั้งที่เป็ นวัตถุและตัวคนให้สามารถร่ วมกัน
ผลิตในลักษณะขององค์การที่มีความหมายและมีประสิ ทธิภาพได้และกลุ่มหรื อองค์การก็สมควรจะทํางาน
ได้ผลและมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดสามารถเติบโตและอยูร่ อดได้ภายใต้ภาวะของระบบใหญ่ที่แวดล้อมองค์การ
อยูห่ รื อจะต้องสามารถรักษาสภาวะให้องค์การมีความสมดุลกับภาวะภายนอกตลอดเวลาเพื่อองค์การสามารถ
อยูร่ ับใช้สงั คมได้ตลอดกาลในการบริ หารหรื อการจัดการผลิตนั้นเป็ นบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารทุก
ระดับชั้นที่ตอ้ งทําหน้าที่ในการวางแผนการจัดการองค์การการจัดคนเข้าทํางานการสัง่ การและการควบคุมใน
หน้าที่ดงั กล่าวจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็ นลักษณะของกระบวนการ(Process)ซึ่งจะต้องกระทําเป็ นที
ละขั้นตอน(Stepby Step)อย่างต่อเนื่องและมีระเบียบ
1.1ความหมายของการบริ หาร
ธงชัยสันติวงษ์(2539:10)ได้ให้ความหมายว่าการบริ หารมีลกั ษณะที่ชดั แจ้ง
สามด้านพร้อม ๆ กันคือ
1. ในด้านผูน้ าํ หรื อหัวหน้างานหมายถึงภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่ปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ในองค์การ
2. ในด้านภารกิจหรื อสิ่ งที่จะต้องทําหมายถึงการจัดระเบียบทรัพยากร
ต่าง ๆ ในองค์การและการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
3.ในด้านของความรับผิดชอบหมายถึงการต้องทําให้งานต่าง ๆ สําเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดีดว้ ยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ ในองค์การให้ช่วยกันทําให้บงั เกิดผล
สุ ธีระทานตวณิ ช(2521:13)ให้ความหมายกระบวนการบริ หารหมายถึง
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการดําเนินงานผูบ้ ริ หารจะต้องมีหน้าที่ดาํ เนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ดําเนินงานที่คิดว่าจะเป็ นการนําให้คนอื่นทํางานนั้นให้สาํ เร็ จดังนั้นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารก็คือ
การดําเนินงานตามขั้นตอนของการบริ หารนัน่ เอง
ธงชัยสันติวงษ์(2536:12)กล่าวว่าการบริ หารจัดการที่ดีผบู ้ ริ หารหรื อเจ้าของ
กิจการทุกคนจะต้องทําหน้าที่จดั การให้ระบบงานและระบบคนให้สามารถประสานทํางานร่ วมกัน
อย่างมีประสิ ทธิภาพการบริ หารมีบทบาทในการประสานปัจจัยการผลิตต่าง ๆ หรื อทรัพยากรทั้งเงินทุน
เครื่ องจักรวัตถุดิบและคนให้เป็ นระบบงานที่สามารถทํางานโดยได้ประสิ ทธิภาพ
เสร็ จสิ้ นออกมาเป็ นผลผลิตที่ดีท้ งั ในแง่ของสิ นค้าที่ดีเลิศหรื อบริ การที่ดีเยีย่ มดังภาพประกอบ3(ธงชัยสันติ
วงษ์. 2536:10–11)
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ภาพประกอบที่ 7 ส่ วนประกอบขององค์กร
1.2 ความหมายของการจัดการ
การจัดการตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่าManagementความหมายเหมือนกับ
คําว่า Administrationดังนั้นคํา2คําจึงใช้สบั เปลี่ยนแทนที่กนั ได้
คําว่าการจัดการหรื อการบริ หารนั้นมีผใู ้ ห้นิยามไว้หลายอย่างในที่น้ ี
หมายถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยูท่ ้ งั หมดในการบริ หารอันได้แก่คน(Man)เงิน(Money)วัสดุ(Material)และวิธีการ
จัดการ(Management)หรื อ4 MS ให้มีประสิ ทธิภาพและได้ผลผลิต
สู งที่สุด(จินตนาการบุญบงการและกองแก้วอยูบ่ ุญ.2531:5–6)
1. Manหมายถึงปัจจัยที่เป็ นคนหรื อการจัดหากําลังคนให้เพียงพอในการ
ประกอบธุรกิจเพราะการผลิตจะเกิดขึ้นได้กด็ ว้ ยการใช้กาํ ลังคนฉะนั้นจึงเป็ นความจําเป็ นที่จะ
ต้องมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถในการประกอบธุรกิจมาช่วยดําเนินงานเพื่อให้ได้
ผลงานที่ดี
3. Moneyหมายถึงปั จจัยที่เป็ นเงินและแหล่งเครดิตหรื อสิ นเชื่อซึ่งเป็ น
ปัจจัยอันสําคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจดําเนินไปได้โดยราบรื่ นธุรกิจทุกชนิดไม่สามารถจะดําเนินไปได้โดยไม่มี
ต้นทุนหรื อเครดิตแหล่งเงินทุนและเครดิตจะหาได้จากสถาบันการเงินใช้ชวั่ คราว
ระยะเวลาหนึ่งเพื่อก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยมีธนาคารเป็ นสื่ อกลางทุนในทางธุรกิจ
แยกตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ได้2ประเภทใหญ่ ๆ คือ
2.1.ทุนคงที่หรื อทุนประจํา(Fixed Capital)คือทุนที่ธุรกิจนํามาใช้เพื่อ
ซื้อทรัพย์สินที่มีอายุการใช้งานนานที่เรี ยกว่าสิ นทรัพย์ถาวรซึ่งได้แก่ที่ดินอาคารเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุนคงที่มกั จะเป็ นจํานวนที่แน่นอนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก
2.2.ทุนหมุนเวียน(Working Capital)คือเงินที่ถูกนําไปใช้หมุนเวียน
ภายในกรอบการดําเนินงาน(Operating Cycle)เช่นร้านค้าจ่ายเงินสดไปซื้อสิ นค้าเข้าร้าน

ต่อมาเมื่อขายสิ นค้านั้นไปก็ได้รับชําระค่าสิ นค้าเป็ นเงินสดกลับคืนมาและนําเงินสดนั้นไปซื้อ
สิ นค้าไว้ขายอีกหมุนเวียนเช่นนี้อีกตลอดไปนอกจากนี้ทุนหมุนเวียนจะถูกใช้ไปเพื่อการชําระหนี้
ค่าซื้อสิ นเชื่อจ่ายค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานดังนั้นจํานวนเงินทุนที่ใช้
หมุนเวียนมักจะผันแปรไปตามวัฏจักรธุรกิจ
3. Materialหมายถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตวัตถุดิบต่าง ๆ นั้นได้มาจาก
พื้นดินอากาศและมหาสมุทรเช่นนํ้าแร่ ธาตุต่าง ๆ และไม้ในป่ าเป็ นต้นนักธุรกิจต่างก็มี
ความวิตกในด้านความหายากของวัตถุดิบบางอย่างทั้งนี้เพราะจํานวนประชากรของโลกเพิ่มขึ้น
เรื่ อย ๆ แต่โลกมิได้ใหญ่ข้ ึนด้วยเหตุน้ ีธุรกิจต่าง ๆ จึงพยายามที่จะค้นหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ
เช่นโครงการเจาะนํ้ามันให้ลึกลงไปในพื้นดินยิง่ ขึ้นการส่ งจรวดไปดวงจันทร์ดาวพระศุกร์
ดาวพระอังคารก็เพื่อที่จะได้ใช้เป็ นแหล่งวัตถุดิบที่จะนําไปใช้ในการผลิตในอนาคตวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตควรใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่นนั้นในการผลิตมากกว่าจะนํามาจากท้องถิ่นอื่นเพราะจะช่วย
ให้ตน้ ทุนของสิ นค้าที่ผลิตตํ่า
4. Managementหมายถึงปัจจัยการจัดการการเลือกสรรบุคคลที่จะเป็ น
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจใด ๆ จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความชํานาญในการประกอบธุรกิจนั้น
เป็ นอย่างดีจะต้องรู ้จกั วางนโยบายและมีความรับผิดชอบสู งทั้งยังต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ
ในการนําที่ดินแรงงานและทุนซึ่งเป็ นทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดมารวมกันในวิถีทางที่จะสามารถ
ทําให้มีการใช้ทรัพยากรทั้ง3อย่างข้างต้นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพที่สุดเพราะผูป้ ระกอบการ
จะเรี ยนรู ้การเสี่ ยงภัยของธุรกิจไว้ดว้ ยผูป้ ระกอบการธุรกิจในฐานะเป็ นหัวหน้าผูจ้ ดั การได้แก่
ผูอ้ าํ นวยการผูจ้ ดั การหัวหน้าฝ่ ายขายหัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่อหัวหน้าฝ่ ายการบัญชีการเงินและ
งบประมาณเป็ นต้น
นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกเช่นเครื่ องมือ(Machine)วิธีการทํางาน
(Method)ตลาด(Market)และจริ ยธรรม(Morale)
1.3 การบริ หารจัดการธุรกิจและกระบวนการในการจัดการธุรกิจ
1. การบริ หารจัดการธุรกิจ
จินตนาบุญบงการและกรองแก้วอยูบ่ ุญ(2531:5–6)กล่าวถึงธุรกิจ
ส่ วนใหญ่ที่ประสบความล้มเหลวมักจะอ้างถึงข้อจํากัดต่าง ๆ ที่ทาํ ให้ตนต้องประสบความ
ล้มเหลวอาทิเช่นเงินทุนในการดําเนินงานไม่เพียงพอหนี้สูญสภาวะการแข่งขันในธุรกิจสู งฯลฯแต่เป็ นที่
ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าสาเหตุที่แท้จริ งเกิดมาจากการบริ หารที่ขาดประสิ ทธิภาพ
ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรมีความรู ้ในเรื่ องการจัดการการบริ หารธุรกิจเป็ นอย่างยิง่
2. กระบวนการในการจัดการธุรกิจ
หากมองการจัดการธุรกิจในเชิงกระบวนการตามแนวคิดการจัดการในเชิง

กระบวนการแล้วกล่าวได้วา่ กระบวนการในการจัดการธุรกิจนั้นจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอน
ซึ่งเป็ นหน้าที่งานที่จาํ เป็ นที่ผบู ้ ริ หารทุกคนต้องปฏิบตั ิท้ งั นี้เพื่อให้ภารกิจหรื องานทั้งหลายที่คน
ในส่ วนต่าง ๆ ขององค์การทําอยูป่ ระสบผลสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
(ธงชัยสันติวงษ์.2539:86)
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดแผนงานหรื อวิธีการ
ปฏิบตั ิงานไว้ล่วงหน้าเพื่อประสบผลสําเร็ จตามที่ตอ้ งการการวางแผนจะเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาถึงผลสําเร็ จที่ตอ้ งการและหนทางที่จะทําให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตอ้ งการนั้น
การวางแผนจะช่วยให้ผบู ้ ริ หารเกิดความรอบคอบในการทํางานให้กา้ วไปในอนาคตและพร้อมที่จะเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเท่ากับว่าช่วยให้เกิดการป้องกันปั ญหาซึ่งจะดีกว่าคอยแก้ปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น
2.การจัดองค์การ(Organizing)คือการพัฒนาระบบการทํางานเพื่อให้งาน
ต่าง ๆ สามารถดําเนินไปได้โดยมีการประสานงานกันอย่างดีการจัดองค์การนั้นเป็ นการจัด
โครงการของงานที่ประกอบไปด้วยการกําหนดตําแหน่งงานการจัดกลุ่มงานเป็ นหน่วยงานย่อย
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานซึ่งการจัดองค์การที่ดีจะช่วยให้บุคคล
ในฝ่ ายต่าง ๆ ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์การอํานาจหน้าที่ตลอดจน
ทรัพยากรการจัดการที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานนอกจากนี้ยงั ช่วยลดปั ญหาการทํางานที่
ซํ้าซ้อนช่วยให้การประสานงานของฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์การมีประสิ ทธิภาพ
3.การจัดคนเข้าทํางาน(Staffing)หมายถึงภารกิจทางการจัดการที่เกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้องค์การธุรกิจมีกาํ ลังที่มี
ประสิ ทธิภาพพร้อมในทุกตําแหน่งงานหลักของการจัดการเกี่ยวกับบุคคลที่ใช้ยดึ ถือปฏิบตั ิกนั มา
คือการจัดคนที่มีความรู ้ความสามารถลงในตําแหน่งงานที่เหมาะสมหรื อ(Putthe Right Man
Onthe Right Job)
4.การอํานวยการสัง่ การ(Directing)หมายถึงกิจกรรมทางการจัดการที่ผนู ้ าํ
หรื อผูบ้ ริ หารทําการบังคับบัญชาให้การทํางานต่าง ๆ ภายในโครงสร้างองค์การดําเนินไปอย่าง
ราบรื่ นมีการประสานงานร่ วมแรงร่ วมใจกันทํางานซึ่งผูบ้ ริ หารต้องใช้ทกั ษะให้เป็ นผูน้ าํ ที่มี
ประสิ ทธิภาพสามารถโน้มน้าวและชักจูงผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุ่มเทการทํางานให้ซ่ ึงจุดนี้ทกั ษะ
ในการติดต่อสื่ อสารนับว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นและสําคัญรวมทั้งการมีความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์
จะเป็ นพื้นฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
5.การควบคุม(Controlling)เป็ นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ทําขึ้นเพื่อให้เกิด
ความแน่ใจว่าการทํางานต่าง ๆ จะสําเร็ จผลตามแผนที่กาํ หนดไว้ซ่ ึงขั้นตอนการควบคุมที่สาํ คัญ
นั้นจะต้องมีการวัดผลงานที่ทาํ ได้เปรี ยบเทียบกับผลงานที่ต้ งั เป้าหมายไว้ในแผนจากที่กล่าวมานี้
จะเป็ นไปได้วา่ การควบคุมจะต้องมีการพิจารณาและกําหนดให้ชดั เจนว่าจะวัดผลงานอะไร

ด้วยวิธีการอย่างไรและจะใช้อะไรเป็ นเกณฑ์วดั
1.4 การจัดองค์การ
ธงชัย สันติวงษ์ (2537 : 131-132) กล่าวว่า การจัดองค์การไม่วา่ จะเป็ นองค์การ
แบบใดหรื อเป็ นการจัดในระบบใดก็ตามกระบวนการจัดยังคงเป็ นไปในลักษณะเดียวกันทั้งนี้การจัดองค์การ
จะกระทําตามหลักและแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดองค์การที่สาํ คัญ ๆ คือ
1. หลักการแบ่งงานกันทําตามความถนัด(Specializationof Work)
หลักการสําคัญที่ใช้ในการจัดองค์การคือหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแบ่งงานกัน
ทําตามความถนัด (Divisionof Workand Specialization)ซึ่งระบุวา่ การทํางานจะมีประสิ ทธิภาพให้ผลสําเร็ จ
สู งเมื่อมีการแบ่งงานให้บุคคลฝ่ ายต่าง ๆ แยกกันไปทําตามความถนัดซึ่งจะดีกว่าที่ทุกคนจะทํางานหลาย
อย่างด้วยตนเองดังนั้นหลักการแบ่งงานกันทําจึงมุ่งให้มีการแบ่งแยกงานออกจากกันเป็ นอย่าง ๆ เพื่อให้
บุคคลฝ่ ายต่าง ๆ มุ่งทํากิจกรรมเฉพาะอย่างที่มีความถนัดเท่านั้น
2.หลักการมีผบู ้ งั คับบัญชาคนเดียว(Unityof Command)หลักข้อนี้ระบุวา่
การประสานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การจะทําได้สะดวกและง่ายเมื่อกําหนดให้ทุกคนในองค์การ
ขึ้นตรงต่อหัวหน้าเพียงคนเดียวหรื อถ้าจะพูดง่าย ๆ ก็คือทุกคนในองค์การควรต้องมีนายเพียง
คนเดียวทั้งนี้เพราะเหตุผลที่วา่ หากเกิดระบบข้าสองเจ้าบ่าวสองนายขึ้นแล้วการสัง่ การ
จะเริ่ มเกิดปัญหาซํ้าซ้อนความสับสนความอึดอัดใจการไม่ประสานงานกันและผลผลิตตกตํ่า
ก็จะเกิดขึ้นทันที
3.หลักขนาดของการควบคุม(Spanof Control)การมุ่งพยายามให้เกิด
การประสานงานโดยการปฏิบตั ิตามหลักการมีผบู ้ งั คับบัญชาเพียงคนเดียวนั้นจะไม่สามารถทําได้
เรื่ อยไปโดยไม่สิ้นสุ ดทั้งนี้เพราะหัวหน้าทุกคนต่างก็จะมีขีดความสามารถจํากัดโดยจะไม่สามารถควบคุมบังคับ
บัญชาลูกน้องมากเกินไปกว่าขนาดที่เหมาะสมได้หากจํานวนผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีมากเกินไปประสิ ทธิภาพการ
ทํางานของหัวหน้างานก็จะตกตํ่าและเสี ยหายได้แนวคิดหลักขนาดของ
การควบคุมจึงมุ่งพยายามกําหนดว่าผูบ้ ริ หารคนหนึ่ง ๆ ควรบังคับบัญชาลูกน้องจํานวนกี่คนจึงจะ
มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดผลของการกําหนดขนาดของการควบคุมจะทําให้องค์การต้องเพิ่มระดับ
ของการจัดการขึ้นมาตามความจําเป็ นทั้งนี้เพราะเมื่อต้องมีการจํากัดขนาดจํานวนคนมิให้มีมาก
เกินไปนั้นทําให้ตอ้ งมีการแบ่งจํานวนคนให้ข้ ึนกับหัวหน้ามากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปซึ่งในการนี้ทาํ ให้
ต้องมีการเพิ่มผูบ้ ริ หารระดับสู งขึ้นไปอีกเพือ่ เข้ามาทําหน้าที่ควบคุมและประสานการทํางานของหัวหน้างานอีก
ต่อหนึ่งระดับของการจัดการจึงเพิ่มมากขึ้น
4.หลักอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ(Authorityand Responsibility)
แนวคิดการจัดองค์การต่าง ๆ ที่กล่าวมาคือการแบ่งงานกันทําตามความถนัดการกําหนดขนาด
การควบคุมและโดยเฉพาะหลักการมีผบู ้ งั คับบัญชาคนเดียวเหล่านี้ต่างก็มีความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกับแนวคิดการจัดองค์การประการที่4คือแนวคิดที่วา่ ด้วยอํานาจหน้าที่ (Authority)อํานาจ
(Power)และความรับผิดชอบ(Responsibility)กล่าวคือไม่วา่ จะเป็ นการจํากัดจํานวน
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้รายงานขึ้นตรงต่อคนใดคนหนึ่งหรื อการกําหนดขอบเขตให้คนใดคนหนึ่ง
ทํางานเฉพาะอย่างบางอย่างและการธํารงรักษาไว้ซ่ ึงหลักของการมีผบู ้ งั คับบัญชาคนเดียวทุกกรณี
ต่างก็กระทําโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางอํานาจหน้าที่(Authority Relationships) เป็ นเครื่ องมือ
กํากับทั้งสิ้ น
สรุ ปการบริ หารจัดการหมายถึงความพยายามของสมาชิกร่ วมกันในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการกําหนดวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายการตัดสิ นใจการกําหนดนโยบายการวาง
แผนการจัดองค์กรการกระตุน้ หรื อเร่ งรัดการควบคุมและการคิดค้นเพื่อปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงใหม่การบริ หาร
จัดการที่ดีน้ นั ผูน้ าํ จะต้องทําหน้าที่จดั การให้ระบบคนสามารถประสานทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพซึ่ง
จะมีปัจจัยในการบริ หารงานอันประกอบด้วยคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกกลุ่มเครื่ องจักรอุปกรณ์เงินทุน
และวัตถุดิบ
โดยผ่านกระบวนการผลิตการตลาด การเงินทุนและการบริ หารทรัพยากรมนุษย์

2. การบริ หารจัดการด้านการผลิต
2.1ปั จจัยการผลิต
พิชิตสุ ขเจริ ญพงษ์(2540:10–18)ได้กล่าวถึงผลผลิตและปั จจัยการผลิตต่าง ๆ
เช่นที่ดินแรงงานทุนและการประกอบการต่างก็มีความสัมพันธ์กนั ทางเทคนิคซึ่งเรี ยกว่า
ฟังก์ชนั การผลิตซึ่งผลผลิตทางกายภาพชนิดต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ตอ้ งประกอบด้วยปัจจัยการผลิต
อย่างน้อยสองชนิดขึ้นไปแต่ในการผลิตสิ นค้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่วา่ จะเป็ นการผลิตใน
อุตสาหกรรมใดก็ตามย่อมจะต้องประกอบด้วยปัจจัยการผลิตหรื อทรัพยากรต่าง ๆ
2.2การบริ หารการผลิตและปฏิบตั ิการ
การบริ หารการผลิตและการบริ หารปฏิบตั ิการประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
ทางด้านการบริ หารอันได้แก่การวางแผนการจัดองค์การการจัดกําลังคนการสัง่ การและ
การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต(Product Process)หรื อกระบวนการแปลงสภาพ
เพื่อผลิตสิ นค้าหรื อบริ การตามคุณลักษณะเฉพาะที่กาํ หนดในปริ มาณที่ตอ้ งการภายในระยะเวลา
ที่กาํ หนดโดยให้มีประสิ ทธิภาพในการผลิตหรื อแปลงสภาพสู งที่สุดและเสี ยต้นทุนค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด
2.3ระบบการผลิตและการปฏิบตั ิการ
ระบบการผลิตและการปฏิบตั ิการประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาํ คัญ5ส่ วน
ซึ่งได้แก่ปัจจัยนําเข้า(Input)กระบวนการผลิตและแปลงสภาพ(Productof Conversion

Process)ผลได้ (Output)ส่ วนป้อนกลับ(Feedback)และผลกระทบจากภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
โดยไม่ได้คาดหมาย(Random Fluctuations)ดังภาพประกอบ4

การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดหมาย
ปัจจัยนําเข้า
– เงินทุน
– แรงงาน
– เครื่ องจักร
– ที่ดิน
– วัตถุดิบ
– การจัดการ

ต้องปรับปั จจัย
นําเข้าหรื อไม่

การประเมิน
กระบวนการผลิต
และแปลงสภาพ

ผลได้
– สิ นค้า
– บริ การ

การเปรี ยบเทียบผล
ที่ได้กบั ที่วางแผนไว้

ภาพประกอบที่ 8 ระบบการผลิตและการปฏิบตั ิการ
งานของผูบ้ ริ หารการผลิตและการปฏิบตั ิการ คือ การจัดการให้กระบวนการผลิต
และแปลงสภาพสามารถดําเนินการเพื่อผลิตและแปลสภาพปั จจัยนําเข้าให้เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่ตอ้ งการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ กิจกรรมของผูบ้ ริ หารการผลิตประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้นตอน
คือการวางแผน การจัดองค์การ การจัดกําลังคน การสัง่ การ และการควบคุม
การวางแผนเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจกําหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการดําเนินการตลอดจนการวางนโยบายแผนงานและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตอ้ งการการวางแผนเป็ นการกําหนดแนวทางและแผนงานสําหรับอนาคต

การจัดองค์การเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดโครงสร้างและบทบาท
ตลอดจนความสัมพันธ์ของหน่วยงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การเพื่อดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้ งั ไว้
การจัดกําลังคนเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดคนที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพื่อเข้าทํางานในตําแหน่งต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในโครงสร้างขององค์การนอกจากนี้การจัดกําลังคน
ยังหมายรวมถึงการวางแผนความต้องการกําลังคนการจัดสรรกําลังคนการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับตําแหน่งงานการฝึ กอบรมพนักงานใหม่และ
การพัฒนาพนักงานที่ทาํ งานอยูเ่ ดิมให้มีขีดความสามารถตามความต้องการขององค์การการกําหนด
ผลตอบแทนและสวัสดิการตลอดจนการประเมินผลงานของพนักงาน
การสัง่ การเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดวิธีและแนวทางเพื่อให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การซึ่งได้แก่การจูงใจ
และสร้างสภาวะความเป็ นผูน้ าํ การติดต่อสื่ อสารและการใช้อาํ นาจตามหน้าที่เป็ นต้น
การควบคุมเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการประเมินผลและ
การดําเนินการแล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับแผนงานที่วางไว้การกําหนดมาตรการในการแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นอาจจะทําโดยปรับโครงสร้างของหน่วยงานปรับปัจจัยที่ใช้ในการผลิตหรื อปรับแผนงานที่
วางไว้แต่เดิม
2.4ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือการพัฒนาด้านความรู ้ทกั ษะและวิธีการ
ในการผลิตการใช้และการกระทําสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการผลิตการจัดการการตลาดและอื่นๆ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบ่งได้เป็ น2ประเภทคือ(อุดมเกิดพิบูลย์.2515:25–31)
2.4.1 Embodied Technical Progressความก้าวหน้าทางวิธีการผลิต
ในลักษณะนี้กาํ หนดว่าการที่ยอดปริ มาณการผลิตเพิ่มขึ้นมีตน้ เหตุมาจากความก้าวหน้าทางวิธีการ
ผลิตที่เกิดขึ้นต่อปัจจัยการผลิตชนิดใดเช่นเกิดขึ้นกับเครื่ องจักรรุ่ นต่าง ๆ หรื อเกิดขึ้นกับแรงงาน
โดยกําหนดให้เครื่ องจักรแต่ละรุ่ นคุณภาพ(หรื อความสามารถในการผลิต)ไม่เหมือนกัน
เครื่ องจักรรุ่ นหลัง ๆ มีคุณภาพดีกว่ารุ่ นแรกเนื่องจากได้รับการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนและปั จจัยทุน
ที่สะสมไว้(Capital Stock)มีคุณภาพดีข้ ึนโดยที่ไม่ได้มีจาํ นวนเครื่ องจักรเพิ่มและเครื่ องจักรที่มี
ความสามารถในการผลิตสู งกว่าเดิมนี้จะมีแต่เครื่ องจักรรุ่ นใหม่ ๆ เท่านั้นจึงเรี ยกความก้าวหน้านี้
เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าที่ติดมากับเครื่ องจักร
สําหรับปั จจัยแรงงานได้แบ่งกลุ่มของแรงงาน(Labor Force)ออกเป็ น
คนงานที่มีระดับความสามารถต่างกันตามอายุและวุฒิการศึกษาคนงานรุ่ นหลัง ๆ จะมี
ความสามารถในการผลิตมากที่สุดเพราะได้รับการศึกษาอบรมมากกว่าการศึกษาก็ดีกว่า
คนรุ่ นก่อนและคนงานเก่าจะมีความสามารถในการผลิตเท่าเดิม
2.4.2 Disembodied Technical Progressได้แก่ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นกับปัจจัยการผลิตทุกชนิดพร้อม ๆ กันและเหมือนกันคือทําให้เครื่ องจักรที่มีอยูท่ ้ งั เก่า
และที่ซ้ือเข้ามาใหม่มีความสามารถในการผลิตสู งขึ้นพร้อมกันและถ้าความก้าวหน้าชนิดนี้เกิดขึ้นกับปัจจัย
แรงงานก็จะทําให้คนงานทุกคนทั้งคนงานที่มีอยูเ่ ดิมและคนงานที่เข้ามาใหม่มีความสามารถในการผลิต
สู งขึ้นพร้อม ๆ กันด้วยซึ่งอาจจะเกิดจากการที่คนงานมีความสามารถและความชํานาญในการผลิตดีข้ ึนหรื อ
เกิดจากการจัดการที่ดีข้ ึนอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในลักษณะนี้อาจจะทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านสัดส่ วนปริ มาณปั จจัยแรงงานและปัจจัยทุนที่จะนํามาใช้ร่วมกันคืออาจมีลกั ษณะอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้
2.4.2.1ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในลักษณะประหยัดทุนมากกว่า
แรงงานหากทําการผลิตสิ นค้าจํานวนหนึ่งใช้ปัจจัยการผลิตอยูส่ องชนิดร่ วมกันคือปัจจัยทุน
และปั จจัยแรงงานเมื่อเกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในลักษณะประหยัดทุนการดําเนิน
การผลิตสามารถประหยัดการใช้ทุนในสัดส่ วนที่สูงกว่าประหยัดการใช้แรงงาน
2.4.2.2ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในลักษณะประหยัดแรงงานมากกว่า
ทุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในลักษณะเช่นนี้คือการดําเนินการผลิตสามารถประหยัดการ
ใช้แรงงานในสัดส่ วนที่สูงกว่าประหยัดการใช้ทุนกล่าวคือในการผลิตสิ นค้า100หน่วยจะใช้ทุนเท่ากับ500
บาทจะใช้แรงงาน10คนต่อมาเมื่อเกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในลักษณะ
ประหยัดแรงงานจะทําให้การผลิตสิ นค้า100หน่วยจะใช้แรงงานลดลง
2.4.2.3ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในลักษณะเป็ นกลางหมายความว่า
การดําเนินการผลิตสามารถประหยัดการใช้ทุนและแรงงานโดยมีสดั ส่ วนทุนต่อแรงงานที่ใช้
ภายหลังการพัฒนาทางเทคโนโลยียงั คงเท่ากับสัดส่ วนของทุนต่อแรงงานที่ใช้ก่อนหน้าการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสาํ หรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในลักษณะเป็ นกลางนั้นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อ
ฮิกค์(Hick)มีความเห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีแล้วจะทําให้ตาํ แหน่งของ
เส้นฟังก์ชนั การผลิตเปลี่ยนไปอย่างสมํ่าเสมอตลอดเส้นคือการผลิตสิ นค้าจํานวนเท่าเดิมแต่จะ
ใช้ปัจจัยแรงงานลดลงในอัตราส่ วนที่เท่ากันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่วา่ จะเป็ นแบบใดก็ตามล้วนมีผล
ทําให้การผลิตมีประสิ ทธิภาพทางเทคนิคสู งขึ้นทําให้สามารถผลิตสิ นค้าได้มากขึ้นจากทรัพยากรจํานวนเท่า
เดิมหรื อสามารถผลิตสิ นค้าจํานวนเท่าเดิมโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงกว่าเดิม
สรุ ปการบริ หารจัดการด้านการผลิต หมายถึง การเตรี ยมปัจจัยทางด้านการผลิตให้พร้อม ได้แก่
ที่ดิน ทุน แรงงาน และผูป้ ระกอบการ แล้วดําเนินการบริ หารจัดการทั้งด้านคนในองค์กร และระบบการผลิต
พร้อมระบบปฏิบตั ิการหรื อกระบวนการในการผลิต ตอบสนองต่อ
ความต้องการสิ นค้าของตลาดผูบ้ ริ โภค ด้วยการนําเทคโนโลยีทางด้านการผลิตที่ทนั สมัยมาใช้เพื่อความ
รวดเร็ ว ลดต้นทุนในการผลิต และทันต่อความต้องการของตลาด
การบริ หารจัดการด้านการผลิตนํามาศึกษาในเรื่ อง การตอบสนองต่อความต้องการ

ของตลาดผูบ้ ริ โภคหรื อผูซ้ ้ือผลิตภัณฑ์จกั สานไม้ไผ่ ว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมเช่นไร เพื่อผูผ้ ลิตจะได้ทาํ การ
ผลิตสิ นค้าให้เป็ นไปตามความต้องการนั้น ๆ เป็ นการบริ หารจัดการทางด้านการผลิตในระบบการผลิต
สิ นค้าตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งเป็ นปั จจัยในการผลิต สู่ กระบวนการผลิต และผลิตเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปใน
ที่สุด
3. การบริ หารจัดการด้านการตลาด
การตลาดเป็ นกิจกรรมส่ วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจเกี่ยวกับการสร้างอรรถประโยชน์
ในด้านเวลาสถานที่และการได้ครอบครองกรรมสิ ทธิ์ในตัวสิ นค้าเพื่อใช้ประโยชน์อย่างสู งสุ ด
นอกจากการตลาดจะช่วยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคแล้วยังช่วยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เพราะการใช้การตลาดเข้าไปช่วยในการดําเนินงานทางธุรกิจจะทําให้เกิดการใช้ทรัพยากร ในการบริ หารจัดการ
ด้านการตลาด ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับขบวนการทางด้านการตลาด ดังนี้
3.1 ธุรกิจร้านค้าร้านค้าเป็ นส่ วนหนึ่งของขบวนการทางด้านการตลาดที่คน
ในปั จจุบนั มีความคุน้ เคยเป็ นอย่างดีไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าอุปโภคหรื อสิ นค้าบริ โภคร้านค้ามีความสําคัญอย่างยิง่
ต่อระบบเกษตรกรรมอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรมและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งอดุลย์จาตุรงคกุล
(2542:370)ได้สรุ ปความหมายของการร้านค้าไว้ดงั นี้
การร้านค้า(Retailing)ในความหมายทางธุรกิจหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การโดยตรงแก่ผบู ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย(End User)ทั้งนี้
ผูผ้ ลิตหรื อผูค้ า้ ส่ งอาจจะเป็ นผูท้ าํ การร้านค้าเองผูบ้ ริ โภคจะซื้อสิ นค้าหรื อบริ การเพือ่ สนอง
ความต้องการของตนเองบุคคลภายในครอบครัวหรื อบุคคลในสังคมของผูบ้ ริ โภคเองและไม่ได้
เป็ นการซื้อเพือ่ จําหน่ายต่อการร้านค้าเป็ นกิจกรรมที่ซ้ือสิ นค้าจากผูผ้ ลิตแล้วนํามาจําหน่ายต่อไป
ยังผูบ้ ริ โภคหรื อเรี ยกว่ากิจกรรมการซื้อมาขายไปถือได้วา่ เป็ นขั้นสุ ดท้ายของการตลาดในระบบ
เศรษฐกิจมีกิจกรรมธุรกิจประเภทร้านค้าอยูม่ ากกว่ากิจกรรมประเภทอื่น
3.2 ประเภทของร้านค้า
ร้านค้าแบ่งออกเป็ นหลายประเภทด้วยกันทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เกณฑ์การพิจารณาแบ่ง
ประเภทเนื่องจากร้านค้าหนึ่ง ๆ อาจจะถูกจัดกลุ่มให้เข้าอยูใ่ นหลายกลุ่มในหลายประเภทดังนั้น
จึงกล่าวถึงประเภทของร้านค้าซึ่งแบ่งออกเป็ น3กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
3.2.1ร้านค้าตามลักษณะกรรมสิ ทธิ์ความเป็ นเจ้าของ
3.2.2ร้านค้าแบ่งตามกลยุทธ์ในการจัดการ
3.2.3ร้านค้าแบ่งตามรู ปแบบของร้านค้า
3.3องค์ประกอบของการตลาด
ศิริวรรณเสรี รัตน์และคนอื่น ๆ(2524:4–10)ได้กล่าวไว้วา่ การตลาด
เป็ นกระบวนการทางสังคมและการบริ หาร(Socialand Managerial Process)ซึ่งบุคคลและกลุ่ม
บุคคลได้รับสิ่ งที่สนองความจําเป็ นและความต้องการของเขาจากการสร้าง(Creating)การเสนอ
(Offering)การแลกเปลี่ยน(Exchange)ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ากับบุคคลอื่นนอกจากนี้องค์ประกอบ

ของตลาดจะต้องประกอบด้วย(1)การวิเคราะห์เกี่ยวกับความจําเป็ น(Needs)ความต้องการ
(Wants)และความต้องการซื้อ(Demands) (2)ธุรกิจต้องเสนอผลิตภัณฑ์(Product)เพื่อสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค(3)ผลิตภัณฑ์น้ นั ต้องมีคุณค่า(Value)ต้องคํานึงถึงต้นทุน(Cost)
ของลูกค้าหรื อราคาสิ นค้าที่ลูกค้าซื้อและความพึงพอใจของลูกค้า(Satisfaction) (4)ผลิตภัณฑ์
จะมีการแลกเปลี่ยน(Exchange)และการติดต่อธุรกิจ(Transaction) (5)การสร้างความสัมพันธ์
(Relationships)ที่ดีกบั ลูกค้าที่ลูกค้าและเครื อข่าย(Marketing Network) (6)ตลาด(Market)คือ
กลุ่มเป้าหมายของการขายผลิตภัณฑ์(7)กระบวนการตั้งแต่(1)–(6)เราเรี ยกว่านักการตลาด
(Marketer)ดังรายละเอียดดังนี้
(1) ความจําเป็ นความต้องการและความต้องการซื้อ(Needs, Wantsand
Demand)จุดเริ่ มต้นของการตลาดก็คือศึกษาถึงความจําเป็ นความต้องการและความต้องการซื้อ
รายละเอียดดังนี้
(1.1) ความจําเป็ น(Needs)เป็ นอํานาจพื้นฐานที่ทาํ ให้บุคคลต้องการ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งเพื่อสนองความต้องการพื้นฐานของร่ างกายประกอบด้วยความต้องการในปัจจัย4
ได้แก่อาหารเครื่ องนุ่มห่มที่อยูอ่ าศัยและยารักษาโรครวมทั้งความต้องการการพักผ่อน
(1.2) ความต้องการ(Wants)เป็ นความปรารถนาของบุคคลที่จะได้รับ
การตอบสนองความพอใจเป็ นความต้องการในระดับที่ลึกซึ้งกว่าความจําเป็ นความต้องการ
เกิดจากการเรี ยนรู ้ดา้ นวัฒนธรรมและสังคมซึ่งถือว่าเป็ นความต้องการด้านจิตวิทยา
เป็ นความต้องการการยอมรับและการยกย่องจากสังคมรวมทั้งความต้องการการประสบความ
สําเร็ จสู งสุ ดในชีวิตเช่นความต้องการใช้รถเบนซ์ตอ้ งการบ้านในโครงการใหญ่ราคาหลายสิ บล้านต้องการ
ที่ดินทําเลดีเพือ่ หวังผลกําไรสู งในอนาคตความจําเป็ นและความต้องการสองคํานี้สามารถใช้แทนกันได้
เพราะถือว่ามีความหมายใกล้เคียงกัน
(1.3) ความต้องการซื้อ(Demands)เป็ นความต้องการผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งต้องมีความสามารถในการซื้อและเต็มใจที่จะซื้อด้วยความต้องการซื้อหรื อ
ดีมานด์จึงประกอบด้วย3ประการคือ(1)ความจําเป็ นหรื อความต้องการผลิตภัณฑ์(Needsand
Wants) (2)ความสามารถในการซื้อ(Abilityto Purchase)กล่าวคือมีอาํ นาจซื้อ(Purchasing
Power) (3)ความเต็มใจที่จะซื้อสิ นค้านั้น(Willingto Buy)ความจําเป็ นหรื อความต้องการ
จะสามารถเปลี่ยนเป็ นความต้องการซื้อได้ถา้ มีอาํ นาจซื้อและมีความเต็มใจซื้อประกอบ
(2) ผลิตภัณฑ์(สิ นค้าบริ การและความคิด) (Products, Servicesand
Ideas)ผลิตภัณฑ์(Products)หมายถึงสิ่ งที่เสนอแก่บุคคลเพื่อสนองความจําเป็ นหรื อความต้องการของเขา
ผลิตภัณฑ์จะรวมถึงสิ นค้าบริ การสถานที่กิจกรรมองค์การและความคิด
การเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อจะสนองความต้องการของบุคคลผลิตภัณฑ์เกิดจากกรรมวิธีการผลิต(Production)การ
ผลิตผลิตภัณฑ์จะเกี่ยวข้องกับการตลาดแต่ไม่ถือว่าเป็ นหน้าที่การตลาดการที่ธุรกิจจะผลิตสิ นค้าใดออกมา
ต้องคํานึงถึงว่าจะสามารถขายได้หรื อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรื อไม่นกั การตลาดจึง

ต้องวิเคราะห์และวิจยั ถึงลักษณะความต้องการของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์จึงจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนอง
ความต้องการนั้นได้ดียงิ่ ขึ้นผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสิ นค้าบริ การและความคิด
(2.1) สิ นค้า(Goods)เป็ นสิ่ งที่สมั ผัสได้ที่สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของลูกค้า
(2.2) บริ การ(Services)เป็ นกิจกรรมหรื อผลประโยชน์ที่ไม่สามารถ
สัมผัสได้ซ่ ึงฝ่ ายหนึ่งนําเสนอกับอีกฝ่ ายหนึ่ง
(2.3) ความคิด(Ideas)เป็ นความคิดใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปได้
ที่ธุรกิจมองเห็นลู่ทางที่จะนําเสนอเข้าสู่ ตลาด
(3) ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการคํานึงถึงคุณค่าต้นทุนและความพอใจของลูกค้า
(Value, Costand Satisfaction)ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งคํานึงถึงโดยพิจารณาถึง
คุณค่าสิ นค้านั้นราคาสิ นค้าซึ่งเป็ นต้นทุนของผูบ้ ริ โภคโดยมีรายละเอียดดังนี้
(3.1) คุณค่า(Value)หมายถึงคุณค่าสิ นค้าหรื อบริ การเพือ่ จูงใจให้
ผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้กบั ลูกค้าต้องมีคุณค่า(Value)ในสายตา
ของลูกค้ากล่าวคือต้องมีลกั ษณะแตกต่างจากคู่แข่งขัน(Competitive Differentiation)
นักการตลาดต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณค่าเพิ่ม(Value Added)ในสายตาของลูกค้า
(3.2) ต้นทุน(Cost)ของลูกค้าในที่น้ ีหมายถึงราคา(Price)สิ นค้า
ที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินซื้อซึ่งก็คือคุณค่าของสิ นค้าในรู ปของตัวเงินนั้นเองผูซ้ ้ือจะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยพิจารณาถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์(Value)และเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพือ่ ซื้อ
สิ นค้านั้นเมื่อใดที่เขารู ้สึกว่าคุณค่า(Value)ผลิตภัณฑ์สูงกว่าต้นทุนหรื อเงินที่เขาต้องจ่ายซื้อ
สิ นค้าแสดงว่าเขาได้รับประโยชน์หรื อกําไรจากการซื้อสิ นค้านั้น
(3.3) ความพึงพอใจของลูกค้า(Satisfaction)เกิดจากการได้รับผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณค่าสู งกว่าต้นทุนที่เขาต้องจ่ายไปและยังขึ้นกับเครื่ องมือการตลาดและกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ
อีกด้วย
(4) การแลกเปลี่ยนและการติดต่อธุรกิจ(Exchangeand Transactions)
บุคคลจะได้รับผลิตภัณฑ์2วิธีดว้ ยกันคือ
(4.1) การแลกเปลี่ยน(Exchange)เป็ นกิจกรรมที่ได้รับผลิตภัณฑ์จาก
บุคคลหนึ่งโดยการเสนอสิ่ งที่มีค่าเป็ นการตอบแทนลักษณะของการแลกเปลี่ยนมีดงั นี้
(1)ประกอบด้วยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลสองฝ่ ายขึ้นไป(2)แต่ละฝ่ ายมีบางสิ่ งที่มีคุณค่าสําหรับ
อีกฝ่ ายหนึ่ง(3)แต่ละฝ่ ายมีความสามารถในการติดต่อสื่ อสารและการส่ งมอบ(4)แต่ละฝ่ าย
มีอิสระที่จะยอมรับหรื อปฏิเสธในสิ่ งที่อีกฝ่ ายหนึ่งเสนอและ (5)แต่ละฝ่ ายเชื่อว่าเป็ นการ
เหมาะสมหรื อพอใจที่จะติดต่อสื่ อสารกับอีกฝ่ ายหนึ่ง
(4.2) การติดต่อธุรกิจ(Transaction)ประกอบด้วยการทําการค้าระหว่าง
2ฝ่ ายในที่น้ ีกค็ ือฝ่ ายผูซ้ ้ือและฝ่ ายผูข้ ายนัน่ เองการติดต่อธุรกิจมีลกั ษณะดังนี้(1)ต้องมีสองสิ่ ง

ที่มีคุณค่า(2)มีการตกลงภายใต้เงื่อนไข(3)มีระยะเวลาของการตกลงและ (4)มีสถานที่ในการ
ตกลง
(5) การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์(Relationships Marketing)และ
เครื อข่ายทางการตลาด(Marketing Networks)การตลาดต้องอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าและ
อาศัยเครื อข่ายทางการตลาดดังนี้
(5.1) การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์เป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับกลุ่มต่าง ๆ เช่นลูกค้าผูบ้ ริ โภคผูจ้ ดั จําหน่ายคนกลางผูผ้ ลิตและส่ งมอบวัตถุดิบผูม้ ีอิทธิพลต่อธุรกิจ
ทรัพยากรบุคคลบุคคลภายในกิจการซึ่งจะต้องมีการส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพสู งราคาเหมาะสม
การจัดจําหน่ายรวดเร็ วและการส่ งเสริ มการตลาดที่เหมาะสม
(5.2) เครื อข่ายทางการตลาด(Marketing Networks)ประกอบด้วยบริ ษทั
และกลุ่มผูไ้ ด้ผลประโยชน์จากองค์การ(Stakeholder)เป็ นกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน
มีผลกระทบต่อการสร้างความสัมพันธ์ของธุรกิจซึ่งสามารถสร้างกําไรการตัดสิ นใจและ
การกําหนดนโยบายขององค์การเช่นลูกค้า(Customer)พนักงาน(Employee)ชุมชนในท้องที่
(Community)และผูถ้ ือหุน้ (Stockholder)
(6) กระบวนการตลาด(Marketing Process)และนักการตลาด(Marketer)
กระบวนการตลาดเริ่ มจากการกําหนดและวิเคราะห์ถึงความต้องการของลูกค้าแล้วพัฒนา
ส่ วนประสมการตลาดเพื่อใช้กบั ตลาดเป้าหมายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็ นงานการตลาด(Marketing)และลําดับ
ขั้นตอนซึ่งเริ่ มตั้งแต่การวิเคราะห์ถึงความต้องการของลูกค้าและสิ่ งแวดล้อมการวางแผน
ส่ วนผสมการตลาดปฏิบตั ิตามแผนและการควบคุมให้เป็ นไปตามแผนถือว่าเป็ นกระบวนการ
ตลาด(Marketing Process)หรื ออาจเรี ยกว่าเป็ นกระบวนการบริ หารการตลาด(Marketing
Management Process)งานการตลาดที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็ นงานของนักการตลาด(Marketer)และ
ผูท้ ี่ทาํ การบริ หารการตลาดเราเรี ยกว่าผูบ้ ริ หารการตลาด(Marketing Manager)
การแสวงหาลูกค้าการดูแลรักษาลูกค้าและการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
กับลูกค้าศิริวรรณเสรี รัตน์และคนอื่น ๆ(2541:50–53)กล่าวว่า
การแสวงหาลูกค้า(Attracting Customer)เป็ นวิธีการสื่ อสารต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ลูกค้าใหม่ซ่ ึงต้องอาศัยการขายโดยใช้พนักงานขายและสื่ อสารการตลาดโดยใช้สื่อ
การรักษาลูกค้า(Retaining Customer)บริ ษทั ต้องปรับปรุ งความสัมพันธ์กบั
ฝ่ ายต่าง ๆ เช่นผูข้ ายปัจจัยการผลิตและคนกลางบริ ษทั ต้องรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้เพราะ
ลูกค้ามีทางเลือกในการซื้อสิ นค้าจากผูข้ ายรายอื่น ๆ การรักษาลูกค้าเดิมไว้เป็ นวิธีการที่ง่ายกว่า
การสร้างลูกค้าใหม่และการแสวงหาลูกค้าใหม่ตอ้ งใช้ตน้ ทุนสู งกว่าการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้
การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าหลักสําคัญในการกําหนด
โปรแกรมการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์(1)การกําหนดลูกค้าที่สาํ คัญในการใช้การตลาดเพื่อ

การสร้างความสัมพันธ์(2)มอบงานให้ผจู ้ ดั การที่มีทกั ษะในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
สําคัญ ๆ แต่ละราย(3)การพัฒนารายละเอียดของงานสําหรับผูจ้ ดั การแต่ละคนเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีประกอบด้วยการรายงานความสัมพันธ์วตั ถุประสงค์ความรับผิดชอบและ
เกณฑ์การประเมินผลผูจ้ ดั การต้องสร้างความสัมพันธ์มีความรับผิดชอบต่อลูกค้ามีขอ้ มูล
ที่เกี่ยวกับลูกค้าและการให้บริ การ(4)มอบหมายงานให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายสร้างความสัมพันธ์ควบคุม
บุคคลและพัฒนารายละเอียดของงานการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลและการสนับสนุน
ทรัพยากรและ (5)ผูจ้ ดั การแต่ละคนต้องพัฒนาแผนประจําปี และแผนในระยะยาว
โปรแกรมการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า(Frequency Marketing
Program)มีดงั นี้(1)การกําหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรม(2)การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย
(3)การกําหนดผลประโยชน์ที่จะมอบให้ลูกค้า(4)กลยุทธ์การติดต่อสื่ อสารที่มีประสิ ทธิผล
(5)การพัฒนาโปรแกรม(6)การปฏิบตั ิตามโปรแกรมและ (7)การวัดและการปรับปรุ ง
โปรแกรมการทํางานให้ดีข้ ึนการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยอาศัยคุณภาพบริ การและคุณค่า
ศิริวรรณเสรี รัตน์และคนอื่น ๆ(2541:45)ได้กล่าวว่าภายใต้สถานการณ์
ที่รุนแรงขึ้นทําให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนปรัชญาจากการขายและผลิตภัณฑ์เป็ นปรัชญาการตลาดและ
ลูกค้าวิธีการเอาชนะลูกค้าและคู่แข่งขันโดยยึดหลักการใช้เครื่ องมือการตลาดที่ดีข้ ึนสามารถ
เอาชนะและคุณค่าโดยการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้าและการตลาดเพื่อสร้าง
คุณภาพรวมคุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า(Customer Satisfaction)เป็ นระดับความรู ้สึกของ
ลูกค้าที่มีผลจากการเปรี ยบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรื อการทํางานของ
ผลิตภัณฑ์กบั การคาดหวังของลูกค้าระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของบุคคลการคาดหวังของบุคคลเกิดจาก
ประสบการณ์และความรู ้ในอดีตของผูซ้ ้ือส่ วนผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์หรื อการ
ทํางานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ลูกค้าโดยพยายามสร้างคุณค่าเพิ่ม(Value Added)การสร้างคุณค่าเพิ่มเกิดจากการผลิต
(Manufacturing)และจากการตลาด(Marketing)รวมทั้งมีการทํางานร่ วมกับฝ่ ายต่าง ๆ โดยยึดหลักการสร้าง
คุณภาพรวม(Total Quality)คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive Differentiation)คุณค่าที่มอบให้กบั ลูกค้าจะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกค้า(Cost)
ต้นทุนของลูกค้าส่ วนใหญ่กค็ ือราคาสิ นค้านัน่ เอง
ศิริวรรณเสรี รัตน์ และคนอื่น ๆ (2541:45)ได้กล่าวว่าความแตกต่าง
ทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์(Product Competitive Differentiation)เป็ นการออกแบบลักษณะต่าง ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ ษทั ให้แตกต่างจากคูแ่ ข่งขันและความแตกต่างนั้นจะต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าและ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ความแตกต่างทางการแข่งขันประกอบด้วย (1)ความแตกต่างด้าน

ผลิตภัณฑ์(Product Differentiation) (2)ความแตกต่างด้านบริ การ(Services Differentiation)และ (3)ความ
แตกต่างด้านบุคลากร(Personal Differentiation)ความแตกต่างเหล่านี้เป็ นตัวกําหนดคุณค่าเพิ่มสําหรับลูกค้า
(Customer Added Value)
ศิริวรรณเสรี รัตน์ และคนอื่น ๆ (2541:209–216)ได้กล่าวถึงความแตกต่าง
ทางการแข่งขันดังนี้
1.ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์(Product Differentiation)เป็ นกิจกรรมของ
การออกแบบลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างกันจะต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1.1รู ปลักษณ์(Features)เป็ นลักษณะทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้
บริ ษทั จําเป็ นต้องมีการพัฒนารู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ นึ เรื่ อย ๆ ทั้งนี้ลกั ษณะใหม่ ๆ นั้นจะต้อง
เป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค
1.2คุณภาพการทํางาน(Performance Quality)เป็ นระดับการทํางาน
พื้นฐานของผลิตภัณฑ์หลายระดับประกอบด้วยระดับตํ่าปานกลางสู งและพิเศษคําถาม
ที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีการทํางานสู งจะสามารถสร้างกําไรได้สูงขึ้นใช่หรื อไม่สถาบัน
การวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้วิจยั ผลกระทบจากคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีต่ออัตรากําไรหรื ออัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนและจะพบว่ามีความสัมพันธ์ดา้ นบวกระหว่างคุณภาพผลิตภัณฑ์และ
ผลตอบแทนจากการลงทุนกล่าวคือถ้าผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจะมีแนวโน้มทําให้สามารถสร้างกําไร
ได้มากขึ้นสามารถตั้งราคาสู งกว่าและยังได้รับผลประโยชน์จากการซื้อซํ้าของลูกค้ารายเดิม
เพราะความภักดีต่อตราสิ นค้าการซื้อของลูกค้ารายใหม่อนั เกิดจากการบอกต่อ ๆ กันของลูกค้า
รายเดิมว่ามีคุณภาพดีในขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าธุรกิจจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
เท่านั้นทําให้จาํ นวนผูซ้ ้ือมีจาํ นวนน้อยรายยิง่ ขึ้นด้วยเหตุน้ ีผผู ้ ลิตจึงต้องเลือกผลิตในระดับ
คุณภาพที่แตกต่างกันโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับตลาดเป้าหมายและตําแหน่งทางการแข่งขันด้วยบริ ษทั
ต้องตัดสิ นใจเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้งั นี้บริ ษทั มีทางเลือก3ทางคือ
1.2.1กลยุทธ์การปรับปรุ งคุณภาพให้ดีข้ ึน(Quality Improvement
Strategy)กลยุทธ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสู งสุ ดและส่ วนครองตลาดสู งสุ ด
1.2.2กลยุทธ์การรักษาคุณภาพ(Quality Maintenance Strategy)
หลายบริ ษทั ใช้กลยุทธ์การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และหลายบริ ษทั ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยกเว้น
จะมีปัญหาด้านผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น
1.2.3กลยุทธ์การลดคุณภาพ(Quality Adulteration Strategy)
บางบริ ษทั ลดคุณภาพสิ นค้าเนื่องจากต้นทุนการผลิตสู งขึ้นโดยคาดว่าผูซ้ ้ือจะไม่สงั เกตเห็น
ข้อแตกต่าง
1.3คุณภาพในมาตรฐานการผลิต(Conformance Quality)ระดับ
การออกแบบกับระดับผลิตภัณฑ์และลักษณะการทํางานซึ่งใกล้เคียงกับมาตรฐานของกลุ่ม

เป้าหมาย
1.4ความทนทาน(Durability)เป็ นการวัดอายุการทํางานของผลิตภัณฑ์
1.5ความไว้วางใจได้(Reliability)เป็ นการวัดความน่าจะเป็ นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์วา่ ทําหน้าที่บกพร่ องหรื อทํางานผิดพลาดภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
1.6ความสามารถซ่อมแซมได้ (Reparability)เป็ นการวัดความง่ายของ
การแก้ปัญหาหรื อซ่อมแซมชิ้นส่ วนซึ่งทําหน้าที่ผดิ พลาดหรื อเสี ยหาย
1.7รู ปแบบ(Style)เป็ นการอธิบายถึงลักษณะผลิตภัณฑ์ให้มีลกั ษณะ
รู ปร่ างที่น่ามองและสร้างความรู ้สึกที่ดีให้ผซู ้ ้ือ
1.8การออกแบบ(Design)เป็ นรู ปลักษณะโดยรวมที่มีผลกระทบต่อ
หน้าที่ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบริ ษทั ใหญ่จะมีผอู ้ อกแบบซึ่งมีหน้าที่พฒั นา
ด้านลักษณะรู ปแบบการทํางานการออกแบบความน่าเชื่อถือการซ่อมแซมและผลิตภัณฑ์
ที่ออกแบบที่ดีจะเป็ นที่ชื่นชมสะดวกต่อการใช้ง่ายต่อการติดตั้งง่ายต่อการใช้งานและซ่อมแซม
สะดวกต่อการเปิ ดใช้ผอู ้ อกแบบต้องประสมประสานลักษณะที่เป็ นที่ประทับใจของลูกค้ารวมทั้ง
เปรี ยบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และต้นทุนผลิตภัณฑ์ในสายตาของลูกค้า
หลัก10ประการในการออกแบบมีดงั นี้
1.8.1การออกแบบที่ดีควรมีลกั ษณะนวัตกรรม
1.8.2การออกแบบที่ดีควรเป็ นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
1.8.3การออกแบบที่ดีควรถูกหลักสุ นทรี ยภาพ
1.8.4การออกแบบที่ดีตอ้ งถูกหลักโครงสร้างด้านเหตุผลโดยคํานึงถึงหน้าที่ของ
ผลิตภัณฑ์มากกว่ารู ปแบบ
1.8.5การออกแบบที่ดีตอ้ งไม่ใช่ส่วนเกิน
1.8.6การออกแบบที่ดีตอ้ งเป็ นข้อเท็จจริ ง
1.8.7การออกแบบที่ดีตอ้ งมีลกั ษณะทนทาน
1.8.8การออกแบบที่ดีตอ้ งสอดคล้องกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์
1.8.9การออกแบบที่ดีตอ้ งคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.8.10การออกแบบที่ดีตอ้ งมีการออกแบบในระดับที่นอ้ ยที่สุด
2.ความแตกต่างกันด้านการบริ หาร(Services Differentiation)เป็ นการ
สร้างความแตกต่างกันด้านการบริ การที่เหนือกว่าคูแ่ ข่งขันและลูกค้าพึงพอใจหรื ออาจเรี ยกว่า
ผลิตภัณฑ์ควบ(Augmented Product)ซึ่งประกอบด้วย(1)ความง่ายต่อการสัง่ ซื้อ(2)การขนส่ ง
(3)การติดตั้ง(4)การฝึ กอบรมลูกค้า(5)บริ การให้คาํ แนะนําลูกค้า(6)การบํารุ งรักษาและ
ซ่อมแซมและ (7)บริ การอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความง่ายในการสัง่ ซื้อ(Ordering Easy)เป็ นระบบที่ง่ายสําหรับ
ลูกค้าในการสัง่ ซื้อสิ นค้าของบริ ษทั

2.2การขนส่ ง(Delivery)กลยุทธ์การขนส่ งจะต้องรวดเร็ วถูกต้องและ
รักษาสิ นค้าให้อยูใ่ นสภาพที่ดี
2.3การติดตั้ง(Installation)มักจะใช้กบั สิ นค้าพวกเครื่ องใช้หรื อ
เครื่ องจักรที่มีอายุการใช้งานนานและมีมูลค่าสู ง
2.4การฝึ กอบรมลูกค้า(Customer Training)การฝึ กอบรมลูกค้าหรื อ
บุคลากรของลูกค้าให้ใช้เครื่ องมือที่ขายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
2.5บริ การให้คาํ แนะนําลูกค้า(Customer Consulting)บริ การ
ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับตัวเลขระบบข้อมูลและบริ การให้คาํ แนะนําที่ผขู ้ ายให้กบั ลูกค้าโดยไม่คิด
มูลค่า
2.6การบํารุ งรักษาและซ่อมแซม(Maintenanceand Repair)เป็ นระบบ
ซึ่งกําหนดโปรแกรมการให้บริ การของบริ ษทั เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารักษาผลิตภัณฑ์ให้อยูใ่ นสภาพ
การทํางานที่ดีและเป็ นการบริ การปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาสิ นค้าที่ซ้ือไปแล้วให้กบั ลูกค้า
2.7การบริ การอื่น ๆ (Miscellaneous Services)บริ ษทั จะพยายามค้นหา
วิธีการใหม่เพือ่ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยบริ การที่แตกต่างจากคู่แข่งขันเช่นการรับประกันที่ดียงิ่ ขึ้น
3.ความแตกต่างกันด้านบุคลากร(Personnel Differentiation)เป็ นการสร้าง
ความแตกต่างในคุณสมบัติของบุคลากรธุรกิจจะมีขอ้ ได้เปรี ยบคู่แข่งขันโดยจ้างและฝึ กพนักงาน
ที่ดีกว่าคูแ่ ข่งขันการฝึ กอบรมพนักงานให้มีคุณภาพดีข้ ึนประกอบด้วย6ลักษณะคือ
3.1ความสามารถ(Competence)พนักงานต้องอาศัยความชํานาญและมี
ความรู ้ในการขาย
3.2ความมีน้ าํ ใจ(Courtesy)พนักงานขายต้องมีมนุษยสัมพันธ์มีความ
เป็ นกันเองและมีวจิ ารณญาณ
3.3ความเชื่อถือได้(Credibility)พนักงานของบริ ษทั ต้องมีความน่า
เชื่อถือ
3.4ความไว้วางใจได้(Reliability)พนักงานต้องทํางานด้านการบริ การ
ด้วยความสมํ่าเสมอและถูกต้องสามารถสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า
3.5การตอบสนองลูกค้า(Responsiveness)จะต้องให้บริ การและ
แก้ปัญหาแก่ลูกค้าด้วยความรวดเร็ วตามที่ลูกค้าต้องการ
3.6การติดต่อสื่ อสาร(Communication)พนักงานต้องใช้ความพยายาม
ที่จะทําความเข้าใจกับลูกค้าด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
4.ความแตกต่างกันด้านช่องทางการจัดจําหน่าย(ChannelDifferentiation)
5.ความแตกต่างทางด้านภาพลักษณ์(Image Differentiation)เป็ นการสร้าง
ความแตกต่างด้านความรู ้สึกนึกคิดของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซ่ ึงเน้นหนักด้านจิตวิทยาหรื ออารมณ์

หรื อสัญลักษณ์แม้วา่ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะสามารถตอบสนองความต้องการของผูซ้ ้ือได้เหมือนกัน
แต่ผซู ้ ้ือจะรู ้สึกถึงความต้องการ(ความแตกต่าง)ในภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริ ษทั
ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์น้ ีจะต้องมีลกั ษณะแตกต่างจากคู่แข่งขันซึ่งเป็ นเอกลักษณ์และมี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์การพัฒนาภาพลักษณ์ในตราสิ นค้าต้องอาศัยการติดต่อสื่ อสารผ่านสื่ อ
ต่าง ๆ ในรู ปของ(1)สัญลักษณ์(2)สิ่ งพิมพ์สื่อวิทยุและโทรทัศน์(3)บรรยากาศและ
(4)เหตุการณ์โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1ชื่อเสี ยงเปรี ยบเทียบกับภาพลักษณ์(Identity Versus Images)บุคลิก
ตราสิ นค้าเกิดจากโปรแกรมการสร้างความมีชื่อเสี ยงเป็ นวิธีการซึ่งบริ ษทั มีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้
ตราสิ นค้ามีจุดเด่นหรื อมีตาํ แหน่งที่ชดั เจนส่ วนภาพลักษณ์เกิดจากการรับรู ้ของชุมชนในตราสิ นค้า
หรื อบริ ษทั บริ ษทั จึงต้องออกแบบมีชื่อเสี ยงหรื อตําแหน่งผลิตภัณฑ์เพื่อกําหนดภาพลักษณ์ของ
ชุมชนวิธีการสร้างความมีชื่อเสี ยงเป็ นเครื่ องมือในการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันได้แก่
ชื่อโลโก้สญ
ั ลักษณ์บรรยากาศเหตุการณ์โดยคาดว่าสิ่ งเหล่านี้จะสามารถสร้างภาพลักษณ์
ตราสิ นค้าเป็ นลักษณะของบริ ษทั ซึ่งชุมชนมีการรับรู ้
5.2สัญลักษณ์(Symbols)หมายถึงสิ่ งที่ให้เพือ่ กําหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อสื่ อ
ั ลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มกั จะเกิด
ผลิตภัณฑ์สาํ หรับผูบ้ ริ โภคและเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคคุน้ เคยในการซื้อและการใช้สญ
จากการนําเครื่ องหมายตราหรื อชื่อตรา
5.3สิ่ งพิมพ์สื่อวิทยุและโทรทัศน์(Writtenand Audio(Visual)
Media)การโฆษณาเพื่อแสดงบุคลิกภาพของบริ ษทั หรื อตราสิ นค้าจะพยายามสร้างเค้าโครงเรื่ อง
อารมณ์การทํางานหรื อความแตกต่างในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งข่าวสารอาจอยูใ่ นรู ปสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ เช่น
รายงานประจําปี
5.4บรรยากาศ(Atmosphere)เป็ นลักษณะทางกายภาพซึ่งธุรกิจผลิตหรื อ
ส่ งมอบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การจะเป็ นเครื่ องมือที่สร้างภาพลักษณ์ได้ดี
5.5เหตุการณ์(Events)บริ ษทั จะจัดเหตุการณ์พิเศษเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ศิริวรรณเสรี รัตน์และคนอื่น ๆ(2541:45)กล่าวไว้วา่ คุณค่ารวมสําหรับ
ลูกค้า(Total Customer Value)เป็ นผลรวมของผลประโยชน์หรื ออรรถประโยชน์(Utility)จาก
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใดบริ การหนึ่งคุณค่าผลิตภัณฑ์พจิ ารณาจากความแตกต่างด้านบุคลากร
ความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ความแตกต่างทั้งสี่ ดา้ นก่อให้เกิดคุณค่าด้านภาพลักษณ์4ด้าน
เช่นกันคือคุณค่าด้านผลิตภัณฑ์คุณค่าด้านบริ การคุณค่าด้านบุคลากรและคุณค่าด้านภาพลักษณ์คุณค่าทั้ง4
ประการรวมเรี ยกว่าคุณค่าผลิตภัณฑ์รวมในสายตาของลูกค้า
ต้นทุนรวมของลูกค้า(Total Customer Cost)เป็ นต้นทุนของลูกค้าที่เกิดขึ้นจาก
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง
คุณค่าที่ส่งมอบแก่ลูกค้า(Customer Delivered Value)เป็ นความแตกต่าง

ระหว่างคุณค่ารวมสําหรับลูกค้า(Total Customer Value)และต้นทุนรวมของลูกค้า(Total Customer Cost)
การคาดหวังของลูกค้า(Expectation)เกิดจากประสบการณ์และความรู ้ในอดีต
ของผูซ้ ้ือถ้านักการตลาดส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ได้เกินจริ งผูบ้ ริ โภคจะต้องมีความคาดหวังใน
ผลิตภัณฑ์สูงเกินจริ งจะทําให้ผซู ้ ้ือผิดหวังเมื่อตัดสิ นใจซื้อดังนั้นสิ่ งสําคัญที่ทาํ ให้บริ ษทั ประสบ
ความสําเร็ จก็คือการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์จากผลิตภัณฑ์(การทํางานของผลิตภัณฑ์)
ที่สอดคล้องกับการคาดหวังของผูซ้ ้ือโดยยึดหลักการสร้างความพึงพอใจรวมสําหรับลูกค้า(Total
Customer Satisfaction)
เครื่ องมือในการติดตามและการวัดความพึงพอใจของลูกค้า(Toolsfor Tracking
and Measuring Customer Satisfaction)เป็ นวิธีการที่จะติดตามวัดและค้นหาความต้องการของ
ลูกค้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าบริ ษทั ที่ยดึ ปรัชญาหรื อแนวคิด
ทางการตลาด(Marketing Concept)ที่มุ่งความสําคัญที่ลูกค้าจะมีจุดมุ่งหมายที่การสร้างความ
พึงพอใจจะทําโดยการลดต้นทุนของลูกค้า(ลดราคา)หรื อการเพิ่มบริ การและจุดเด่นของสิ นค้า
ซึ่งมีสิ่งนี้จะมีผลทําให้กาํ ไรของบริ ษทั ลดลง(2)บริ ษทั จะต้องสามารถสร้างกําไรโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
เช่นลงทุนการผลิตมากขึ้นหรื อมีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)เหล่านี้ถือว่ามีผลกระทบ
ทั้งรายได้และต้นทุนและ (3)ในบริ ษทั ประกอบด้วยผูถ้ ือหุน้ พนักงานผูข้ ายปัจจัยการผลิต
คนกลางการเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของคนเหล่านี้ดว้ ย
วิธีการติดตามและวัดความพึงพอใจของลูกค้าสามารถวัดได้ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ
การบริ หารจัดการด้านการตลาดนํามาศึกษาเรื่ องความต้องการของตลาดผูบ้ ริ โภค
สิ นค้าหัตถกรรมพื้นบ้านงานจักสานไม้ไผ่วา่ มีพฤติกรรมในการบริ โภคสิ นค้าดังกล่าวเป็ นอย่างไรเพื่อที่
ผูผ้ ลิตจะได้ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างมีทิศทางที่ตรงกันสิ นค้าจะได้ขายได้และขยาย
วงกว้างขึ้นต่อไป
แนวคิด 4 P’s หรื อแนวคิดส่ วนประสมการตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม
ส่ วนประสมการตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม(Marketing Mix)หมายถึง
กลุ่มเครื่ องมือหรื อองค์ประกอบทางการตลาดที่ธุรกิจใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ทางการตลาดในตลาดเป้าหมายคือการสนองตอบความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ
เจอร์โรเม่ (McCarthyE.Jerome) ได้กล่าวถึงส่ วนประสมทางตลาดประกอบ
ด้วยองค์ประกอบ4ตัวที่เรี ยกย่อ ๆ ว่า4P’sคือผลิตภัณฑ์(Product)ราคา(Price)ช่องทาง
การจัดจําหน่าย(Place)และการส่ งเสริ มการตลาด(Promotion)เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของ
ตลาดที่ทาํ ให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรผ่านจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคและมีความสัมพันธ์กนั
มีรายละเอียดดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.2545:122–132)
1.ผลิตภัณฑ์(Product)ในทางการตลาดสิ นค้าเกษตรกรรมเรี ยกว่าผลิตผล
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งหมายรวมถึงสิ นค้าเกษตรสิ นค้าเกษตรแปรรู ปและบริ การ

ทางการเกษตรผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประกอบด้วยองค์4ประการคือ
1.1ตัวผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(Physical Product)หมายถึง
ขนาดนํ้าหนักรู ปร่ างสี สนั กลิ่นคุณภาพและการบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นต้น
1.2ตราสิ นค้า(Brand Name)หมายถึงชื่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรที่แสดงถึงเอกลักษณ์ภาพพจน์ชื่อเสี ยงและความเชื่อมัน่ ของผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรอีกทั้งยังรวมถึงเครื่ องหมายสัญลักษณ์(Logo)
1.3หน้าที่ของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(Product Functions)
หมายถึงหน้าที่ในการใช้ตวั ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งรวมถึงการบรรจุภณ
ั ฑ์
(Packaging)ที่แสดงให้เห็นคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ตลอดจนป้ายชื่อแสดงสิ ทธิในการเป็ นเจ้าของผลิตผลอื่น ๆ
1.4การให้บริ การ(Servicing)การให้บริ การต่อเนื่องควบคูไ่ ปกับการใช้
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นการใช้บริ การถอดเกล็ดและทําความสะอาดปลาบริ การ
ขูดมะพร้าวและคั้นกะทิบริ การสี ขา้ วเป็ นการบริ การยังครอบคลุมถึงการรับประกันและการรับคืน
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทางเกษตรอีกด้วย
การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในองค์ประกอบของส่ วนประสมการตลาด
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรค่อนข้างจะทํายากกว่าผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมทั้งนี้เพราะ
(1)ผลิตผลทางการเกษตรผลิตมาจากผูผ้ ลิตรายย่อย
(2)ผลิตผลทางการเกษตรเป็ นผลที่ไม่อาจกําหนดคุณภาพได้ล่วงหน้า
(3)ผูผ้ ลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไม่มีอิทธิพลเหนือการจําหน่าย
เพราะขาดข้อมูลในการวางแผนการผลิต
(4)ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเป็ นผลิตผลและผลิตภัณฑ์ได้บางฤดู
เท่านั้น
(5)ผูผ้ ลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขาดแคลนเงินทุน
(6)ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็ นผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ที่ตอ้ งใช้เนื้อที่มากนํ้าหนักมากและผลตอบแทนตํ่า
(7)ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่ยงั ต้องขึ้นอยูก่ บั
ธรรมชาติเป็ นหลักซึ่งผูผ้ ลิตไม่สามารถจะควบคุมทั้งปริ มาณและคุณภาพและช่วงเวลาได้
2.ราคา(Price)หมายถึงจํานวนเงินที่ผซู ้ ้ือจ่ายสําหรับผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรราคาถูกกําหนดโดยมูลค่าของสิ นค้านั้น ๆ ราคาเป็ นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทาํ ให้เกิด
การซื้อขายทั้งนี้เพราะการซื้อขายเกิดขึ้นณราคาที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายพึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ าย
ราคาจึงเป็ นตัวกลางที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเป็ นเจ้าของการกําหนดราคาจึงต้องคํานึงถึง
ต้นทุนลักษณะการแข่งขันในตลาดเป้าหมายการกําหนดราคาสามารถกระทําได้3วิธีดงั นี้

2.1วิธีกาํ หนดราคาโดยมุ่งต้นทุน(Cost–oriented Pricing)เป็ นวิธีการ
กําหนดราคาที่นิยมใช้กนั โดยทัว่ ไปเป็ นการกําหนดราคาที่ครอบคลุมต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ไม่วา่ จะเป็ นต้นทุนที่ใช้ในการผลิตหรื อการจําหน่ายก็ตามการกําหนดราคาโดยวิธีน้ ีอาจจําแนกเป็ น
การกําหนดราคาโดยกําหนดส่ วนบวกเพิม่ จากต้นทุนและการกําหนดราคาโดยกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
2.2วิธีการกําหนดราคาโดยมุ่งที่อุปสงค์(Demand–oriented Pricing)
เป็ นวิธีการกําหนดราคาที่ให้ความสนใจกับราคาของคู่แข่งขันการกําหนดราคาจะพิจารณาสภาพ
การแข่งขันว่าอยูใ่ นสภาพตลาดทัว่ ไปหรื อสภาพการประมูลแล้วพิจารณากําหนดราคาให้เหมาะสม
กับสภาพการแข่งขันนั้น
การกําหนดราคาเพื่อพัฒนาส่ วนประสมการตลาดควรต้องพิจารณาในประเด็นสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(1)ราคาพื้นฐานหมายถึงการพิจารณาราคาต้นทุนสิ นค้าโดยยังไม่ได้
บวกกําไรหรื อต้นทุนที่ไม่เป็ นรู ปตัวเงินราคาพื้นฐานจึงเป็ นราคาที่เป็ นราคาทุน
(2)เงื่อนไขส่ วนลดเป็ นสิ่ งที่นกั การตลาดควรต้องกําหนดเพื่อให้สามารถ
ขายได้ครั้งละมาก ๆ การพัฒนากลยุทธ์ในเรื่ องนี้ควรตั้งเงื่อนไขส่ วนลดให้เป็ นประโยชน์ต่อการ
ขายและเป็ นที่พ่ งึ พอใจของผูบ้ ริ โภค
(3)ระยะเวลาการให้สินเชื่อเป็ นการพัฒนาส่ วนประสมการตลาดด้วยการ
สนับสนุนการซื้อโดยวิธีการขายเชื่อหรื อให้มีการผ่อนส่ งในระยะเวลาหนึ่ง
(4)ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็ นส่ วนประกอบของราคาเช่นค่าขนส่ ง
ค่าธรรมเนียมค่าเคลื่อนย้ายเป็ นต้น
3.การจัดจําหน่าย(Place)หมายถึงการจัดการช่องทางการจําหน่ายและ
กระจายสิ นค้าการจัดจําหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ดีตอ้ งสามารถสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้ทนั เวลาและจัดจําหน่ายได้ครอบคลุมณสถานที่ที่ผบู ้ ริ โภคต้องการการพิจารณาว่า
สถานที่ใดเหมาะสมจะนําผลิตผลทางการเกษตรออกมาจําหน่ายในเวลาใดจึงจะตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคนักการตลาดต้องนําปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาควบคู่ไปด้วย
ทั้งนี้เพราะการเคลื่อนตัวของผลิตผลทางเกษตรไม่สามารถกระทําได้ดว้ ยตัวของมันเองแต่จะต้อง
ขึ้นอยูก่ บั การจัดจําหน่ายอื่น ๆ เข้ามามีส่วนช่วยเช่นคนกลางหรื อสถาบันที่ทาํ หน้าที่ขายไม่วา่
จะเป็ นตัวแทนพนักงานขายก็ตามการพัฒนาส่ วนประสมตลาดที่เกี่ยวกับการจําหน่ายก็คือการนํา
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเสนอขายไปยังตลาดเป้าหมายในเวลาและสถานที่ที่ผบู ้ ริ โภค
ต้องการปัจจัยสําคัญที่ตอ้ งพิจารณาในการพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดที่เกี่ยวกับช่องทาง
การจัดจําหน่ายมีดงั ต่อไปนี้
3.1.การเลือกช่องทางการจัดจําหน่ายเป็ นการเลือกวิธีการขายโดยผ่าน

ผูค้ า้ ส่ งผูค้ า้ ปลีกในกรณี ที่ผคู ้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลีกมีความเข้าใจตลาดเป็ นอย่างดี
3.2.การจัดการคลังสิ นค้าเป็ นเรื่ องของการเอื้ออํานวยในการผ่านสิ นค้า
จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคได้ตามความต้องการ
3.3.การให้ผลตอบแทนกับตัวแทนจําหน่ายเป็ นการกําหนดอัตราผลตอบแทนให้กบั
ตัวแทนจําหน่ายเพื่อให้ทาํ หน้าที่ที่เป็ นผลดีกบั กิจการโดยผลักดันผลิตผลหรื อผลิตภัณฑ์ของกิจการเข้าสู่ ตลาด
3.4.สิ่ งอํานวยความสะดวกในการขนย้ายและการจัดเก็บเป็ นการ
พิจารณาถึงส่ วนประกอบในการจัดจําหน่ายการนําสิ นค้าไปให้ถึงมือผูบ้ ริ โภคเป็ นเรื่ องสําคัญ
4.การส่ งเสริ มการตลาด(Promotion)เป็ นสื่ อความหมายให้ตลาดเป้าหมาย
ได้ทราบถึงผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ตอ้ งการว่ามีจดั จําหน่ายณที่ใดเวลาใดและ
ระดับราคาใดการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นองค์ประกอบของส่ วนประสมการตลาดที่เป็ นเครื่ องมือ
ของนักการตลาดในการบอกกล่าวชี้ชวนและชักนําผูบ้ ริ โภคเป้าหมายให้ซ้ือผลิตผลนั้น ๆ
เครื่ องมือที่นกั การตลาดใช้ในการบอกกล่าวเพื่อชี้ชวนและชักนําให้เกิดการขายได้มาก ๆ
อย่างรวดเร็วคือองค์ประกอบที่รวมกันเรี ยกว่าส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด(Promotional
Mix)มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผ่านไปสู่ ผบู ้ ริ โภคได้โดยเร็ ว
ในจํานวนมากและสร้างผลกําไรให้กบั กิจการตามเป้าหมายที่กาํ หนดไว้องค์ประกอบของ
ส่ วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย
4.1การโฆษณา(Advertising)
4.2การขายโดยบุคคล(Personal Selling)
4.3การส่ งเสริ มการขาย(Sales Promotion)
4.4การออกข่าวและการประชาสัมพันธ์(Public Relation)
สรุ ปองค์ประกอบของส่ วนประสมการส่ งเสริ มทางการตลาดทั้ง4ตัว
เป็ นกิจกรรมที่เป็ นเครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่นกั การตลาดมีความจําเป็ นต้องใช้อยูป่ ระจํา
เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดคือเป้าหมายสู งสุ ดและสามารถตัดสิ นใจในการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมดังนั้นแนวคิด 4 P’s หรื อแนวคิดส่ วนประสม
ทางการตลาดสิ นค้าเกษตรกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวกับการผลิต ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้านงานจัก
สานไม้ไผ่ในหมู่บา้ นที่ทาํ การวิจยั ได้
4. แนวทางการพัฒนาธุรกิจ
แนวคิดทางด้านการพัฒนาสามารถมองได้หลายมุมในแง่นกั เศรษฐศาสตร์อาจมองว่า
การวางแผนพัฒนาควรมุ่งไปที่การเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งแผนที่มองในแง่มุมนี้กม็ กั จะมุ่งกําหนด
ยุทธวิธีที่จะทําอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิม่ สู งขึ้นและสําหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางด้านสังคมก็มกั จะโน้มน้าวรัฐบาลให้มุ่งวางแผนพัฒนาไปในเชิงการพัฒนาสังคมมากกว่า

การเติบโตทางเศรษฐกิจรัฐบาลโดยทัว่ ไปก็มุ่งหวังให้ประชาชนอยูด่ ีกินดีไม่มีรัฐบาลใดต้องการ
ให้ประเทศของตนล้าหลังดังนั้นการวางแผนพัฒนาจึงควรมุ่งทําให้ท้ งั เศรษฐกิจเติบโตขึ้นและ
ความเป็ นอยูข่ องประชาชนทางด้านสังคมก็ดีข้ ึนด้วยสิ่ งเหล่านี้จะสําเร็จได้ตอ้ งอาศัยเทคนิค
การวางแผนที่เป็ นระบบซึ่งต้องกําหนดเป้าหมายและสมมติฐานการพัฒนาให้ชดั เจนรวมทั้ง
การกําหนดตัวชี้วดั เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจากการพัฒนานั้นด้วยทั้งนี้เนื่องจาก
การพัฒนาประเทศต้องอาศัยทรัพยากรอย่างมากดังนั้นจึงควรต้องดําเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้
ประโยชน์จากการพัฒนาตกอยูก่ บั คนส่ วนใหญ่แทนที่จะตกอยูใ่ นมือของกลุ่มคนที่ได้เปรี ยบบาง
กลุ่ม(นพรัตน์มหิ พนั ธ์. 2545:7)
รอนไดเนลลี่ (Rondinelli. 1990:56)ได้ทาํ การศึกษาการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ
ในเอเชียพบว่านโยบายการเร่ งความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจกับนโยบายกระจายรายได้ไม่ใช่สิ่งที่ขดั แย้งกัน
การกระจายรายได้และความมัง่ คัง่ ให้เกิดความเท่าเทียมกันในประเทศเช่นนโยบายของไต้หวันเกาหลีใต้และ
มาเลเซียมิได้ขดั แย้งกับการเติบโตทางเศรษฐกิจตรงข้ามกลับส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ซึ่งจะเป็ นตัวเร่ งให้เกิดการเติบโตเร็ วขึ้นมีขอ้ น่าสังเกตคือการกระจายรายได้มิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ตอ้ ง
เกิดขึ้นจากการกําหนดนโยบายและการวางแผนที่ดีเพื่อช่วยเหลือคนจนที่อยูใ่ นเขตรอบนอกให้เข้ามาอยูใ่ น
วงจรเศรษฐกิจและได้รับผลของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน
ในการพัฒนาไม่ควรมุ่งให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ตอ้ งทํา
ควบคู่กบั การกระจายรายได้ไปสู่ ชนบทด้วยเพื่อให้คนทุกกลุ่มในชาติสามารถพัฒนาไปได้พร้อมกันซึ่งการ
กําหนดนโยบายการพัฒนาของรัฐก็ควรดําเนินไปในแนวทางดังกล่าวนี้การบริ หารการพัฒนาโดยเฉพาะการ
บริ หารการพัฒนาชนบทหากมีฐานคติการพัฒนาที่ถูกต้องโดยผูก้ าํ หนดนโยบายมีความเข้าใจทั้งยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเข้าใจวิถีชีวิตของชาวชนบทนโยบายก็จะประสบผลสําเร็ จและสามารถแก้ปัญหาได้ในแนว
ทางการพัฒนาชนบทโดยทัว่ ไปเป้าหมายของการพัฒนามักมุ่งให้ชาวชนบทที่เป็ นกลุ่มคนยากจนได้มีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ และการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็ นอยูน่ ้ นั ก็เกี่ยวข้องกับอาชีพของพวกเขาโดยตรงหาก
รัฐบาลสามารถพัฒนาและปรับปรุ งอาชีพของชาวชนบทที่ยากจนให้สามารถมีรายได้เพียงพอกับการครอง
ชีพคุณภาพชีวติ ของพวกเขาก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นสิ่ งที่ควรพิจารณาคือทําอย่างไรจึงจะจัดหางานหรื อสร้าง
โอกาสในการหารายได้ให้กบั พวกเขาได้
อุตสาหกรรมหมู่บา้ นนอกจากจะทําให้รายได้ของชาวชนบทเพิ่มขึ้นแล้วยังมีความ
สัมพันธ์กบั การเกษตรไม่เพียงแต่จะใช้ประโยชน์จากแรงงานส่ วนเกินภาคเกษตรเท่านั้นแต่ยงั
สามารถใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรมแบบคู่ขนานได้ดว้ ยช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้เวลาว่าง
จากการทําเกษตรกรรมมาหารายได้เสริ มถือเป็ นการพัฒนารายได้ทางหนึ่งในเขตเกษตรนํ้าฝน
ที่เกษตรกรต้องพึ่งพานํ้าฝนในการเพาะปลูกเมื่อถึงฤดูแล้งที่ขาดนํ้าไม่สามารถทําการเพาะปลูกได้
เกษตรกรก็จะมีโอกาสทํางานในภาคอุตสาหกรรมหากมีอุตสาหกรรมหมู่บา้ นในเขตที่พวกเขา
อาศัยอยูก่ ล่าวอีกนัยหนึ่งคืออุตสาหกรรมหมู่บา้ นช่วยให้เกษตรกรในชนบทสามารถใช้เวลาว่าง

ให้เป็ นประโยชน์ในฤดูแล้งได้ดีอุตสาหกรรมหมู่บา้ นหรื ออุตสาหกรรมชนบทนั้นนอกจาก
จะมีผลต่อการสร้างงานในชนบทแล้วยังมีผลต่อการลดการเคลื่อนย้ายแรงงานด้วยเพราะโดยปกติ
การเคลื่อนย้ายแรงงานมักเคลื่อนย้ายเพื่อไปหางานทําโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบท
เข้าสู่ เมืองใหญ่ที่มีแหล่งงานมากปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดการเคลื่อนย้ายคือรายได้จากภาคเกษตร
ที่ค่อนข้างตํ่าและโอกาสในการหางานทําในชนบทมีนอ้ ยซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานก็ทาํ ให้เกิด
ปัญหาในเมืองใหญ่ตามมาการบริ การสาธารณะที่ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของประชากรในเมือง
อย่างรวดเร็วความแออัดของประชากรในเมืองฯลฯสิ่ งเหล่านี้เป็ นผลกระทบของการย้ายถิ่นของ
ชนบทสู่ เมืองแทบทั้งสิ้ น(Gold. 1980:50)อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บา้ นในชนบท
มีบทบาทอย่างมากต่อการลดความต้องการเคลื่อนย้ายแรงงานในกรณี น้ ีเมื่อมีอุตสาหกรรม
ในหมู่บา้ นคนที่ตอ้ งการทํางานก็สามารถมีงานทําและมีรายได้ดงั นั้นความต้องการที่จะอพยพ
แรงงานไปหางานทําตาเมืองใหญ่กล็ ดลงจะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรมหมู่บา้ นมีบทบาทอย่างมาก
ในการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวชนบทอีกทั้งยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทและช่วยลด
การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ เมืองด้วยสิ่ งที่น่าสนใจคือรัฐจะมีบทบาทหรื อมีส่วนช่วยในการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมหมู่บา้ นอย่างไรเพื่อให้เป็ นประโยชน์และช่วยให้ชาวชนบทมีรายได้สูงขึ้น
บทบาทของรัฐในการส่ งเสริ มและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบทอาจทําได้
โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมเก่าที่มีอยูแ่ ล้วหรื อส่ งเสริ มให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ซ่ ึงทั้งสองแนวทาง
ก็มีปัญหาและข้อจํากัดมากมายจากการศึกษาของจันดา (Chandra. 1992:38–45)พบว่าในมาเลเซียและฟิ ลิปปิ นส์
อุตสาหกรรมประเภทนี้ไม่คอ่ ยเติบโตเท่าที่ควรปัญหาและข้อจํากัดก็คือเรื่ องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และตลาด
ของผลิตภัณฑ์ที่ยงั มีขนาดเล็กและเป็ นข้อจํากัดที่ทาํ ให้
อุตสาหกรรมไม่เติบโตปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้การตลาดไม่ดีคือการออกแบบที่ไม่สวยงาม
ไม่สามารถเรี ยกความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในหลายสาขาของ
อุตสาหกรรมประเภทนี้ท้ งั สิ้ นเป็ นเพราะผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขาดประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ
และทางด้านการตลาดการช่วยเหลือของรัฐในประเด็นนี้อาจทําได้โดยการให้คาํ ปรึ กษาด้านเทคนิคหรื อให้
การฝึ กอบรมเพื่อให้ผปู ้ ระกอบการมีความรู ้และทักษะเพิม่ ขึ้นนอกจากนั้นข่าวสารด้านการตลาดก็เป็ นสิ่ ง
สําคัญที่จะช่วยเหลือศักยภาพด้านการตลาดแก่ผปู ้ ระกอบการได้หากรัฐสามารถให้ความช่วยเหลือด้าน
ข่าวสารภาวะตลาดรวมทั้งความต้องการของตลาดแก่ผปู ้ ระกอบการก็จะเป็ นการช่วยพัฒนาผูป้ ระกอบการ
และพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถขยายตลาดได้ดีข้ ึน(Burki. 1990:1–17)ยิง่ ไปกว่านั้นการช่วยเสริ มสร้าง
สัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบทกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อาจให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคการผลิตหรื อให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินและวัตถุดิบซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
สามารถเติบโตขึ้นได้ในวิถีทางของเครื อข่ายการผลิตเช่นกรณี ของญี่ปุ่น(Chandra. 1992:51)การช่วยเหลือ
ด้านการสร้างสาธารณูปโภคเพื่อการอุตสาหกรรมในชนบทก็เป็ นตัวเร่ งหนึ่งที่จะช่วยการลงทุนให้เกิดมีใน

พื้นที่ได้เร็วขึ้นซึ่งสาธารณูปโภคเหล่านี้เป็ นหน้าที่ของรัฐโดยตรงที่จะต้องจัดหาหากมีศกั ยภาพด้าน
งบประมาณอย่างเพียงพอ
จารุ วรรณธรรมวัตร(2532:20)ได้ศึกษาอุตสาหกรรมหมู่บา้ นในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยศึกษาอุตสาหกรรมที่มีฝีมือพบว่า คนงานในอุตสาหกรรมนี้ยงั มีฝีมือ
ไม่สูงมากทําให้ผลิตภัณฑ์มีปัญหาราคาตกตํ่าไม่สามารถแข่งขันหรื อกําหนดราคาในตลาดได้
สรุ ปการพัฒนาอุตสาหกรรมหมู่บา้ นเป็ นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาชนบทและจะ
เป็ นแนวทางที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวชนบทหรื ออาจเป็ นรายได้เสริ มจากภาคเกษตรหลังฤดูการเกษตรปั ญหา
ที่ควรต้องศึกษาก็คือหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรื อนคือการผลิตผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้านงานจักสาน ไม้
ไผ่ โดยเฉพาะงานหัตถกรรมพื้นบ้านจักสานไม้ไผ่ในภาคเหนือตอนล่างมีลกั ษณะเป็ นอย่างไรและจะใช้
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านงานจักสานไม้ไผ่เหล่านั้นอย่างไรจึงจะเหมาะสมอันเป็ นการศึกษา
ในเชิงนโยบายการบริ หารการพัฒนาที่อาจนําไปสู่ ภาคการปฏิบตั ิในอนาคต
5. การประกอบธุรกิจขนาดย่อม
ชัยยุทธปั ญญสวัสดิ์สุทธิ์และสกนธ์วรัญญูวฒั นา(2533:6)ได้ให้ความหมาย
ของธุรกิจขนาดย่อมในหมู่บา้ นว่าเป็ นกิจกรรมหรื อการประกอบการที่ไม่ใช่การเกษตรในหมู่บา้ น
ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาคเกษตรกรรมใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช่การเกษตร
เป็ นวัตถุดิบใช้คนงานจากหมู่บา้ นในท้องถิ่นและขายสิ นค้าไปยังหมู่บา้ นในท้องถิ่นนั้นหรื อ
นอกท้องถิ่นด้วยรวมทั้งมีการให้การรับจ้างทําการผลิตกิจกรรมธุรกิจขนาดย่อมนี้ส่วนใหญ่เป็ น
กิจกรรมในครัวเรื อนภายใต้การจัดการและการตัดสิ นใจของหัวหน้าครัวเรื อนหรื อภรรยารู ปแบบ
การผลิตแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ขบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้เช่นการทําขนมจีนทอผ้า
เครื่ องจักสานไม้ไผ่เพาะเห็ดตีเหล็กเป็ นต้น
ชัยยุทธปั ญญสวัสดิ์สุทธิ์และสกนธ์วรัญญูวฒั นา(2533:13) ได้สรุ ปลักษณะ
เด่นของอุตสาหกรรมขนาดย่อมไว้ดงั นี้
1.เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ าํ กัดกิจการขนาดเล็กกว่า
อาจมีประสิ ทธิภาพมากกว่ากิจกรรมขนาดใหญ่เช่นความคล่องตัวในการบริ หารการปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์เป็ นต้น
2.ส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถในการประกอบการ(Entrepreneurship)ประสบการณ์ที่ได้จาก
การประกอบการกิจการขนาดเล็กอาจถ่ายทอดไปสู่ การประกอบกิจการ
ขนาดใหญ่ได้
3.ช่วยระดมทุนปั ญหาประการหนึ่งของประเทศกําลังพัฒนา
4.กิจการขนาดเล็กอาจจะประหยัดเงินทุนที่ใช้ในการผลิตต่อผลผลิตหนึ่งหน่วย
ตํ่ากว่ากิจการขนาดใหญ่กิจการขนาดย่อมให้ผลผลิตเร็ วกว่าขนาดใหญ่นอกจากนั้นสามารถปรับ
เทคนิคการผลิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีกว่า

5.กระจายการพัฒนาออกไปสู่ ภูมิภาคอุตสาหกรรมขนาดย่อมมีความเชื่อมโยง
กับภาคเกษตรกรรมอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแรงงานและเงินออม
การพัฒนากิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อมจะช่วยให้การใช้ทรัพยากรเหล่านี้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
วรนันท์บุนนาค(2535:25–29)ได้ให้ความหมายของธุรกิจขนาดย่อมว่าเป็ น
อุตสาหกรรมในครอบครัว(Cottage Industry)ของชาวชนบทอาศัยแรงงานเป็ นปัจจัยสําคัญ
ในการผลิตอันประกอบไปด้วยแรงงานมีทกั ษะและแรงงานไร้ฝีมือปะปนอยูม่ ีท้ งั อุตสาหกรรม
ที่ตอ้ งระดมแรงงานจากครอบครัวอื่น ๆ ในหมู่บา้ นมาช่วยด้วย
ดังนั้นแนวคิดธุรกิจขนาดย่อมคือธุรกิจขนาดย่อมเป็ นการประกอบการในชนบท
ที่มิใช่การเกษตรใช้วตั ถุดิบและแรงงานในท้องถิ่นส่ วนใหญ่เป็ นกิจกรรมในครัวเรื อนมีลกั ษณะ
การจ้างน้อยกว่า10คนภายใต้การจัดการการตัดสิ นใจของครัวเรื อนและสมาชิกภายในกลุ่ม
รู ปแบบการผลิตจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ขบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้
6.การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิ ชย์
ศิริวรรณเสรี รัตน์และคนอื่น ๆ (2541:290)กล่าวว่าองค์ความรู ้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการวิจยั และพัฒนาโดยหน่วยงานภายใต้สงั กัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความหลากหลายและได้สงั่ สมต่อเนื่องมายาวนานตลอดจนได้มีการเร่ งรัด
พัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการแข่งขันในสังคมโลกตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีความสําคัญ
ต่อสังคมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้แก่การถนอมและแปรรู ปอาหารการบรรจุหีบห่ อ
เทคโนโลยีชีวภาพตัวอย่างเทคโนโลยีเพื่อที่อยูอ่ าศัยเช่นการสร้างบ้านอิฐดินซีเมนต์ตวั อย่างเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิ ชย์เช่นการผลิตซอฟต์แวร์การผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์เซรามิกส์เป็ นต้นผลงาน
การวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจุดมุ่งหมายเพื่อไปสู่ ผใู ้ ช้ให้สามารถรับการถ่ายทอดได้
(Absorbtive Capability) และใช้งานได้จริ งและเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิ ชย์ (Commercital Value) เทคโนโลยีที่
สามารถใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่านี้เรี ยกว่านวัตกรรม (Innovation)
กลยุทธ์ทางการตลาดและส่ วนผสมทางการตลาดที่มีต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิ ชย์
กลยุทธ์ (Strategy) เป็ นวิธีการที่ก่อให้เกิดผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์โดยเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดเพื่อให้เกิดผลที่ดีเป็ นข้อได้เปรี ยบและสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์อนั ใด
อันหนึ่งหรื อหลาย ๆ วัตถุประสงค์พร้อมกับให้ความเสี่ ยงน้อยที่สุดณระดับที่ยอมรับได้
(ศิริวรรณเสรี รัตน์ และคนอื่น ๆ.2541:290) ผูก้ าํ หนดกลยุทธ์ (Strategist) เป็ นบุคคลที่มี
ความรับผิดชอบต่อความสําเร็ จหรื อล้มเหลวขององค์การไม่วา่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งฝ่ ายปรึ กษาหรื อ
ผูป้ ระกอบการผูบ้ ริ หารระดับรองหรื อเจ้าหน้าที่แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) เป็ นข้อกําหนด
กรอบทิศทางในอนาคตที่เกี่ยวกับภารกิจวัตถุประสงค์ในองค์การกระบวนการพิจารณาจัดวาง
กลยุทธ์สามารถแบ่งออกได้คือ (1) การพิจารณาโอกาสและข้อจํากัดคือการตรวจสอบ
พิจารณาให้ทราบถึงโอกาสและข้อจํากัดต่าง ๆ ไม่วา่ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมโยงไป

ถึงเรื่ องทั้งหมดทุกอย่างรวมทั้งประมาณการขนาดของความเสี่ ยงความเป็ นไปได้ของเหตุการณ์และ
ผลกระทบของสิ่ งที่จะเกิดขึ้น (2) การกําหนดกลยุทธ์หลักคือแนวทางที่เป็ นวิธีการพื้นฐาน
(General Approach) ที่จะใช้ปฏิบตั ิตามเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตอ้ งการซึ่งประมาณเพื่อจัด
วางขึ้นมาจากการประสานงานและความสามารถต่าง ๆ เท่าที่มีอยูด่ ว้ ยคุณลักษณะกําหนดกลยุทธ์
หรื อนโยบายจะเปลี่ยนแปลงในตัวตลอดเวลาเพื่อปรับให้ทนั หรื อเหมาะกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป
(3) การประเมินกลยุทธ์คือการวัดเป้าหมายว่าผลงานสําเร็ จตามกลยุทธ์ที่วางไว้หรื อไม่เพราะ
จะแก้ไขบางครั้งคราวเพื่อให้กลยุทธ์เหมาะหรื อกลมกลืนกับภาวะเหตุการณ์เสมอการตลาด
(Marketing) สมาคมการตลาดแห่ งสหรัฐอเมริ กาได้ให้คาํ จํากัดความว่าการตลาดหมายถึง
การกระทํากิจกรรมของธุรกิจที่เกี่ยวกับการผ่านสิ นค้าและบริ การจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคในระดับ
ที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจการกระทํากิจกรรมของการตลาดที่จะให้สินค้าผ่านจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค
มีดงั นี้ (เชาว์โรจนแสง. 2533:409) (1) การวิจยั รู ปร่ างลักษณะรู ปแบบและความต้องการ
ของลูกค้าที่คาดหมาย (2) การกําหนดราคาในระดับผูผ้ ลิตผูค้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลีก (3) การขนส่ ง
ของผูผ้ ลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของผูค้ า้ ปลีก (4) การโฆษณาซึ่งรวมถึงการใช้สื่อตรงคือ
วารสารหนังสื อพิมพ์แผ่นป้ายโฆษณาวิทยุโทรทัศน์และสื่ ออื่น ๆ (5) การจัดเตรี ยมเครื่ องมือ
ที่ใช้สาํ หรับการขายและสิ่ งที่ช่วยในการส่ งเสริ มการขายให้กบั ตัวแทนจําหน่าย(6) การบริ หารของ
ตัวแทนจําหน่ายในการทําให้ผบู ้ ริ โภคได้รับบริ การที่ประทับใจตลอดทั้งการให้โควตาในการขาย
นโยบายการขายการจัดทําแผนการขายและการควบคุมการขาย (7) การขายโดยใช้พนักงานขาย
ที่เป็ นบุคลากรของตัวแทนจําหน่าย (8) การช่วยเหลือทางการเงินให้กบั ตัวแทนจําหน่ายในด้าน
สิ นค้าคงเหลือและการขายผ่อนชําระให้กบั ผูซ้ ้ือและ (9) การเตรี ยมให้บริ การการจองสิ นค้าเพื่อ
ความสะดวกและความพึงพอใจ
ศิริวรรณเสรี วรรณและคนอื่น ๆ (2541:337)กล่าวถึงส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ถือว่า
เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญในการตลาดมากเพราะการที่องค์การหรื อ
หน่วยธุรกิจใด ๆ จะเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับตลาดเป้าหมายได้ถูกต้องและ
เหมาะสมนั้นต้องสร้างสรรค์ปรับเข้ากันเพื่อให้เกิดความกลมกลืนในระหว่างปัจจัยสําคัญทางการตลาดที่
เรี ยกว่าส่ วนประสมการตลาดได้แก่ผลิตภัณฑ์การจัดจําหน่ายการส่ งเสริ มการตลาดและการกําหนดราคา
นัน่ เอง
กลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจให้บริ การได้แก่ดา้ นผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านการจัดจําหน่าย (Place)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ด้านราคา (Price) บุคคล (People)
การสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidenceand Presentation) และ
กระบวนการ (Process) สําหรับจีระหงส์ลดารมณ์ (2003:เว็บไซต์) มีแนวความคิดสําคัญ
ในการสร้างมูลค่าเพิม่ คือการเน้นให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนข้อมูลเป็ นข่าวสารความรู ้สามารถ
สร้างมูลค่าและก่อให้เกิดความฉลาดเฉลียวในการปฏิบตั ิงานได้อย่างดีตามลําดับดังนี้

1.ข้อมูล(Data)
2.ข่าวสาร(Information)
3.ความรู ้(Knowledge)
4.มูลค่าเพิม่ (Value Added)
มูลค่าเพิ่มแบ่งออกเป็ น3ด้านดังนี้
1.ด้านสังคม(Social)
2.ด้านเศรษฐกิจ(Economy)
3.ด้านวัฒนธรรม(Cultural Value)
ส่ วนในการจัดการเชิงพาณิ ชย์น้ นั มีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของชุมชนดังนี้
ลัดดาสุ ขปรี ดา (2532:8–9) ได้กล่าวไว้วา่ โครงสร้างของระบบหรื อ
กระบวนการผลิตในชุมชนประกอบด้วยพื้นฐาน3ประการคือ
1.ทรัพยากร (Input) หมายถึงจุดมุ่งหมายและวัตถุดิบที่ได้
2.ขบวนการ (Process) หมายถึงการดําเนินการนําทรัพยากรหรื อวัตถุดิบ
มาจัดสรรให้เป็ นขบวนการที่เหมาะสม
3.ผลที่ได้รับ (Output) หลังจากวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไป (Input) ผ่านขบวนการ
(Process) แล้วจะได้ผลออกมา (Output)
ทั้งนี้นอกจากองค์ประกอบ3ส่ วนแล้วยังต้องมีความสัมพันธ์จึงจะทําให้ผลที่ได้
รับมีประสิ ทธิภาพทั้งปริ มาณและคุณภาพการตรวจสอบประสิ ทธิภาพของระบบโดยอาศัย
การประเมินผลจากผลที่ได้รับ (Output) หลังจากการประเมินผลแล้วจะเป็ นข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) มาตรวจสอบองค์ประกอบทั้ง3ว่ามีความสัมพันธ์เหมาะสมกันมากน้อยเพียงใด
ซึ่งสามารถสรุ ปความสัมพันธ์ดงั ภาพประกอบ5

ทรัพยากร

ขบวนการ

ผลที่ได้รับ

ข้อมูลย้อนกลับ
ภาพประกอบที่ 9 องค์ประกอบของระบบการผลิต
ศิริพลยอมกลมศาสตร์ (2541:17) ได้กล่าวว่าธุรกิจชุมชน (Community

Business) หมายถึงการลงทุนทําการผลิต–การค้าของชุมชนได้มุ่งหวังกําไรเข้าสู่ ชุมชนชุมชน
อาจเริ่ มต้นสะสมทุนจากการทํากลุ่มออมทรัพย์แต่ต่อมาต้องสะสมทุนโดยอาศัยกําไรการทําธุรกิจ
ชุมชนในที่น้ ีจึงเป็ นความพยายามของชุมชนในการดูรายได้จากภาคเมืองเข้าสู่ ภาคชนบทเพื่อมิให้
ภาคชนบทเสี ยเปรี ยบภาคเมืองเกินไปอย่างไรก็ตามการดําเนินงานของธุรกิจชุมชนมิได้ต้ งั อยูบ่ น
หลักการในเรื่ องกําไรเพียงอย่างเดียวเพราะต้องคํานึงถึงสังคมวัฒนธรรมและผลประโยชน์ของ
ชุมชนด้วย
พัทยาสายหู (2537:221–222) ได้สรุ ปทฤษฎีของกระบวนการผลิตในระบบผลิต
เชิงธุรกิจประกอบด้วย3องค์ประกอบคือ
1.ปั จจัยนําเข้าได้แก่คนวัสดุเงินทุนเทคนิคและวิธีการจัดการ
2.กระบวนการผลิตได้แก่การเตรี ยมวัสดุการผลิตการควบคุมกระบวนการผลิตการขนย้าย
และการบรรจุผลิตภัณฑ์
3.ผลลัพธ์ซ่ ึงผลลัพธ์ทางตรงได้แก่ผลผลิตผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์ทางอ้อม
ได้แก่ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรรวมทั้งกระบวนการ
ผลิตของชุมชนยังมีปัจจัยที่สนับสนุนการผลิตได้แก่ผรู ้ ู ้การฝึ กอบรมและการถ่ายทอดความรู ้
ซึ่งสามารถสรุ ปความสัมพันธ์ดงั ภาพประกอบ6

ปัจจัยนําเข้ า
คน
วัสดุ เงินทุน
เทคนิค และ
วิธีการจัดการ

กระบวนการผลิต
การเตรี ยมวัสดุ
การผลิต
การควบคุม
กระบวนการผลิต
การขนย้ายและการ
บรรจุผลิตภัณฑ์
ปัจจัยทีส่ นับสนุนการผลิต
ผูร้ ู ้
การฝึ กอบรม
การถ่ายทอดความรู ้

ผลลัพธ์ ทางตรง
ผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ทางอ้อม
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร

ภาพประกอบที่ 10โครงสร้างกระบวนการผลิตของชุมชน
เสรี พงศ์พิศ (2542:93) ได้กล่าวว่ารากฐานของอุตสาหกรรมและธุรกิจชุมชน
ไม่ใช่ทุนเงินเป็ นอันดับแรกแต่เป็ น“คน”ซึ่งรวมตัวกันเรี ยนรู ้สะสมความรู ้และประสบการณ์
ในการผลิตการจัดการการตลาดพร้อมกับสะสมทุนจึงเกิดคุณภาพคนและองค์กรที่สามารถ
ดําเนินการขยายให้ใหญ่ข้ ึนอย่างมีประสิ ทธิภาพโดยสมาชิกซึ่งผูเ้ ป็ นผูผ้ ลิตมีบทบาทสําคัญและได้
ประโยชน์ทุกขั้นตอนจากแรงงานและผลผลิตของตนเอง
จากแนวคิดนี้นาํ ไปใช้วิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพื้นบ้านงาน
ไผ่ให้มีมูลค่าสู งขึ้นและเกิดการซื้อขายมีรายได้เพิ่มขึ้น

จักสานไม้

3.นโยบายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2550 – 2554 )
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่สิบ (พ.ศ. 2550-2554) สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ(2549 : ย) ได้ กําหนดวัตถุประสงค์ดา้ นการผลิต การค้า และการลงทุนไว้ ดังนี้
(1) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตสู่ การเพิ่มมูลค่า (Value Creation) ของสิ คา้ และบริ การระบบ
ฐานความรู ้และนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อทําให้มูลค่าการผลิตสู งขึ้น
(2) เพื่อสร้างระบบการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนให้เป็ นธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศ รวมทั้งสร้างกลไกในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาสู่ ประชาชนในทุดภาคส่วนอย่างเป็ นธรรม
ในเอกสารเดียวกันนี้ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยัง่ ยืน โดยให้
ความสําคัญกับ (2549 : ศ) การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสิ นค้าและบริ การบนฐานความรู ้
และความเป็ นไทย โดยปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การที่ใช้กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์
และห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเครื อข่ายชุมชนบนรากฐานของความรู ้สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพือ่ สร้างสิ นค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าสู ง มีตราสิ นค้าเป็ นที่ยอมรับของ
ตลาด รวมทั้งสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และส่ งเสริ มการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศ ตลอดจนการบริ หารองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
การปฏิรูปองค์กร การปรับปรุ ภงกฎระเบียบ และการพัฒนาระบบมาตรฐานในด้านต่างๆ รวมทั้งการดําเนิน

นโยบายการค้าระหว่างประเทศให้สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยได้กาํ หนดทิศทางในการปรับตัวของประเทศไทย
(2549 : 36) ได้วา่ การพัฒนาประเทศไทยให้สามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีแนวโน้มทวีรุนแรงยิง่ ขึ้น จําเป็ นต้องหันกลับมาให้ความสําคัญกับความ
แข็งแกร่ งของระบบและโครงสร้างต่างๆ ภายในประเทศให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น และสร้างภูมิคุม้ กัน
ที่ดีของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ได้อย่างรู ้เท่าทัน โดยมีหลักการที่สาํ คัญ คือ การเสริ มสร้างทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนที่ได้กาํ หนด
ทิศทางการพัฒนาจะให้ความสําคัญกับการนําทุนของประเทศที่มีศกั ยภาพและความได้เปรี ยบด้านอัตลักษณ์
และคุณค่าของชาติท้ งั “ทุนสังคม” “ทุนเศรษฐกิจ” และ “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม” มาให้
ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริ มสร้างให้แข็งแกร่ งเป็ นเสมือนเสาเข็มในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างมัน่ คง 2 ประการ คือ
(1) การเสริ มสร้างทุนสังคม ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติท้ งั ด้านร่ างกาย
จิตใจ และสติปัญญา โดยเสริ มสร้างสุ ขภาวะ และความรู ้ให้มีภูมิคุม้ กันพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและก้าว
สู่ สงั คมฐานความรู ้ มีจิตสํานึกในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงาม ครอบครัวมีความอบอุ่น มัง่
คงด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชากรทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการเตรี ยมความพร้อมให้กา้ วสู่ สงั คม
ผูส้ ู งอายุได้อย่างเหมาะสม ชุมชนมีความเข็มแข็ง มีการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายเพื่อการพัฒนา ตลอดจนมีการใช้
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีอยูใ่ นแต่ละท้องถิ่นชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เสริ มสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(2) การเสริ มสร้างทุนเศรษฐกิจ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่ ระบบเศรษฐกิจที่มี
การขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ โครงสร้างการผลิตมีการเพิ่มคุณค่าบนฐานความรู ้ และความเป็ นไทย
และมีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส์ การบริ หารองค์ความรู ้ การเพิม่ ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาพลังงานทางเลือก รวมทั้ง
ปรับปรุ งกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ควบคูไ่ ปกับการเสริ มสร้างศักยภาพและภูมิคุม้ กันของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อ
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็ นธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้กาํ หนด (2549 : 43) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่ สงั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู ้ เกิด
ภูมิคุม้ กัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กบั การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของคนทุกกลุ่มวัยตลอดชีวิต และสามารถจัดการกับ
องค์ความรู ้ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู ้สมัยใหม่เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
พร้อมทั้งเสริ มสร้างสุ ขภาวะคนไทยให้มีคุณภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ โดย
เน้นการพัฒนาระบบสุ ขภาพอย่างครบวงจร และการเสริ มสร้างคนไทยให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

ดํารงชีวิตอย่างมัน่ คงทั้งในระบบครอบครัวและชุมชน สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ส่ งเสริ มการดํารงชีวิตที่มี
ความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม
ในขณะที่มีแนวโน้มการพัฒนาโดยการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา
อารมณ์ และศีลธรรม ภายใต้กระบวนการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรี ยนรู ้ท้ งั ทางปฏิบตั ิและวิชาการ (2549 : 53)
โดยการพัฒนาหลักสู ตรทั้งในและนอกระบบให้หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง ที่บูรณาการ
เรื่ องศีลธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการลดความขัดแย้งแบบสันติวิธี เป็ นการสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจในรากเหง้าของตน และเรี ยนรู ้การอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนที่จูงใจให้เด็ก
สนใจและใฝ่ รู ้ ให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือ และพัฒนาคุณภาพครู ให้รู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่
อีกทั้งการจัดการองค์ความรู ้ท้ งั เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับ
ชุมชนถึงระดับประเทศ เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของคนไทยและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (2549: 56)
การจัดการพัฒนาต่อยอด ใช้ประโยชน์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาองค์ความรู ้
ดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาให้คงอยูแ่ ละเผยแพร่ สู่สากล โดย
(1) จัดการความรู ้ดา้ นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสื บค้น
ถอดความรู ้/ภูมิปัญญาที่อยูใ่ นตัวคนออกเป็ นความรู ้ที่ผอู ้ ื่นสามารถเรี ยนรู ้รวบรวมจัดเป็ นคลังข้อมูลในชุมชน
และนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน อาทิ การจัดแผนชุมชน และคุม้ ครองความรู ้เหล่านี้ ทั้งทางนิตินยั
พฤตินยั ห้องกันมิให้ตกไปอยูก่ บั กลุ่มผลประโยชน์
(2) สนับสนุนให้คนรุ่ นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการปฏิบตั ิจริ งร่ วมกับ
ปราชญ์ ผูร้ ู ้ และผูส้ ู งอายุที่มีประสบการณ์ผา่ นศูนย์การเรี ยนรู ้ในชุมชน และผลักดันให้เป็ นวิชาในการเรี ยน
การสอนของสถาบันการศึกษา
(3) นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่อย่างเป็ นระบบ และนําไปผลิตสิ นค้าและ
บริ การ สร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่กบั การทําวิจยั พื้นบ้านที่นกั วิจยั ในชุมชนร่ วมกับสถาบันการศึกษาและ
ภาครัฐ รวมทั้งจัดระบบการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู ้เชิงลึก
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2550-2554) กล่าวถึง สถานะของประเทศด้าน
สังคมและวัฒนธรรมว่า สังคมไทยได้ปรับตัวเข้าเข้าสู่ ยคุ ของการเปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่ เมืองอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลกั ษณะแยกส่วนส่ งผลให้เกิดความไม่สมดุลของการพัฒนาในข้อ (8.3) ได้
ระบุวา่ (2549 : 17) วัฒนธรรม ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดสู่ คนรุ่ นใหม่
น้อย ประกอบกับระบบคุณที่ดีงามของไทยเสื่ อมถอยทั้งในเรื่ องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม สังคมไทยมีผพู ้ ร้อมเป็ นผูน้ าํ การพัฒนาโดยเฉพาะผูน้ าํ ชุมชน ปราชญ์กระจายอยู่
ทุกพื้นที่ 1.7 ล้านคน อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จํานวน 987,892 คน รองลงมาเป็ นภาคเหนือ
ภาคกลางและภาคใต้ จํานวน 383,729 174,537 และ 131,892 คนตามลําดับ บุคคลเหล่านี้ลว้ นมีจิตสํานึกใน

การทําประโยชน์เพื่อส่ วนร่ วม ตลอดจนเป็ นแกนหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมการพั ฒ นาทั้ ง
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในระดั บ ชุ ม ชนและระดับประเทศและมีบทบาทสําคัญอย่างยิง่ ในการนํา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยูม่ าพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การ
อย่างหลากหลายเป็ นสิ นค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปิ ดตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
สร้างรายได้ของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2547 มีมูลค่าการจําหน่ายถึง
46,276 ล้านบาท
4.พืน้ ทีว่ จิ ัยจังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลทัว่ ไป
มหาสารคาม เป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยูใ่ จกลางของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความสงบ และเป็ นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จึงได้ชื่อว่าเป็ น “ตักศิลาแห่ง
อีสาน” เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยูม่ ากมายหลายแห่ง
ประวัติศาสตร์
เมืองมหาสารคามถือว่าเป็ นแหล่งโบราณคดีที่สาํ คัญและยาวนานมาหลายร้อยปี เพราะได้พบ
หลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปัลลวะของอินเดีย
ผ่านเมืองพุกามมาในรู ปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี เช่น บริ เวณเมืองกันทรวิชยั (โคกพระ) และเมืองนคร
จําปาศรี โดยพบหลักฐาน เป็ นพระยืนกันทรวิชยั พระพิมพ์ดินเผา ตลอดทั้งพระบรมสารี ริกธาตุ นอกจากนั้น
แล้วยังได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผา่ นทางชนชาติขอม ในรู ปแบบสมัยลพบุรี เช่น กู่สนั ตรัตน์ กู่บา้ น
เขวา กู่บา้ นแดง และกู่อื่น ๆ รวมไปจนถึงเทวรู ปและเครื่ องปั้ นดินเผาของขอมอยูต่ ามผิวดินทัว่ ๆ ไปใน
จังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคามตั้งอยูต่ อนกลางของภาคอีสาน มีชนหลายเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมืองพูดภาษาอีสาน
ชาวไทยย้อและชาวผูไ้ ท ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนา ปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมจารี ต
ประเพณี "ฮีตสิ บสอง" ประกอบอาชีพด้านกสิ กรรมเป็ นส่ วนใหญ่ ใช้ชีวิตอย่างเรี ยบง่ายมีการไปมาหาสู่ กนั
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทัว่ ไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยก "บ้านลาดกุดยางใหญ่" ขึ้นเป็ น เมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ.
2408 โดยแยกพื้นที่และพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ด และโปรดเกล้าฯ ให้ทา้ วมหาชัย (กวด ภว
ภูตานนท์) เป็ นพระเจริ ญราชเดช เจ้าเมือง มีทา้ วบัวทองเป็ นผูช้ ่วยขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้
แยกเมืองมหาสารคามขึ้นตรงกับกรุ งเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2412 และร้อยเอ็ดได้แบ่งพลเมืองให้อีกเจ็ดพัน
คน พลเมืองเดิมอพยพมาจากเมืองจําปาศักดิ์ ท้าวมหาชัยและท้าวบัวทองนั้นเป็ นหลานโดยตรงของพระยาขัติ
ยวงศา (สี ลงั ) เจ้าเมืองคนที่ 2 ของเมืองร้อยเอ็ด เดิมกองบัญชาการของเมืองมหาสารคามตั้งอยูท่ ี่เนินสู งแห่ ง
หนึ่งใกล้กดุ นางใย ได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลมเหศักดิ์ข้ ึนเป็ นที่สกั การะของชาวเมือง ต่อมาสร้าง

วัดดอนเมืองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็ นวัดข้าวฮ้าว (วัดธัญญาวาส) และได้ยา้ ยกองบัญชาการไปอยูร่ ิ มหนองกระทุ่ม
ด้านเหนือของวัดโพธิ์ศรี ปัจจุบนั ในปี พ.ศ. 2456 หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ เป็ นปลัดมณฑลประจําจังหวัด
โดยความเห็นชอบของพระมหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) ได้ยา้ ยศาลากลางมาอยู่ ณ ที่ต้ งั ศาลากลางหลัง
เดิม (ที่วา่ การอําเภอเมืองมหาสารคามปัจจุบนั ) และในปี พ.ศ. 2542 ได้ยา้ ยศาลากลางมาอยู่ ณ ที่ต้ งั ปัจจุบนั มี
ผูด้ าํ รงตําแหน่งเจ้าเมืองหรื อผูว้ า่ ราชการจังหวัดรวม 45 คน
อาณาเขตและการปกครอง
จังหวัดมหาสารคาม มีเนื้อที่ 5,291.68 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็ นที่ราบลูกคลื่นไม่มีภูเขา มี
แม่น้ าํ ชีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นทุ่งนา
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดกาฬสิ นธุ์
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสุ รินทร์และบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวัน ตกติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น

ภาพประกอบที่ 11 แผ่นที่จงั หวัดมหาสารคาม
อาชีพที่สาํ คัญของชาวมหาสารคามคือ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อาชีพในครัวเรื อนที่ทาํ กันมาก
คือ การเลี้ยงไหม และทอผ้าไหม ผ้าไหมมหาสารคามส่ วนใหญ่เป็ นผ้าที่มีลวดลายแบบดั้งเดิม และสวยงาม
มาก อยูห่ ่างจากกรุ งเทพฯ ไปตามทางรถยนต์เป็ นระยะทางประมาณ 470 กิโลเมตร การปกครองแบ่งออกเป็ น
10 อําเภอ และ 1 กิ่งอําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอกันทรวิชยั อําเภอโกสุมพิสยั อําเภอวาปี ปทุม อําเภอบรบือ
อําเภอพยัคฆภูมิพิสยั อําเภอนาเชือก อําเภอเชียงยืน อําเภอนาดูน อําเภอแกดํา และกิ่งอําเภอยางสี สุราช

5 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
5.1 แนวคิดเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
ตามความหมายของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหมายถึง
แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู ้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การ
สร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา (Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรม (Culture) การสัง่ สมความรู ้ของสังคม (Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่
(Technology and Innovation)(อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ, 2553)
คําว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็ นคําภาษาไทยที่ใช้แทนคําในภาษาอังกฤษหลายๆ คําดังนี้ Creative
Economy, Creative Industries, Cultural Industries โดยแต่ละคําในภาษาอังกฤษก็ถูกบัญญัตืข้ ึนโดย
หน่วยงานหลายๆ หน่วยงาน และมีความแพร่ หลายในหลายๆ มิติ (Srisangnam, 2009) และในร่ างกรอบ

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะนํามาใช้ในปี พ.ศ. 2555 - 2559 ก็ได้มี
การระบุยทุ ธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประเทศ 7 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์แรก "ยุทธศาสตร์การ
สร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล" ที่ได้มีการกล่าวถึงร่ าง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยตรง โดยสามารถสรุ ปใจความได้ดงั นี้
ประเทศไทยจะเน้นเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้อยูบ่ นแนวคิดของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ มีการกล่าวถึงการพัฒนาภาคการผลิตสิ นค้าและบริ การบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยส่ งเสริ ม
การใช้ความสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ นค้าและบริ การ การส่ งเสริ มและพัฒนาสาขาธุรกิจสร้างสรรค์ที่มี
ศักยภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของการภาคการผลิตและบริ การทั้งในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์และ
ผูป้ ระกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์ ส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั และพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และทุนวัฒนธรรม(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553)
ที่มาและคําจํากัดความของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะในต่างประเทศ ได้ให้คาํ จํากัดความของคําว่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไว้ในมิติต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างคําจํากัดความของหน่วยงาน
และองค์กรระหว่างประเทศที่เป็ นที่ยอมรับมานําเสนอ ณ ที่น้ ี คําว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถูกกล่าวถึงและเป็ นที่
ยอมรับอย่างเป็ นทางการในระดับรัฐบาลครั้งแรกในประเทศสหราชอาณาจักร โดยในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ.
2001) Department of Culture, Media and Sport ได้ให้คาํ จํากัดความของคําว่า "อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industries)" ไว้วา่ “Those industries which have their origin in individual creativity, skill and
talent and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of
intellectual property.” (Department of Culture, Media and Sport, 2001, p. 04) และคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติได้แปลความหมายของคําจํากัดความนี้วา่ “เศรษฐกิจที่ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ทักษะความชํานาญ และความสามารถพิเศษ
ซึ่งสามารถนําใช้ประโยชน์ในการสร้างความมัง่ คัง่ และสร้างงานให้เกิดขึ้นได้ โดยที่สามารถสัง่ สมและ
ส่ งผ่านจากรุ่ นเก่าสู่ รุ่นใหม่ดว้ ยการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา” (อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ, 2553)
เมื่อคําคํานี้และแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เริ่ มเป็ นที่นิยม และเนื่องจากมีสว้ น
เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้นในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) องค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization, WIPO) จึงได้มีการให้คาํ นิยามของคําว่าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ไว้วา่ “Industries that include the cultural industries plus all cultural or artistic production,
whether live or produced as an individual unit. The creative industries are those in which the product or
service contains a substantial element of artistic or creative endeavor." (WIPO, 2003)และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แปลความหมายของคําจํากัดความนี้วา่ “อุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะทั้งหมด ทั้งในรู ปสิ นค้าและบริ การที่ตอ้ งใช้

ความพยายามในการสร้างสรรค์งาน ไม่วา่ จะเป็ นการทําขึ้นมาโดยทันทีในขณะนั้น หรื อผ่านกระบวนการ
ผลิต และเน้นการปกป้องผลงานผ่าน Copyright”(อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ, 2553)
องค์กรระหว่างประเทศที่ทาํ หน้าที่ดูแลควบคุมและส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2 องค์กร
หลักได้แก่ UNESCO และ UNCTAD ต่างก็ได้ให้คาํ จํากัดความของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้ คําจํากัด
ความของ UNESCO เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือ “อุตสาหกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ความชํานาญ และ
ความสามารถที่มีศกั ยภาพในการสร้างงานและความมัง่ คัง่ โดยการผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปั ญญา” (อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ, 2553) ในขณะที่องค์กรที่ให้คาํ จํากัดความคําว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง
ละเอียด และมีการนําเสนอในรู ปแบบของรายงาน อย่างเป็ นทางการมากที่สุด คือ UNCTAD ในรายงาน
"Creative Economy Report 2008" โดย UNCTAD ได้ให้คาํ นิยามของคําว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ดงั นี้
(UNCTAD, 2008)
"The creative economy is an evolving concept based on creative assets potentially generating
economic growth and development. “เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็ นแนวความคิดในการสร้างความเจริ ญเติบโต
และการพัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์”
It can foster income generation, job creation and export earnings while promoting social inclusion,
cultural diversity and human development. "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทาํ ให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน และ
สร้างรายได้จากการส่ งออก ในขณะเดียวกันก็เป็ นการส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคม สนับสนุนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และเป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"
It embraces economic, cultural and social aspects interacting with technology, intellectual
property and tourism objectives. "เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมให้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั เทคโนโลยี ทรัพยฺส์ ิ นทางปัญญา และการท่องเที่ยว"
It is a set of knowledge-based economic activities with a development dimension and crosscutting linkages at macro and micro levels to the overall economy. "เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็ นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เน้นองค์ความรู ้ เกี่ยวข้องกับมิติทางด้านการพัฒนาการ เป็ นการเชื่อมโยงทุกภาคส่ วนทาง
เศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาค และมหภาค"
It is a feasible development option calling for innovative multidisciplinary policy responses and
interministerial action. "เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเทศต้องการนโยบายที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ที่
มีความหลากหลายทางแนวคิด และต้องการการปฏิบตั ิงานร่ วมกันในทุกๆ หน่วยงาน"
At the heart of the creative economy are the creative industries." "และหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อยูท่ ี่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์"
ขอบเขตและความคลอบคลุมของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เนื่องจากมีหลายหน่วยงานและหลายองค์กรที่ให้คาํ นิยามและให้คาํ จํากัดความของแนวคิดเรื่ อง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้นขอบเขตของภาคการผลิตที่จะนับเป็ นส่ วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงมี

ความแตกต่างกันออกไป และในกรณี ของประเทศไทยนั้น ปัจจุบนั ขอบเขตและความคลอบคลุมของภาคการ
ผลิตที่จะนับเป็ นส่ วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กย็ งั ไม่มีความชัดเจนมากนัก ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงขอใช้การ
นําเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในกิจกรรม ปรับกระบวนทัศน์ของ
ประเทศสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดย กระทรวงการต่างประเทศร่ วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเป็ น
หลักในการนําเสนอในหัวข้อนี้ภาคการผลิตเป็ นภาคการผลิตที่ประเทศไทยมีความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ที่สูงเพื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเวทีการค้าโลก

ภาพประกอบที่ 12 ขอบเขตของภาคผลิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากรู ปภาพจะเห็นได้วา่ ในกรณี ของประเทศไทยนั้น คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์นนั่ คือ ภาคการผลิตอาหารไทย และการบริ การการแพทย์แผนไทย ซึ่งทั้ง 2
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในยุคปัจจุบนั องค์กรต่างๆ ทัว่ ทุกมุมโลกล้วนกําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ การแข่งขัน
ด้วยการสร้างมูลค่าให้กบั องค์กรมากขึ้น แต่ละองค์กรเน้นประสิ ทธิภาพทางการผลิตพร้อมกับหาวิธีการ
สร้าง ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กบั องค์กร และสามารถให้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่ากับผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย กับองค์กร ( Stakeholders) ทั้งหมด ดังนั้น ผูบ้ ริ หารขององค์กรจึงได้พยายามปรับเปลี่ยน

วิธีการวัดผลการ ดําเนินงานด้วยการนําแนวคิดของมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ( Economic Value Added :
EVA) มาประยุกต์ใช้ ในการเพิ่มมูลค่า และสร้างศักยภาพให้แก่องค์กร ซึ่งมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจเป็ น
แนวคิดของการสร้างผล ตอบแทนที่ได้จากเงินที่ลงทุนไปให้สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
(Operating Costs) รวมทั้ง ต้นทุนเงินทุน (Cost of Capital) ทั้งหมดได้ ซึ่งต่างจากการวัดผลทางการเงินใน
ปั จจุบนั ที่ประเมินผลการ ดําเนินงานตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของกําไรที่คาํ นวณขึ้นภายใต้หลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป โดยไม่ได้นาํ ค่าเสี ย
โอกาสซึ่งเป็ นต้นทุนในส่ วนของทุนมาคํานวณ จึงเป็ นเพียงผลกําไรทางบัญชีที่ยงั ไม่สะท้อน
มูลค่าเพิ่มขององค์กร
สู ตร มูลค่าเพิม่ เชิงเศรษฐกิจ = กําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี - ต้นทุนเงินทุน
เริ่ มต้นที่ความหมายของการสร้างมูลค่า มูลค่าขององค์กร คือ มูลค่าของสิ นค้าและบริ การที่องค์กร
นั้นทําอยู่ และมูลค่าของสิ นค้าและบริ การ คือ มูลค่าปัจจุบนั ที่วดั จากตัวกระแสเงินสุทธิที่จะได้ในอนาคต
องค์กรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ นค้าและบริ การ ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรเหล่านี้มกั มี
ความสามารถในการแข่งขันสู งควบคู่กบั การมีแนวทางในการป้องกัน คู่แข่ง และสร้างความได้เปรี ยบให้กบั
องค์กรของตนเอง ดังนั้นถ้าองค์กรใดไม่สามารถกําหนดวิธีการวัดผล และ ประเมินผลการดําเนินงานที่
บ่งชี้ถึงมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจแล้ว องค์กรนั้นจะไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหรื อกําไร เชิงเศรษฐกิจได้เลย
นอกจากการที่สหกรณ์ตอ้ งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สิ นค้าและบริ การด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การออกแบบการหี บ
ห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ คุณภาพของสิ นค้าและบริ การที่มีความต่างที่ดีกว่าคูแ่ ข่ง เป็ นต้น สิ่ งสําคัญสหกรณ์ตอ้ งรู ้วา่
กลุ่ม ลูกค้าคือใคร และมีช่องทางการตลาดอย่างไร ปัจจัยเหล่านี้มีความสําคัญต่อการประเมินกลยุทธ์
เนื่องจากมูลค่าเพิม่ นั้นจะช่วยค้นหาจุดกลยุทธ์ที่จะสามารถสร้างผลกําไรให้เกิดขึ้นภายในสหกรณ์ได้ การ
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มอย่างเหมาะสมจะช่วยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเพิ่มของ
สหกรณ์อยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อ
ติดตามผลการปฏิบตั ิงานว่ามีการพัฒนาที่ดีข้ ึนหรื อถดถอย
5.2 ทฤษฎีทางสุ นทรียศาสตร์
แนวคิดทางสุ นทรี ยศาสตร์ของโบดแลร์
โบดแลร์ไม่ได้เป็ นเพียงกวีและนักวิจารณ์ศิลปะเท่านั้น เขาเป็ นนักทฤษฎีดว้ ย แนวคิดทาง
สุ นทรี ยศาสตร์ที่เขาพัฒนาขึ้นมานั้น เป็ นผลจากทั้งประสบการณ์ตรงขณะสร้างสรรค์งานของเขาเอง และจาก
การสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์จากผูอ้ ื่น และโดยเฉพาะจากการทํางานวิจารณ์ท้ งั ด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์
และคีตศิลป์
เห็นได้วา่ โบดแลร์น้ นั เป็ นผูม้ ีพรสวรรค์ในการสังเคราะห์หลอมรวมพลังทางปั ญญาและความรู ้
หลังจากได้สมั ผัสกับงานศิลปะและได้ศึกษาแนวคิดของศิลปิ น นักเขียน กวี ที่เขาชื่นชมแล้ว เขาจะนําส่ วนที่
เด่นของบุคคลเหล่านั้นมาพิจารณาไตร่ ตรอง กลัน่ กรอง สังเคราะห์ ประสานกับอารมณ์ความรู ้สึกนึกคิด

ส่ วนตัว จนสามารถพัฒนามาเป็ นแนวคิดหรื อหลักการเชิงทฤษฏีสุนทรี ยศาสตร์ที่ลุ่มลึก แปลกใหม่ ท้าทาย
ซึ้งลํ้าหน้ายุคของเขา แต่จะปูทางให้แก่การสร้างสรรรค์แนวใหม่ และจะให้อิทธิพลแก่กวี นักเขียน และ
ศิลปิ นจํานวนมาก ทั้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20
แนวคิดทางสุ นทรี ยศาสตร์ของโบดแลร์ แบ่งได้เป็ น 3 แนวคิด คือ แนวคิดว่าด้วยศิลปะกับความงาม
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ/กวีนิพนธ์ และแนวคิดว่าด้วยความเป็ นสมัยใหม่
1. แนวคิดว่าด้วยศิลปะกับความงาม
ศิลปะ
โบดแลร์ไม่เห็นด้วยกับศิลปิ นโรแมนติก ที่ระบายความรู ้สึกอย่างฟูมฟายโดยไม่กลัน่ กรอง และไม่เห็น
ด้วยกับงานที่ ไพเราะ สั้น สวยประณี ตราวกับรู ปหิ นอ่อนสลัก แต่ละเลยแง่การแสดงออกซึ่งความรู ้สึกและ
ความคิดฝันที่ออกมาจากส่ วนลึกของจิตใจ และไม่เห็นด้วยกับการกลับไปเน้นเรื่ องราวเกี่ยวกับอดีต โดยไม่
สนใจชีวติ ร่ วมสมัย นอกจากนี้เขายังปฏิเสธแนวที่มุ่งนําเสนอแต่ธรรมชาติหรื อความเป็ นจริ งภายนอกตามที่
ตาเห็น โดยละเลยความสําคัญของจินตนาการและอารมณ์ความรู ้สึกภายใน
ในท่ามกลางความขัดแย้ง จุดยืนของโบดแลร์คือ พิจารณาข้อดีขอ้ เสี ยของทุกกลุ่ม แล้วเลือกรับเฉพาะ
แง่มุมที่เขาเห็นว่าสอดคล้องกับรสนิยมและแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะตามทัศนะของเขา หรื อตามที่
เขากลัน่ กรองสังเคราะห์มาได้จากการศึกษาวิจารณ์ผลงานของศิลปิ นที่เขาชื่นชมมากเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะ
เดอลาครัวซ์ กีส โพ และวากเนอร์
โบดแลร์เริ่ มจากการนําศัพท์หรื อแนวคิดทางศิลปะที่มีอยูแ่ ล้วมาให้นิยามใหม่ ที่เห็นชัดที่สุดก็คือ การ
นิยามคําว่า Romantisme ว่าหมายถึง “การแสดงออกที่ใหม่ล่าสุ ดของความงาม” เขาอธิบายว่า คุณลักษณะ
ของศิลปะสมัยใหม่น้ ี ประกอบด้วย ความรู ้สึกสนิทสนมระหว่างผูส้ ร้างกับผูร้ ับ คือ ผูส้ ร้างแสดงความ
ไว้วางใจแก่ผรู ้ ับด้วการยอมให้ร่วมรับถึงความรู ้สึกนึกคิดในจิตวิญญาณและความใฝ่ ฝันที่จะไปสู่ ความไม่มีที่
สิ้ นสุ ด คุณสมบัติดงั กล่าวนี้สามารถนําเสนอได้โดยกลวิธีหรื อสื่ อทางศิลป์ ทุกประเภทเพื่อก่อเกิดจินตนการที่
จะสื บเนื่องต่อไปไม่รู้จบ แม้เมื่อการสร้างสรรค์สิ้นสุ ดลงแล้ว
สรุ ปได้วา่ “โรมองติสม์” ในความหมายของโบดแลร์ คือ ศิลปะสมัยใหม่ หรื อความงามแนวใหม่ อัน
เกิดจากการนําเสนอเนื้อหาทางอารมณ์อนั ปั่นป่ วน รุ นแรง ด้วยกลวิธีเชิงศิลป์ ที่คน้ พบหรื อสร้างขึ้นใหม่ แต่
ยังคงรักษาวิธีการจัดองค์ประกอบที่สร้างความสมดุลและกลมกลืนแบบคลาสสิ กเอาไว้ ซึ่งมีผลทําให้เกิดพลัง
ดึงดูดที่เร้าอารมณ์ เร้าจินตนาการของผูร้ ับสาร
โบดแลร์เห็นพ้องกับเดอลาครัวซ์ในแง่ที่วา่ ความงามตามธรรมชาติน้ นั ยังไม่สมบูรณ์ ศิลปิ นจึงไม่ควร
ลอกเลียนธรรมชาติ แต่ควรเลือกสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ ทํานองเดียวกับที่กวีใช้คาํ จากพจนานุกรม
โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ซ่ ึงมีจินตนาการเป็ นแม่งานสําคัญ เพื่อให้งานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความ
งามสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับความงาม

ความงามมีทวิลกั ษณ์ คือ ประกอบด้วยลักษณะตรงข้ามหรื อขัดแย้งกัน ได้แก่ ลักษณะสากลที่เป็ น
นิรันดร์ กับลักษณะเฉพาะที่เป็ นชัว่ คราว ลักษณะของความงามที่เป็ นนิรันดร์น้ นั เปรี ยบได้กบั อาหารทิพย์ ซึ่ง
ไม่เหมาะกับธรรมชาติมนุษย์ ส่ วนลักษณะความงามที่เป็ นชัว่ คราวนั้นเปรี ยบได้กบั เปลือกหุม้ ซึ่งมีสีสนั เร้าใจ
และรสชาติชวนชิม โบดแลร์เปรี ยบว่าลักษณะทวิลกั ษณ์ของความงามนี้วา่ เป็ นเสมือน “จิตวิญญาณ” และ
“ร่ าง” ของศิลปะ
ความงามต้องมีลกั ษณะแปลก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นความแปลก ชนิดที่จงใจทําให้ประหลาด
แต่ตอ้ งมีลกั ษณะพิเศษ ไม่ตรงตามขนบหรื อความคาดหมายทัว่ ไป เพื่อช่วยเพิ่มลักษณะเฉพาะให้แก่ความงาม
ความงามต้องแปลกและใหม่ ถ้าไม่มีลกั ษณะแปลกก็จะซํ้าซากน่าเบื่อ ถ้าไม่ใหม่กด็ าษดื่น ชีวิตต้อง
หลากหลาย ความน่าพิศวงเป็ นเสน่ห์ที่ทรงพลังมากที่สุด ความแปลกในศิลปะก็มีบทบาทเหมือนกับเครื่ องชู
รสในอาหาร
ความงามต้องแฝงความรู ้สึกรุ นแรงที่ควบคุมกลัน่ กรองแล้ว ความงามคือสิ่ งที่มีลกั ษณะเร่ าร้อนและ
โศกศัลย์ ชวนให้คิดฝันต่อ ผมไม่ได้แกล้งพูดว่าความหรรษาไม่เกี่ยวกับความงาม แต่ความหรรษามี
ส่ วนประกอบที่ยงั ไม่ละเอียด ในขณะที่ความเศร้าสู งส่ งพอที่จะเป็ นคู่เสมอกับความงามได้ ผมยังไม่ค่อยเห็น
ลักษณะความงามใด ที่ปราศจากความทุกข์แฝงอยูเ่ ลย
ความงามแฝงลักษณะเร้นลับ เนื่องจากความงามมีลกั ษณะเป็ นอุดมคติ ยากที่จะอธิบายจึงมีลกั ษณะเร้น
ลับ โบดแลร์ยอมรับวิธีคิดของเพลโต้และสเวเด็นอร์กในแง่ที่เห็นว่า โลกนี้เป็ นเพียงเงาสะท้อนของอุดมคติ
กวีและศิลปิ นมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงความงามที่เป็ นอุดมคติ แต่กย็ ากที่จะไปถึง และถ้าชีวิตนี้ยงั ไม่สามารถทํา
ได้ ก็หวังว่าเมื่อตายไปอาจจะเข้าได้ถึง
ความงามที่มีคุณค่าต้องมีนยั แฝง อาจจะเป็ นนัยเทียบเคียงหรื อนัยแย้งย้อน หรื อนัยพลิกผัน เสี ยดสี ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมาย ความต้องการหรื อครรลองของเหตุผลปกติกไ็ ด้ นัยแฝงนี้เปรี ยบเหมือนแกน
ใน มีคุณค่าหรื อความสําคัญสู งยิง่ กว่านัยตรง ซึ่งเปรี ยบได้กบั เปลือกนอกเสี ยอีก
ความงามไม่ข้ ึนกับธรรมชาติ แต่ข้ ึนอยูก่ บั การสร้างสรรค์ของมนุษย์ โบดแลร์เห็นว่าความงามตาม
ธรรมชาติยงั ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องนํามาสร้างสรรค์ใหม่
2. แนวคิดว่าด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะ
2.1 ลักษณะของงานศิลปะ
ก. ศิลปะบริ สุทธิ์
โบดแลร์เห็นว่า ศิลปะควรเป็ นอิสระ ไม่ข้ ึนกับการใช้ประโยชน์และเรื่ องของศีลธรรม เป้าหมาย
ประการเดียวของศิลปะ คือการสร้างความงาม ศิลปะที่ดีตอ้ งสามารถกระตุน้ เร้าจิตวิญญาณ และยกจิตให้ลอย
สู งขึ้นได้ ศิลปะไม่ใช่เครื่ องมือที่แสดงถึงความจริ ง ถ้าศิลปิ นมุ่งสอนศีลธรรม พลังทางอารมณ์จะลดลงไป
จังหวะและความลงตัว ตลอดจนความกลมกลืนจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป ศิลปะบริ สุทธิ์ก่อตัวขึ้นเพื่อตัว
ของมันเอง

โบดแลร์กาํ หนดนิยามไว้วา่ ศิลปะบริ สุทธิ์ คือ การสร้างเสน่ห์แนะนัย ที่ประกอบด้วยโลกภายในและ
โลกภายนอกของศิลปิ นผูส้ ร้าง เปรี ยบได้กบั ประธานและกรรมที่ผสานกันอย่างกลมกลืน
ข. ความกลมกลืนระหว่างเนื้อหา รู ปแบบ และลีลา ก่อให้เกิดความงามในการสร้างสรรค์
ในทัศนะของโบดแลร์ ภาษาและรู ปแบบต้องประณี ตบรรจง เพือ่ ให้เสมอสมานกลมกลืนกับเนื้อหาที่มี
พลังเข้มข้น กลัน่ กรองมาจากประสบการณ์ส่วนตัวหรื อประสบการณ์ชีวิต
ประสบการณ์ชีวติ นั้น ประกอบด้วยประสบการณ์ภายในและภายนอก ประสบการณ์ภายในได้แก่
ความรู ้สึกนึกคิด ความทุกข์ ความสุ ข ความฝัน ความใฝ่ ฝัน ประสบการณ์ภายนอกนั้น ได้แก่ ความสัมพันธ์
ของศิลปิ นที่มีต่อสิ่ งที่อยูร่ อบตัว เช่น ผูค้ น หรื อฝูงชนที่พบปะในชีวิตประจําวัน สัตว์เลี้ยง ธรรมชาติ
ตลอดจนศิลปกรรมและสิ่ งก่อสร้างในตัวเมืองซึ่งเป็ นฝี มือของมนุษย์
ธรรมชาติที่โบดแลร์เลือกใช้น้ นั ดูจะเป็ นสิ่ งที่ผนั แปรง่าย หรื อมีอิทธิพลต่อความรู ้สึกอย่างสู ง เช่น
มหาสมุทรยามคลื่นคะนอง ท้องฟ้ายามฉํ่าฝน เมฆปั่นป่ วนในฤดูใบไม้ร่วง เวลาโพล้เพล้ หรื อกลางคืน โบด
แลร์ให้ความสําคัญสู งสุ ดต่อประสบการณ์ภายในหรื อตัวตนภายใน ซึ่งเคยกล่าวไว้วา่ “ศิลปิ นจะยิง่ ใหญ่
ประเสริ ฐหรื อสู งส่ งไปไม่ได้เลย ถ้าไม่ได้สร้างงานขึ้นด้วยความพอใจที่ได้สร้าง”
ค.จากลักษณะเฉพาะสู่ ลกั ษณะสากล
โบดแลร์จะเลือกสรรประสบการณ์ส่วนตัวเฉพาะที่มีพลัง กลัน่ กรองให้เข้มข้น เพื่อเพิ่มนํ้าหนักของ
สารที่จะสื่ อ และเอามากล่าวถึงในฐานะที่เป็ นประสบการณ์สากล ทําให้ผอู ้ ่านตระหนักว่าประสบการณ์ของ
เขา คือ ประสบการณ์สากลที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบด้วยเช่นกัน
2.1 บทบาทของผูส้ ร้างสรรค์
ก. สถานะของศิลปิ น
ศิลปิ นคือผูส้ ร้างสรรค์ โบดแลร์กล้าแสดงความเชื่อมัน่ ในสมรรถนะหรื อความสามารถในการ
สร้างสรรค์งาน เขาเคยกล่าวไว้วา่ เราสามารถนําวัตถุดิบที่ไม่มีค่า เช่น โคลน มาสร้างสรรค์ให้กลายเป็ นสิ่ งที่
มีค่าสู งสุ ดเช่นทองได้ แต่โบดแลร์กต็ ระหนักถึงข้อจํากัดของมนุษย์ที่ไม่อาจสร้างสรรค์งานได้อย่างมีพลัง
หรื อมีประสิ ทธิภาพได้ตลอดเวลา ในยามที่พบอุปสรรคในการทํางานสร้างสรรค์ เขาเคยพรรณนาถึงความ
หนื่อยไว้วา่
“กว่าจะทะลวงเข้าถึงใจกลางของธรรมชาติที่แสนจะเร้นลับได้ แม่งเอ๋ ย เจ้าจะต้องสู ญเสี ยหอกซัดไป
สักเท่าใดแล้วเล่า”
ข. ศิลปิ นคือบุคคลพิเศษที่สูงส่ ง หรื อ นักเดินเล่นผูเ้ ดียวดาย

ศิลปิ นจําเป็ นต้องแยกตัวจากความน่ารังเกียจของชีวิตในโลกปัจจุบนั เพื่อมองปัญหาอย่งกว้างไกลใน
ระดับมนุษยชาติ เพื่อสร้างงานศิลปะที่มีความงามที่เป็ นนิรันดร์ ศิลปิ นมุ่งจะไปให้ถึงความงามที่สูงส่ ง ด้วย
การพัฒนาตัวเองให้แปลกเด่นเป็ นพิเศษ เหนือกว่าผูค้ นส่วนใหญ่
บทบาทของศิลปิ นสมัยใหม่ ควรออกจากหอคอยงาช้าง ละทิ้งค่านิยมเก่า ๆ ที่ยกย่องสถานะอันสู งสุ ด
ของศิลปิ นเสี ย แล้วหันมาใช้ชีวิตอย่างอิสระเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ด้วยการทําตัวเป็ น นักเดินเล่นผู ้
เดียวดาย เดินปะปนไปกับฝูงชนคนธรรมดา ๆ ตามถนน ตามตรอก ซอกหลืบของเมืองใหญ่ เพื่อสังเกตภูมิ
ทัศน์สถาปั ตยกรรมของเมือง สังเกตวิถีชีวติ และกิจกรรมของผูค้ นตลอดจนสรรพสิ่ งสมัยใหม่ แล้วสะกัดเอา
สิ่ งที่แปลก ที่ประทับใจ หรื อจําได้ ไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ต่อไป
ค. บทบาทของศิลปิ นในฐานะนักวิจารณ์และนักทฤษฎี
ศิลปิ นทั้งหลายต้องเป็ นนักวิจารณ์โดยธรรมชาติ ไม่มีทางเป็ นอื่นไปได้ ศิลปิ นต้องเป็ นนักวิจารณ์ดว้ ย
เพราะกว่าจะสร้างงานขึ้นมาได้ ก็ตอ้ งผ่านขั้นตอนการไตร่ ตรอง วิเคราะห์ วิจารณ์มามาก ไม่ใช่นึกทฤษฎี
ขึ้นมาลอย ๆ แล้วสร้างงานขึ้นมาเป็ นตัวอย่าง เพื่อประกอบหรื อพิสูจน์ทฤษฎีน้ นั
โบดแลร์ได้แสดงให้เห็นบทบาทใหม่ของศิลปิ น นัน่ คือ ขณะที่สร้างสรรค์งาน ศิลปิ นจะให้ขอ้ คิด
เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรคานศิลปะกํากับไว้ดว้ ย เพือ่ เป็ นการให้ความสําคัญแก่ความทรงจําและ
จินตนาการ
2.3 การสร้างสรรค์ศิลปะ
ก. การเน้นเนื้อหาสาระสําคัญ
โบดแลร์ถือว่า งานศิลปะต้องมีสาระสําคัญหรื อแก่นสารทางความคิด สาระสําคัญนั้นคือ โลกทัศน์และ
ชีวทัศน์ที่กลัน่ กรองมาจากประสบการณ์เฉพาะตัว จนเข้มข้นถึงที่สุด โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับความงาม ซึ่ง
เป็ นผลของการสร้างสรรค์ทางศิลปะ โบดแลร์จะเห็นความงามเป็ นดอกผลของความทุกข์ แต่กย็ งั ชื่นชมดอก
ผลแห่งความทุกข์น้ นั ไม่ได้คิดจะสละทิ้ง และจะใช้กลวิธีซบั ซ้อนเพื่อให้ผชู ้ มขบคิดไตร่ ตรอง เพื่อหาทาง
เข้าถึงสารหรื อนัยสําคัญที่แฝงไว้
ข. การให้ความสําคัญแก่ฝีมือ
ฝี มือ หมายถึง ความสามารถของศิลปิ นในการสร้างความกลมกลืนระหว่างเนื้อหา ภาษา และรู ปแบบ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โบดแลร์เชื่อว่า ศิลปะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญ และเชื่อว่า ทุกสิ่ งที่สูงส่ งและงามนั้น เป็ นผลจาก
การไตร่ ตรองและเหตุผล ศิลปิ นต้องทํางานหนัก ต้องมีพร้อมทั้งความมัน่ ใจ ฝี มือ เนื้อหาสาระ รู ปแบบ และ
โวหาร
โบดแลร์เห็นว่า ควรใช้รูปแบบการสร้างที่ส้ นั กระชับ นอกจากจะช่วยในการควบคุมแรงบันดาลใจ
ไม่ให้ฟ้งุ แล้ว ยังช่วยดึงดูดความสนใจ และเร้าใจผูช้ มได้มากที่สุดด้วย

โบดแลร์เสนอว่า การใช้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญ คือ การร่ ายเวทมนต์สะกดให้คนเคลิ้ม เขาถือว่าศิลปิ นที่มี
ฝี มือระดับสู ง ย่อมสามารถสร้างผลงานที่งามอย่างมีมนต์ขลัง เร้าความรู ้สึกนึกคิดของผูร้ ับสารได้เต็มที่ ทําให้
เกิดความปี ติหรรษา ถึงขั้นที่เรี ยกว่ามึนเมาเคลิบเคลิ้ม จิตโลดลอย เข้าถึงความงามในอุดมคติได้
โบดแลร์ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะให้งานของเขามีลกั ษณะประเทืองอารมณ์แต่เพียงด้านเดียว เขาต้องการ
ทําให้ผดู ้ ูสะดุดใจ ตก พิศวงสงสัยและงุนงงกับประสบการณ์ส่วนตัวอย่างแยบยลในงานของเขา เพือ่ แนะ
ลักษณะที่เป็ นนิรันดร์เป็ นสากล ซึ่งแฝงอยูใ่ นลักษณะเฉพาะ ชัว่ คราว เพือ่ ให้ผรู ้ ับสารฉุกคิด และเกิดความ
ตระหนักถึงสภาวะของมนุษย์กบั ชะตากรรมของมนุษยชาติอย่างแจ่มชัดได้ที่สุดด้วยปั ญญาและวิจารณญาณ
ค. การผสมผสานผัสสะและศิลปะ
การผสมผสานก่อให้เกิดความกลมกลืนในการสร้างสรรค์ คือ ความรู ้สึกนึกคิดที่ได้ผสั สะทุกด้าน รู ป
รส กลิ่น เสี ยง ผัสผัส เพื่อให้ภาพพจน์ปรากฎเป็ นตัวตนชัดเจน เร้าความรู ้สึกนึกคิดและจินตนาการของ
ผูส้ ร้างอย่างรุ นแรง จนทําให้เกิดความปี ติสูงสุ ด สามารถหยัง่ เห็นความงามที่เป็ นอุดมคติสูงสุ ดได้
โบดแลร์คิดว่า งานศิลปะที่ควรยกย่องต้องมีพลังถึข้นั ที่สามารถกระตุน้ เร้าผัสสะจินตนาการ และจิต
วิญญาณของผูร้ ับสารให้เกิดความปี ติ ซาบซ่าน เคลิบเคลิ้ม มึนเมาอย่างที่สุด จนถึงขึ้นที่หยัง่ ถึงความงามใน
อุดมคติได้ ถ้าศิลปะสาขาเดียวไม่อาจทําให้เกิดผลเช่นนั้นได้ ก็ตอ้ งใช้ศิลปะหลายสาขาผสานกันเพือ่ ให้
เกิดผลดังกล่าว
ง. การให้ความสําคัญแก่ความทรงจําและจินตนาการ
โบดแลร์ให้ความสําคัญต่อความทรงจําและจินตนาการมาก นิยมทํางานในห้องมากกว่าจะออกไป
ทํางานต่อธรรมชาติที่อยูต่ รงหน้า เพื่อให้ความทรงจําและจินตนาการได้ทาํ งานอย่างอิสระเต็มที่ เขาเสนอ
ทัศนคติวา่ งานศิลปะมิใช่การลอกเลียนธรรมชาติ แต่เกิดจากการจัดสรรเอกเฟ้นองค์ประกอบจากธรรมชาติ
มาสร้างใหม่ จัดระบบใหม่ ตามความรู ้สึกนึกคิด ความทรงจํา และจินตนาการ ตลอดจนความชํานาญด้าน
ฝี มือของผูส้ ร้าง
ฌอง เพรโวสต์ กล่าว “ศิลปิ นใหญ่ทุกคน ที่สร้างงานเรื่ องความรัก มักสร้างจากความทรงจํา”
โบดแลร์ กล่าวว่า “ข้อได้เปรี ยบที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างหนึ่งของศิลปะ ก็คือ สามารถแปรแปลงสิ่ งที่น่า
เกลียดน่ากลัวให้กลายเป็ นความงามขึ้นมาได้”
3 แนวคิดว่าด้วยความเป็ นสมัยใหม่
ความเป็ นสมัยใหม่น้ นั มีผใู ้ ช้มาแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ในความหมายที่เกี่ยวกับความเป็ นจริ งร่ วม
สมัย หรื อที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
3.1 ความคิดแนวใหม่ โบดแลร์มีแนวโน้มที่จะถือว่า ลักษณะสมัยใหม่เป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ของความงาม หรื อมองในมุมกลับ สิ่ งที่งามก็ตอ้ งมีลกั ษณะที่เป็ นสมัยใหม่อยูด่ ว้ ย แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธของ

เก่าทั้งหมด ยังนําตํานาน ศัพท์ ตลอดจนรู ปแบบและเนื้อหาแนวนิยมแบบคลาสสิ กมาใช้อยู่ แต่ปรับประยุกต์
ผสมผสานเนื้อหาแปลกใหม่ หรื อตีความใหม่ และใช้โวหารใหม่ ทําให้ทนั สมัยขึ้น
โบดแลร์กล่าวว่า “ความเป็ นสมัยใหม่ ประกอบด้วยส่ วน (เปลือกนอก) ที่คงอยูช่ วั่ คราว ผ่านวูบแล้ว
แว่บหาย หรื อปรากฏเพียงชัว่ แล่นเสี ยครึ่ งหนึ่ง กับส่วน (แก่นสาร) ที่มีสารัตถะ ซึ่งดํารงอยูช่ วั่ นิรันดร์ อีก
ครึ่ งหนึ่ง”
ส่ วนเปลือกนอก คือ สิ่ งที่เป็ นความนิยมเฉพาะกาล หรื อค่านิยมประจําวัน เช่น แฟชัน่ การแต่งกาย
รสนิยม ส่ วนแก่นสาร คือ สากลภาวะหรื อขนบที่ผา่ นการกลัน่ กรองด้วยกาลเวลามาแล้ว
3.2 วิถีชีวิตแนวใหม่ คือ วิถีชีวิตแบบคนในเมืองใหญ่ เป็ นที่รวมของฝูงชนจํานวนมาก เหมือนฝู
มดแตกรัง แต่ความรู ้สึกใกล้ชิดไม่มี ทําให้เกิดความรู ้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยวเดียวดาย อยากรู ้อยากเห็น อยาก
เข้าใจคนอื่น อยากให้คนอื่นเข้าใจตัว แต่ตวั เองก็ไม่พอใจคนอื่น และไม่พอใจตนเองด้วย ชีวิตในเมืองใหญ่มี
ผลต่อรสนิยมของชาวเมืองรวมทั้งศิลปิ นด้วย เนื่องจากอยูห่ ่างธรรมชาติ พัวพันอยูก่ บั สิ่ งที่มนุษย์สร้างมากวก
ว่า ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่จะให้ความสําคัญแก่สิ่งก่อสร้างทางสถาปั ตยกรรม ถนน ร้านกาแฟ สถานเริ งรมย์
มากกว่าธรรมชาติ ภาพพจน์ที่ปรากฎก็เป็ นภาพเมือง พูดถึงมนุษย์ สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ มีการให้ค่าแก่
งานสร้างสรรค์ฝีมือมนุษย์ เช่น วิจิตรศิลป์ แฟชัน่
ความใหม่ของโบดแลร์ ยังมีแก่นของคลาสสิ กแฝงอยูข่ า้ งใน ได้แก่ ความสมดุลขององค์ประกอบ โบด
แลร์เน้นว่าจะต้องมีเปลือกหรื อเครื่ องปรุ งแต่ง ที่มีลกั ษณะร่ วมสมัยเข้ามาประกอบ เพื่อให้มีเอกลักษณ์เป็ น
ความงามที่มีลกั ษณะเฉพาะ ไม่ใช่การเลียนแบบคลาสสิ กโดยไม่สร้างสรรค์
3.3 งานสร้างสรรค์แนวใหม่ ชีวิตประจําวันเป็ นเนื้อหาทางศิลปะได้ แต่ตอ้ งรู ้จกั ใช้ รู ้จกั เลือกสรร
กลัน่ กรองมาเสนอในลักษณะที่เป็ นสัญลักษณ์หรื อนัยเทียบ เพื่อสื่ อความหมายที่ลึก กว้าง และเป็ นสากล
ชีวิตคนธรรมดา ๆ ในเมืองทั้งแง่งามและไม่งาม ก็เอามาสร้างเป็ นเนื้อหาทางศิลปะได้ สามารถสะท้อนความ
งามและอารมณ์สะเทือนใจได้
ในแง่น้ ี โบดแลร์ต่อต้านขนบทางศิลปะแบบคลาสสิ ก ที่นิยมนําเรื่ องของบุคคลสําคัญในตํานาน หรื อ
ประวัติศาสตร์มาเป็ นเนื้อหาหลักของงานสร้างสรรค์ โบดแลร์นาํ เรื่ องในตํานานหรื อในศิลปคลาสสิ กมาใช้
ในเชิงอุปมาเท่านั้น เพราะเนื้อหาหลักคือ ประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตประจําวัน
เขาแนะนําให้ศิลปิ นผละจากค่านิยมแบบเดิม ๆ หันมาทําตัวเป็ น “นักเดินเล่นผูเ้ ดียวดาย” เดินปะปนกับ
ฝูงชน คนธรรมดา ๆ บนถนน เพื่อสังเกตความเป็ นไปของชีวิตสมัยใหม่ในเมืองใหญ่ เพื่อจะได้เลือกสรรมา
เป็ นเนื้อหาในงานศิลปะ
โดยสรุ ป แนวคิดทางสุ นทรี ยศาสตร์ของโบดแลร์น้ นั ได้มาจากการเลือกสรรจุดเด่นจากขนบคลาสสิ ก
โรแมนติก แนวคิด “ศิลปะเพื่อศิลปะ” มาผสมผสาน แล้วตีความใหม่ จัดระบบและสัดส่ วนใหม่ กําหนด
คุณค่าใหม่ ซึ่งได้มาจากแนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นสมัยใหม่ที่เขาริ เริ่ มสังเคราะห์ข้ ึนเองโดยเฉพาะ ในแง่น้ ีนบั
ได้วา่ โบดแลร์ คือ ผูห้ ลอมรวมและผูบ้ ุกเบิกแนวคิดทางศิลปะ ซึ่งภายหลังปรากฎว่ามีอิทธิพลอย่างสู งต่อคน
รุ่ นหลัง (http://www.thaipoetsociety.com/index.php?topic=1324.0)

สุ นทรี ยศาสตร์เป็ นสาขาของปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้ในเรื่ องความงาม ตลอดรวมถึงความน่า
เกลียด ในภาษาฝรั่งเรี ยกว่าเป็ นคุณค่าในเชิงนิเสธ(Negative value) นอกจากนี้เรื่ องของสุ นทรี ยศาสตร์ยงั เกี่ยว
กข้องกับประเด็นคําถามที่วา่ คุณสมบัติ(ความงาม – ความน่าเกลียด) เป็ นสิ่ งที่มีอยูใ่ นเชิง”วัตถุ
วิสยั ”(Objective) หรื อเป็ นเรื่ องของ”อัตวิสยั ”(Subjective)ซึ่งมีอยูใ่ นใจของแต่ละบุคคลเท่านั้น ด้วยเหตุน้ ี
วัตถุต่างๆ จึงควรที่จะได้รับการสัมผัสโดยวิธีการเฉพาะอันหนึ่ง. นอกจากนี้ สุ นทรี ยศาสตร์ยงั ตั้งคําถามใน
เรื่ องที่วา่ มันมีความแตกต่างกัน ระหว่าง”ความงาม”และ”ความสู งส่ ง”(Sublime)หรื อไม่

ภาพประกอบที่ 13 ภาพCriticism and Psychology of Art
การวิจารณ์และจิตวิทยาเกี่ยวกับศิลปะ(criticism and psychology of art) แม้จิตวิทยาจะมีระเบียบวิธีที่
เป็ นอิสระแตกต่างไป แต่กเ็ ป็ นศาสตร์ที่ถูกนํามาเชื่อมโยงกับสุ นทรี ยศาสตร์. จิตวิทยาเกี่ยวกับศิลปะเป็ นเรื่ อง
ที่เกี่ยวโยงกับปั จจัยต่างๆ ทางด้านศิลปะ ยกตัวอย่างเช่น การที่มนุษย์ตอบโต้และขานรับต่อสี เสี ยง เส้น
รู ปทรง หรื อคําต่างๆ และเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวพันกับอารมณ์ความรู ้สึก. ส่ วนการวิจารณ์ศิลปะจํากัดตัวของมันเอง
กับผลงานศิลปะโดยเฉพาะ มีการวิเคราะห์ถึงโครงสร้าง ความหมาย และปัญหาต่างๆ ในงานศิลปะ
เปรี ยบเทียบกับผลงานชิ้นอื่นๆ และมีการประเมินคุณค่างานศิลปะ
ศัพท์คาํ ว่า”สุ นทรี ยศาสตร์”(Aesthetics) ถูกนําเสนอขึ้นมานับแต่ปี ค.ศ. 1753 โดยนักปรัชญาชาว
เยอรมัน นามว่า Alexander Gottlieb Baumgarten โดยเขาหมายความถึงรสนิยม ความรู ้สึกสัมผัสในความงาม
(*), แต่การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของความงามได้รับการดําเนินการมาหลายศตวรรษแล้ว. ในอดีตนั้น ส่ วน

ใหญ่เป็ นเรื่ องราวที่สนใจโดยบรรดานักปรัชญาทั้งหลาย นับแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา บรรดาศิลปิ น
ทั้งหลายได้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนทัศนะของพวกเขาด้วย

Plato: Classical Theories
ทฤษฎีทางสุ นทรี ยศาสตร์แรกในขอบเขตนี้เป็ นของ Plato นักปรัชญากรี ก ผูซ้ ่ ึงเชื่อว่าความเป็ นจริ ง
(reality)มีอยูใ่ นโลกของแบบ(archetypes or forms) ที่เหนือไปจากประสาทสัมผัสของมนุษย์ ซึ่งเป็ นต้นแบบ
ต่างๆ ของสรรพสิ่ งซึ่งมีอยูใ่ นโลกแห่งประสบการณ์ของมนุษย์ วัตถุสิ่งของต่างๆ ของประสบการณ์เป็ นเพียง
ตัวอย่าง หรื อการเลียนแบบรู ปในโลกของแบบทั้งสิ้ น นักปรัชญาท่านนี้พยายามให้เหตุผลสําหรับวัตถุเชิง
ประสบการณ์(ในโลกมนุษย์)กับความเป็ นจริ ง(โลกของแบบ)ที่มนั เลียนแบบมา บรรดาศิลปิ นทั้งหลายลอก
แบบวัตถุเชิงประสบการณ์อีกทอดหนึ่ง หรื อใช้มนั ในฐานะเป็ นต้นแบบอันหนึ่งสําหรับงานของพวกเขา ด้วย
เหตุน้ ี ผลงานของบรรดาศิลปิ นทั้งหลายจึงเป็ นการเลียนแบบของการเลียนแบบอีกทอดหนึ่ง เพื่อความเข้าใจ
ชัดเจนขึ้นขอยกตัวอย่างต่อไปนี้
โลกของแบบ - “ม้า” (ม้าที่มีอยูใ่ นสมอง/ความคิดของมนุษย์)
โลกของประสบการณ์ – “ม้า” (ม้าที่เราสัมผัส รับรู ้จริ ง - เลียนมาจากโลกของแบบ)
โลกของศิลปะ – “ม้า” (ภาพวาดม้า ที่เขียนเลียนแบบโลกของประสบการณ์)
ความคิดของ Plato นี้ปรากฏเด่นชัดในหนังสื อของเขาเรื่ อง the Republic(*), Plato ไปไกลมากถึง
ขนาดให้ขบั ไล่หรื อเนรเทศศิลปิ นออกไปจากอุตมรัฐซึ่งเป็ นสังคมในอุดมคติของเขา ทั้งนี้เพราะเขาคิดว่า
ผลงานของศิลปิ นเหล่านั้นกระตุน้ และสนับสนุนความไร้ศีลธรรม และผลงานประพันธ์ทางด้านดนตรี
บางอย่าง เป็ นมูลเหตุให้เกิดความขี้เกียจ หรื อด้วยการเสพงานศิลปะ ผูค้ นอาจถูกยุยงให้เกิดการกระทําเลยเถิด
เกินกว่าจะยอมรับได้ไป (Immoderate Actions)
ศิลปะคือการเลียนแบบในทัศนะของอริสโตเติล
อริ สโตเติล (Aristotle) ได้พดู ถึงเรื่ อง “ศิลปะคือการเลียนแบบ” เอาไว้ดว้ ยเช่นกัน แต่ไม่ใช่ใน
ความหมายอย่างเดียวกันกับเพลโต (Plato) ใครคนหนึ่งสามารถที่จะเลียนแบบ “สิ่ งต่างๆ ได้อย่างที่พวกมัน
ควรจะเป็ น และ “บางส่ วน ศิลปะได้สร้างความสมบูรณ์ในสิ่ งที่ธรรมชาติไม่สามารถนํามาซึ่งความสมบูรณ์
แบบได้” (art party completes what nature can not bring to a finish) ศิลปิ นได้แยกแยะรู ปทรงออกมาจาก
สสารของวัตถุบางอย่างของประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น ร่ างกายของมนุษย์หรื อต้นไม้จริ งบนโลก และจัดการ

กับรู ปทรงอันนั้นในสสารอีกอย่างหนึ่ง อย่างเช่น เขียนหรื อวาดมันลงบนผืนผ้าใบหรื อสลักขึ้นมาจากแท่ง
หิ นอ่อน ด้วยเหตุน้ ี การเลียนแบบจึงมิใช่เพียงแค่การลอกเลียนต้นแบบอันหนึ่งเท่านั้น และไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์
ที่เป็ นสัญลักษณ์มาจากของเดิม แต่เป็ นสิ่ งที่ปรากฏซึ่งมีลกั ษณะเฉาพะ มีแง่มุมอันหนึ่งของสิ่ งต่างๆ และ
ผลงานศิลปะแต่ละชิ้นคือการเลียบแบบมาจากสิ่ งสากลหรื อทัว่ ๆ ไป
สุ นทรียศาสตร์ กบั ศีลธรรมและการเมือง
สุ นทรี ยศาสตร์ ไม่อาจแยกออกได้จากเรื่ องของศีลธรรมและการเมืองสําหรับในทัศนะของ Aristotle
และ Plato. Plato ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่ องของดนตรี เอาไว้ในหนังสื อ Politics ของเขา โดยยืนยันว่า “ศิลปะมี
ผลกระทบต่อบุคลิกภาพหรื ออัตลักษณ์ของมนุษย์ และเนื่องจากเหตุน้ ี จึงต้องมีกฏเกณฑ์ทางสังคม” ส่ วน
Aristotle นั้นถือว่า ความสุ ขคือเป้าหมายของชีวิต (happiness is the aim of life) เขาเชื่อว่าหน้าที่หลักของ
ศิลปะก็คือ การจัดเตรี ยมความพึงพอใจให้กบั มนุษย์
ในหนังสื อเรื่ อง Poetics เป็ นผลงานที่ยงิ่ ใหญ่เกี่ยวกับหลักการละครของ Aristotle. เขาอ้างเหตุผลว่า
ละครโศกนาฏกรรมมีส่วนกระตุน้ เร้าอารมณ์ความรู ้สึกเกี่ยวกับความสงสารและความกลัวได้มาก ซึ่งเป็ นสิ่ ง
ที่น่ากลัวและไม่เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงตอนจบของละคร ผูด้ ูจะได้รับการฟอกชําระ
เกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้ การระบายอารมณ์ของผูช้ มด้วยผลงานศิลปะ(Catharsis)(*)อันนี้ ทําให้ผชู ้ มละครมีสุขภาพ
ดีข้ ึนและด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้มีความสามารถมากขึ้นเกี่ยวกับความสุ ข
การละครในสมัย Neoclassic นับตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ได้รับอิทธิพลจากงานเขียนเรื่ อง Poeties
ของ Aristotle อย่างมาก ผลงานต่างๆ ของนักการละครชาวฝรั่งเศส Jean Baptiste Racine, Pierre Corneille
และ Moliere นักการละครเหล่านี้ ได้ให้การสนับสนุนหลักการเกี่ยวกับเอกภาพทั้งสาม นัน่ คือ เวลา(Time)
สถานที่(Place) และการกระทํา(Action) แนวความคิดนี้ได้ครอบงําทฤษฎีต่างๆ ทางวรรณกรรมมาจนกระทัง่
มาถึงคริ สต์ศตวรรษที่ 19
Other Early Approaches
ปรัชญาเมธีในคริ สตศตวรรษที่ 3 นามว่า Plotinus (AD 204-270) (*) เกิด ณ ประเทศอียปิ ต์และ
ได้รับการฝึ กฝนทางด้านปรัชญา ณ เมือง Alexandria ถึงแม้วา่ เขาจะเป็ นนักปรัชญานีโอเพลโตนิสท์
(Neoplatonist) แต่เขาได้ให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่ องของศิลปะยิง่ กว่า Plato ได้กระทํา (กล่าวคือเพลโตมี
ทัศนะคติในแง่ลบต่องานศิลปะ). ในทัศนะของ Plotinus ศิลปะเปิ ดเผยถึงรู ปทรงของวัตถุชิ้นหนึ่งให้ชดั เจน
ขึ้นเกินกว่าประสบการณ์ตามปกติ และมันได้ยกเอาจิตวิญญาณไปสู่การพิจารณาใคร่ ครวญเกี่ยวกับสากล
ภาพ. ตามความคิดของ Plotinus ช่วงขณะที่สูงสุ ดของชีวิตคือสิ่ งที่ลึกลับ กล่าวได้วา่ วิญญาณได้รับการ
รวมตัวเป็ นหนึ่งในโลกของแบบกับพระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ง Plotinus พูดถึงสิ่ งนี้วา่ เป็ น “The One” ในภาวะนั้น

ประสบการณ์ทางสุ นทรี ย(์ Aesthetic Experience)ได้เข้ามาใกล้กบั ประสบการณ์อนั ลึกลับ(Mystical
Experience). สําหรับคนๆ หนึ่ง ในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่พจิ ารณาไตร่ ตรองถึงวัตถุทางสุ นทรี ยอ์ ยูน่ ้ นั เขา
ได้สูญเสี ยตัวของเขาเองไปหรื อหลงลืมตัวตนจนสิ้ น
ศิลปะในช่วงยุคกลาง แรกเริ่ มเดิมทีเป็ นการแสดงออกอันหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับศาสนาคริ สต์ หลักการ
ทางสุ นทรี ยม์ ีรากฐานส่ วนใหญ่อยูใ่ นลัทธิ Neoplatonism และต่อมาในช่วงระหว่างสมัยเรอเนสซองค์ราว
คริ สต์ศตวรรษที่ 15-16 ศิลปะได้เริ่ มกลายมาเป็ นเรื่ องของทางโลกมากขึ้น และสุ นทรี ยศาสตร์ของมันเป็ น
เรื่ องราวเกี่ยวกับยุคคลาสสิ ค(กรี ก) ยิง่ กว่าสุ นทรี ยศาสตร์เชิงศาสนา. สําหรับโลกสมัยใหม่ แรงผลักดันอัน
ยิง่ ใหญ่ต่อความคิดทางสุ นทรี ยใ์ นโลกสมัยใหม่ ถือกําเนิดขึ้นในเยอรมนีในช่วงระหว่างคริ สต์ศตวรรษที่ 18
นักวิจารณ์ชาวเยอรมัน Gotthold Ephraim Lessing ในงานเขียนเรื่ อง Laokoon (1766) ของเขา ได้ให้เหตุผลว่า
ศิลปะมีขอ้ จํากัดในตัวเองและได้มาถึงจุดสู งสุ ดของมันเมื่อข้อจํากัดเหล่านี้ได้รับการยอมรับ
นักวิจารณ์และนักโบราณคดีคลาสสิ ค(กรี ก)ชาวเยอรมัน Johann Joachim Winckelmann ยืนยันว่า
ตามความคิดเห็นของชนชาวกรี กโบราณ ผลงานศิลปะที่เยีย่ มยอดที่สุดเป็ นเรื่ องไม่เกี่ยวกับตัวตน ไม่เป็ นเรื่ อง
บุคคล หรื อไม่เป็ นเรื่ องส่ วนตัว(Impersonal) สัดส่ วนในเรื่ องของการแสดงออกทางด้านอุดมคติและความ
สมดุลนั้น เกินไปกว่าเรื่ องของปัจเจกชนซึ่งเป็ นผูส้ ร้างสรรค์มนั ขึ้นมา. นักปรัชญาชาวเยอรมันอีกคนหนึ่ง
Johann Gottlieb Fichte พิจารณาว่า ความงามเป็ นคุณความดีทางศีลธรรม ศิลปิ นสร้างสรรค์โลกขึ้นมาใบ
หนึ่งซึ่งมีความงดงามซึ่งมีคุณค่าเท่ากันกับความจริ ง นัน่ เป็ นจุดหมายอันหนึ่ง อันเป็ นนิมิตหมายล่วงหน้าว่า
อิสรภาพอันสมบูรณ์คือสิ่ งซึ่งเป็ นเป้าหมายเกี่ยวกับเจตจํานงของมนุษย์. สําหรับ Fichte ศิลปะเป็ นเรื่ องของ
ปัจเจกบุคคล มิใช่เรื่ องของสังคม แต่มนั ทําให้จุดประสงค์ของมนุษย์อนั ยิง่ ใหญ่บรรลุผลสมบูรณ์ได้

Modern Aesthetics
ในคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ปรัชญาเมธีชาวเยอรมันผูห้ นึ่ง Immanuel Kant ได้ถูกนํามาเกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ของการตัดสิ นทางด้านรสนิยม เขาเสนอว่า วัตถุท้ งั หลายได้รับการตัดสิ นว่างดงาม ขณะที่พวกมันทําให้ความ
ปรารถนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ได้รับความพึงพอใจ หมายความว่า การไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ส่ วนตัวหรื อความต้องการที่เป็ นส่ วนตัว
วัตถุที่มีความงามมิได้มีวตั ถุประสงค์ใดๆ โดยเฉพาะ และการตัดสิ นเกี่ยวกับเรื่ องของความงามนั้น
ไม่ได้เป็ นการแสดงออกของความชอบที่เป็ นส่ วนตัวเท่านั้น แต่มนั เป็ นภาวะที่เป็ นสากล(beautiful objects
have no specific purpose and that judgement of beauty are not expressions of mere personal preference but

are universal) ศิลปะควรที่จะให้ความพึงพอใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลปะโยชน์ เช่นเดียวกับความงามของ
ธรรมชาติ (Art should give the same disinterested satisfaction as natural beauty). ในเชิงประติทรรศน์
ศิลปะสามารถที่จะบรรลุถึงผลสําเร็ จอันหนึ่งซึ่งธรรมชาติไม่อาจบรรลุถึงได้ มันสามารถให้ภาพของความน่า
เกลียดและความงามในวัตถุหนึ่งเดียว กล่าวคือ งานจิตรกรรมที่ประณี ตสามารถที่จะแสดงถึงใบหน้าที่น่า
เกลียดที่ยงั คงมีความงดงามได้
G.W.F.Hegel: ตามความคิดของนักปรัชญาชาวเยอรมันในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 G.W.F.Hegel
ศิลปะ ศาสนา และปรัชญา คือรากฐานต่างๆ ของพัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณอันสู งสุ ด ความงามใน
ธรรมชาติคือทุกสิ่ งทุกอย่างที่จิตวิญญาณของมนุษย์ได้คน้ พบความพึงพอใจ และเป็ นที่ถูกใจต่อการฝึ กฝน
ของจิตวิญญาณและอิสรภาพของสติปัญญา บางสิ่ งบางอย่างในธรรมชาติสามารถถูกทําให้เป็ นที่ถูกใจมาก
ขึ้นและพึงพอใจมากขึ้น และมันเป็ นวัตถุทางธรรมชาติต่างๆ เหล่านี้ที่ถูกยอมรับโดยศิลปะต่อความต้องการ
ความพึงพอใจต่างๆ ทางสุ นทรี ย ์
Arthur Schopenhauer:
นักปรัชญาชาวเยอรมัน Arthur Schopenhauer เชื่อว่า รู ปทรงต่างๆ
หรื อแบบของสากลภาพนั้น(forms of the universe) เหมือนกับ “แบบ” อันเป็ นนิรันดร์กาลของเพลโต
(eternal Platonic forms) มันมีอยูเ่ หนือไปจากโลกของประสบการณ์ และความพึงพอใจทางสุ นทรี ยจ์ ะถูกทํา
ให้บรรลุถึงได้โดยการพิจารณาไตร่ ตรองมันด้วยเป้าหมายของตัวมันเอง อันเป็ นวิธีการอันหนึ่งของหลบเลี่ยง
ไปจากโลกของความเจ็บปวดของประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน. ทั้ง Fichte, Kant, และ Hegel ต่างก็อยูใ่ น
เส้นทางสายตรงของพัฒนาการ ส่ วน Schopenhauer โจมตี Hegel แต่กไ็ ด้รับอิทธิพลจากทัศนะของ Kant ใน
เรื่ องเกี่ยวกับการพิจารณาไตร่ ตรองโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
Friedrich Nietzsche: ปรัชญาเมธีชาวเยอรมันอีกผูห้ นึ่ง Friedrich Nietzsche ในช่วงแรกได้ติดตาม
ความคิดของ Schopenhauer แต่ถดั จากนั้น เขาเริ่ มแสดงความไม่เห็นด้วยกับ Schopenhauer. Nietzsche เห็น
พ้องว่าชีวติ เป็ นเรื่ องของความโศกสลด แต่มิได้หมายความว่าต้องขจัดเรื่ องความโศกสลดทิ้งไป โดยให้การ
รับรองความรื่ นเริ ง การทําให้สิ่งเหล่านี้เป็ นจริ งอย่างเต็มเปี่ ยมคือศิลปะ ศิลปะเผชิญหน้ากับความน่ากลัวของ
สากลภาพ และด้วยเหตุดงั นั้นมันจึงเป็ นเรื่ องของคนที่เข้มแข็งเท่านั้น ศิลปะสามารถที่จะแปรเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่างๆ สู่ ความงามได้ และโดยการเปลี่ยนแปลงความน่าหวัน่ หวาดที่กระทําลงไปในหนทางนั้น
มันอาจได้รับการพิจารณาไตร่ ตรองด้วยความเพลิดเพลิน
ถึงแม้วา่ ”สุ นทรี ยศาสตร์สมัยใหม่”เป็ นจํานวนมาก ได้รับการหยัง่ รากอยูใ่ นความคิดของนักปรัชญา
ชาวเยอรมัน แต่ความคิดของนักปรัชญาชาวเยอรมันก็ให้ความเคารพต่ออิทธิพลทางความคิดของ
ชาวตะวันตกอื่นๆ อย่างน้อย ผูก้ ่อตั้งลัทธิโรแมนติคเยอรมันคนหนึ่ง ก็ได้รับอิทธิพลมาจากงานเขียนต่างๆ
ทางสุ นทรี ยข์ องรัฐบุรุษชาวอังกฤษ อย่าง Edmund Burke

Aesthetics and Art
สุ นทรี ยศาสตร์แนวประเพณี นิยมในคริ สต์ศตวรรษที่ 18-19 ได้ถูกครอบงําแนวความคิดเกี่ยวกับศิลปะ
ที่วา่ ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ บรรดานักเขียนนวนิยายทั้งหลาย อย่างเช่น Jane Austen และ Charles
Dickens ในอังกฤษ และนักเขียนบทละครอย่างเช่น Carlo Goldoni ในอิตาลี และ Alexandre Dumas Fils (ลูก
ชายของ Alexandre Dumas pere) ในฝรั่งเศส ได้นาํ เสนอเรื่ องราวสัจจนิยมเกี่ยวกับชนชั้นกลาง. บรรดาจิตร
กรทั้งหลาย ไม่วา่ จะเป็ นพวกทํางานในแนว Neoclassical อย่างเช่น Jean Auguste Dominique Ingres, หรื อที่
ทํางานในแนวทาง Romantic, อย่างเช่น Eugene Delacroix, หรื อพวก realist อย่างเช่น Gustave Courbet ได้
ทํางานตามแนวทางของพวกเขาด้วยความเอาใจใส่ และระมัดระวังในรายละเอียดที่เหมือนกับชีวิตจริ ง
ในสุ นทรี ยศาสตร์แนวประเพณี นิยม มักจะได้รับการทึกทักอยูบ่ ่อยว่า วัตถุทางศิปะเป็ นสิ่ งที่มี
ประโยชน์เช่นเดียวกันกับสิ่ งที่สวยงาม ผลงานจิตรกรรมต่างๆ อาจจะเป็ นการําลึกถึงเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ หรื อเป็ นสิ่ งกระตุน้ ทางด้านศีลธรรม, ดนตรี อาจให้แรงดลใจต่อความเลื่อมใสศรัทธาหรื อ
ความรักชาติ, การละคร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมือของ Dumas และนักเขียนบทละครชาวนอร์เวย์ Henrik
Ibsen อาจรับใช้การวิพากษ์วจิ ารณ์สงั คมและน้อมนําไปสู่ การปฏิรูปทางสังคมอันยิง่ ใหญ่
แต่อย่างไรก็ตาม ในราวคริ สต์ศตวรรษที่ 19 แนวความคิดแบบ Avant-Garde ที่มีความคิดลํ้าหน้าทาง
สุ นทรี ยศาสตร์เริ่ มต้นท้าทายต่อทัศนะในแบบประเพณี นิยม โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีหลักฐาน
อยูใ่ นงานด้านจิตรกรรมฝรั่งเศส. บรรดาจิตรกรฝรั่งเศสแนวอิมเพรสชันนิสท์ หรื อ French immpressionists
หลายคน อย่างเช่น Claude Monet ได้ตาํ หนิประณามบรรดาจิตรกรแนวแบบแผนนิยม หรื อพวก academic
สําหรับการเขียนรู ปสิ่ งที่พวกเขาคิด. พวกเขาควรจะเห็นมากกว่าสิ่ งที่พวกเขาเห็นจริ งๆ (they should see
rather than what they actually saw) – นัน่ คือ ผิวหน้าต่างๆ จํานวนมากมายและรู ปทรงต่างๆ ที่ผนั แปร อันมี
มูลเหตุมาจากการละเล่นที่บิดเบือนไปมาของแสงและเงา ในขณะที่ดวงอาวทิตย์เคลื่อนที่ไป
ในช่วงปลายของคริ สต์ศตวรรษที่ 19 บรรดาจิตรกร Post-Impressionists หลายคน อย่างเช่น Paul
Cezanne, Paul Gauguin, และ Vincent van Gogh ต่างก็ถูกนําเข้ามาพัวพันกับโครงสร้างของงานจิตรกรรม
อันหนึ่ง โดยการแสดงออกทางจิตวิญญาณของพวกเขายิง่ กว่าด้วยวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในโลกธรรมชาติ.
ในช่วงต้นของคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ความสนใจในโครงสร้างอันนี้ได้รับการพัฒนายิง่ ๆ ขึ้น โดยบรรดาจิตรกร
cubist อย่างเช่น Pablo Picasso และการเกี่ยวพันกับศิลปิ น Expressionists ที่ได้รับการสะท้อนถ่ายอยูใ่ นงาน
ของ Henri Matisse และศิลปิ นในแนว Fauves คนอื่นๆ และจากภาพเขียนของบรรดาจิตรกรในแนว
expressionism อาจพบเห็นได้ในบทละครของ August Strindberg นักเขียนบทละครชาวสวีเดน และ Frank
Wedekind นักเขียนบทละครชาวเยอรมัน

ใกล้เคียงและเกี่ยวโยงกับวิธีการแบบ Non-Representstional approaches หรื อ “นามธรรมศิลปะ” คือ
หลักการเกี่ยวกับ “ศิลปะเพือ่ ศิลปะ”(art for art’ s sake) ซึ่งได้สืบทอดมาจากทัศนะของ Kant ที่วา่ “ศิลปะมี
เหตุผลสําหรับการดํารงอยูข่ องตัวมันเอง”(Art has its own reason for being) วลีดงั กล่าวนี้ได้ถูกนํามาใช้ครั้ง
แรกโดยปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศส Victor Cousin ในปี ค.ศ. 1818 หลักการนี้บางครั้งเรี ยกว่าลัทธิสุนทรี ยศาสตร์
(Aestheticism) (*) ซึ่งได้รับการสนับสนุนในอังกฤษโดยนักวิจารณ์อย่าง Water Horation Pater โดยบรรดา
จิตรกร Pre-Raphaelite (จิตรกรอังกฤษกลุ่มหนึ่งในคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งสนใจกับเรื่ องราวจาก
ประวัติศาสตร์ในยุคกลาง ปกรณัมแบบโรแมนติค และคติชาวบ้าน) และโดยจิตรกรชาวอเมริ กนั ที่อพยพไป
อยูต่ ่างประเทศ James ABBott Mcneil Whistler. ในประเทศฝรั่งเศส มีขอั บัญญัติทางด้านความเชื่อของกวีใน
แนว Symbolist อย่างเช่น Charles Baudelaire. อาจกล่าวได้วา่ “ศิลปะเพื่อศิลปะ” หลักการอันนี้ ได้อยูข่ า้ งใต้
หรื อทําหน้าที่รองรับศิลปะ Avant-Garde ของตะวันตกมากที่สุดในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 20
Major Contemporary Influences
อิทธิพลทางความคิดร่ วมสมัยทีส่ ํ าคัญ: นักปรัชญา 4 คนในช่วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 นับว่ามี
อิทธิพลในช่วงแรกของสุ นทรี ยศาสตร์ทุกวันนี้
Henri Bergson: เริ่ มจากฝรั่งเศส Henri Bergson นิยามวิทยาศาสตร์วา่ เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่ อง
ของสติปัญญาในการสร้างสรรค์ระบบอันหนึ่งของสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งอธิบายความเป็ นจริ งที่เชื่อกัน
โดยทัว่ ไป แต่อนั ที่จริ งกลับเป็ นเท็จ แต่อย่างไรก็ตาม ศิลปะได้รับการวางรากฐานอยูบ่ นสหัชญาน(intuition)
ซึ่งเป็ นการหยัง่ รู ้ความจริ งโดยตรงซึ่งไม่ผา่ นกระบวนการของเหตุผลหรื อผ่านสื่ อกลางทางความคิด ดังนั้น
ศิลปะจึงตัดผ่านสัญลักษณ์ตามขนบประเพณี และความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับผูค้ น ชีวิต และสังคม และเผชิญหน้า
กับความเป็ นจริ งโดยตัวของมันเอง
Benedetto Croce: ในอิตาลี นักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ Benedetto Croce ได้ให้การยกย่อง
เรื่ องของสหัชญานนี้ดว้ ยเช่นกัน แต่เขาได้พิจารณามันเป็ นเรื่ องของการรับรู ้โดยทันทีเกี่ยวกับวัตถุชิ้นหนึ่ง ซึ่ง
ด้วยเหตุผลบางประการ ทําให้วตั ถุชิ้นนั้นปรากฏเป็ นรู ปทรงขึ้นมา มันเป็ นการหยัง่ รู ้เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ก่อนที่
ใครคนหนึ่งจะสะท้อนภาพเกี่ยวกับมันออกมา ผลงานศิลปะต่างๆ คือการแสดงออก เป็ นรู ปทรงที่เป็ นวัตถุ
ของสหัชญานอันนั้น แต่ความงามและความน่าเกลียดมิใช่คุณสมบัติของผลงานศิลปะ แต่มนั เป็ นคุณสมบัติ
ต่างๆ ของจิตวิญญาณที่แสดงออกในลักษณะของสหัชญานในงานศิลปะเหล่านี้
Geoge Santayana: ปรัชญาเมธีและกวีชาวอเมริ กนั Geoge Santayana ให้เหตุผลว่า เมื่อใครคน
หนึ่งรู ้สึกพึงพอใจต่อสิ่ งๆ หนึ่ง ความพึงพอใจนั้นอาจได้รับการถือว่าเป็ นคุณสมบัติของสิ่ งนั้นในตัวมันเอง
(เป็ นวัตถุวิสยั – Objective) ยิง่ กว่าที่จะเป็ นการขานรับต่อวัตถุสิ่งนั้นในเชิงอัตวิสยั (Subjective) เทียบกันกับที่
ใครคนหนึ่งอาจจะอธิบายลักษณะการกระทําของมนุษย์บางคนว่าเป็ นสิ่ งที่ดีในตัวมันเอง แทนที่จะเรี ยกว่า

มันดีเพราะใครคนหนึ่งเห็นพ้องหรื อยอมรับมัน ดังนั้นเมื่อใครสักคนพูดว่า วัตถุชิ้นนั้นเป็ นสิ่ งสวยงาม ไม่ใช่
เพียงว่ามันเป็ นความปลื้มปิ ติทางสุ นทรี ยข์ องคนๆ นั้นในสี สรรและรู ปทรงของมันที่โน้มนําให้เขาเรี ยกมันว่า
สิ่ งสวยงาม แต่เป็ นเพราะวัตถุชิ้นนั้นมันมีความงามในตัวของมันเอง
John Dewey: นักการศึกษาและนักปรัชญาชาวอเมริ กนั มองว่าประสบการณ์ของมนุษย์เป็ นสิ่ งตัด
ขาด เป็ นเศษชิ้นส่ วน เต็มไปด้วยการเริ่ มต้นโดยปราศจากข้อสรุ ปใดๆ หรื อเป็ นประสบการณ์ต่างๆ ที่มีการยัก
ย้ายเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมอย่างจงใจ ในฐานะที่เป็ นวิธีการไปสู่ เป้าหมาย ประสบการณ์ที่เป็ นข้อยกเว้น
เหล่านั้นซึ่งไหลเลื่อนจากจุดเริ่ มต้นต่างๆ ของมันไปสู่ ความสมบูรณ์ต่างๆ คือสุ นทรี ยะ ประสบการณ์ทาง
สุ นทรี ยค์ ือความเพลิดเพลินสําหรับจุดหมายของตัวมันเอง เป็ นสิ่ งสมบูรณ์และมีส่วนประกอบในตัวเอง
พร้อมมูล และเป็ นบทสรุ ปโดยตัวมันเอง มิใช่เพียวเครื่ องมือที่นาํ พาไปสู่ จุดหมายอื่น(Aesthetic experience is
enjoyment for its owm sake, is complete and self-contained, and is terminal, not merely instrumental to
other purposes)
Marxism and Freudianism
ขบวนการเคลื่อนไหวที่มีพลัง 2 ขบวนการในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ได้แก่ Marxism และ
Freudianism. Marxism เคลื่อนไหวในขอบเขตของเศรษฐศาสตร์และการเมือง ส่ วน Freudianism เคลื่อนไหว
ในด้านจิตวิทยา ซึ่งทั้งสองขบวนการทางความคิด ปฏิเสธหลักการเกี่ยวกับ”ศิลปะเพือ่ ศิลปะ” และได้ยนื ยัน
อีกครั้งถึงประโยชน์ในทางปฏิบตั ิของศิลปะ. ลัทธิ Marxism มองศิลปะในฐานะที่เป็ นการแสดงออกของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีรากฐานทางเศรษฐกิจ บรรดาผูใ้ ห้การสันบสุ นน Marxism ยืนยันว่าศิลปะเป็ นสิ่ ง
ที่ยงิ่ ใหญ่ เป็ นสิ่ งที่กา้ วหน้า ต่อเมื่อมันให้การสนับสนุนมูลเหตุของสังคมภายใต้สิงซึ่งมันได้ถูกสร้างสรรค์
ขึ้นมา
Sigmund Freud เชื่อว่า คุณค่าของศิลปะนั้นดํารงอยูท่ ี่การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการบําบัด(the value of
art to lie in its therapeutic use): โดยวิธีการอันนี้ ทั้งศิลปิ นและสาธารณชนสามารถที่จะเปิ ดเผยความขัดแย้ง
ต่างๆ ที่ซ่อนเร้นและความตึงเครี ยดให้ได้รับการระบายออกมา ความเพ้อฝันต่างๆ และฝันกลางวัน
(Famtasies and Daydreams) ที่มีอยูใ่ นงานศิลปะ ได้ถูกแปรมาจากการหลบเลี่ยงจากชีวิตเข้าไปสู่ หนทาง
ต่างๆ ของการสร้างภาพ. ในการเคลื่อนไหวทางศิลปะของพวก Surrealist ในงานจิตรกรรมและกวีนิพนธ์ จิต
ไร้สาํ นึกต่างๆ ได้ถูกนํามาใช้เป็ นต้นกําเนิดของสาระและเทคนิค. กระแสธารแห่งความสํานึกที่เด่นชัดใน
เรื่ องที่แต่งขึ้นอย่างนวนิยายต่างๆ ของนักเขียนชาวไอริ ช James Joyce เป็ นสิ่ งที่ไม่เพียงได้รับการสื บทอดมา
จากผลงานของ Freud เท่านั้น แต่บางส่ วนได้สืบทอดมาจาก The Principles of Psychology(1890) โดยนัก
ปรัชญาและจิตวิทยาชาวอเมริ กนั William James และบางส่ วนได้นาํ มาจากนวนิยายฝรั่งเศส We’ll to the
Woods No More(1887) โดย Edouard Dujardin.

Existentialism
นักปรัชญาและนักเขียนชาวฝรั่งเศส Jean paul Sartre ได้ให้การสนับสนุนรู ปแบบอันหนึ่งของลัทธิ
Existentialism ในแนวคิดนี้ได้มองศิลปะว่าเป็ นการแสดงออกอันหนึ่งเกี่ยวกับอิสรภาพของปัจเจกบุคคลที่จะ
เลือก และเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของพวกเขาสําหรับการเลือกนั้น การไร้ซ่ ึงความหวัง เป็ น
ส่ งที่ถูกสะท้อนอยูใ่ นงานศิลปะ แต่มิใช่การสิ้ นสุ ด อันที่จริ งมันคือจุดเริ่ มต้น ทั้งนี้เพราะมันได้ไปทําลาย
ความรู ้สึกผิดและปลดเปลื้องเราจากสิ่ งซึ่งเป็ นความทุกข์ปกติของมนุษย์ ดังนั้นมันจึงเป็ นการเปิ ดทางให้กบั
อิสรภาพที่แท้จริ ง
Academic Controversies
การโต้แย้งต่างๆ ทางวิชาการของคริ สตศตวรรษที่ 20 ได้หมุนไปรอบๆ เรื่ องราวเกี่ยวกับ
ความหมายของศิลปะ นักวิจารณ์และนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องการเปลี่ยนแปลงความหมายของภาษา
และตรรกะ(Sementicist) ชาวอังกฤษ I.A.Richards อ้างว่า ศิลปะคือภาษาอันหนึ่ง ซึ่งทําหน้าที่นาํ พาหรื อ
ถ่ายทอดความคิดและข้อมูลออกมา ตลอดรวมถึงอารมณ์ความรู ้สึกอันหนึ่ง ซึ่งทําหน้าที่แสดงออก ปลุกเร้า
และสร้างความตื่นเต้นแก่ความรู ้สึก และในทัศนะของเขา ถือว่า ศิลปะเป็ นภาษาทางอารมณ์ ซึ่งมีระเบียบ
กฏเกณฑ์และความเชื่อมโยงกับประสบการณ์และทัศนะคติต่างๆ แต่ไม่ได้บรรจุความหมายทางสัญลักษณ์
ใดๆ
ผลงานของ Richards เป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับประโยชน์ทางเทคนิคด้านจิตวิทยาด้วย ในการศึกษา
ปฏิกิริยาทางสุ นทรี ยเ์ รื่ อง Practical Criticism(1929) เขาได้อธิบายการทดลองต่างๆ ซึ่ งเผยให้รู้วา่ คนที่มี
การศึกษาสู ง ต่างถูกกําหนดโดยการศึกษาของพวกเขา โดยการถ่ายทอดความคิดเห็น และโดยผ่าน
องค์ประกอบทางสังคมและสถานการณ์ต่างๆ ในการตอบโต้ทางสุ นทรี ยข์ องพวกเขา. ส่ วนนักเขียนคนอื่นๆ
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ที่มาจากเงื่อนไขของขนบจารี ต แฟชัน่ ความนิยมและความ
กดดันทางสังคมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงต้นของคริ สต์ศตวรรษที่ 18 บทละครของ William Shakespears
ได้ถูกมองว่าเป็ นศิลปะอนารยชนและศิลปะแบบกอธิค (เป็ นคําที่ค่อนไปในเชิงดูถูก) ที่แพร่ หลายดาษๆ
ทัว่ ไป
ความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่ องสุ นทรี ยศาสตร์ ได้ปรากฏออกมาในรู ปของนิตยสารที่ออกตาม
กําหนดเวลา อย่างเช่น Journal of Aesthetics and Art Criticism, ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริ กาในปี ค.ศ.
1941; และ Revue d’ Esthetique, ก่อตั้งขึ้นในประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1948; และนิตยสาร British Journal of
Aesthetics ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 (อ้างจาก http://www.baanjomyut.com/library/2552/aesthetics.html)
5.3 ทฤษฎีสัญลักษณ์ ทางสั งคม (symbolic intractionism theory)

ทฤษฎีสญ
ั ลักษณ์ทางสังคม เรี ยกอีกอย่างว่า ทฤษฎีการกระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ ที่เริ่ มด้วย
ความคิดเรื่ องการกระทําระหว่างกันและแบบของสัญลักษณ์ แล้วขยายไปถึงมนุษย์แต่ละความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กบั สังคมและสภาพของสังคมมนุษย์ เนื่องจากทฤษฎีน้ ีให้ความสําคัญต่อมนุษย์แต่ละคน จึง
อาจนับได้วา่ เป็ นทฤษฎีประเภทจุลภาคที่ช่วยให้ความรู ้เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดย
เน้นมนุษย์ ทั้งในเรื่ องจิตใจตัวตนและบุคลิกภาพ
ั ลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่า เมื่อมนุษย์มีการกระทําระหว่างกันทางสังคมจะต้องมีการใช้สญ
ในการสื่ อความหมาย สัญลักษณ์ หมายถึง กระทําระหว่างกันหลายรู ปแบบ แม้กระทัง่ ภาษาและตัวอักษรที่
เขียน ท่าทางที่แสดงออกหรื อสิ่ งของอันเป็ นวัตถุ เช่น ธง เหรี ยญตราหรื อสัญญาณของกลองและเสื้ อผ้า
(Vander Zanden, 1988, p. 34) แต่การกระทําระหว่างกันนั้น ผิดจากการกระทําระหว่างกันทางพฤติกรรม
เพราะการกระทําระหว่างกันทางสัญลักษณ์มีการถ่ายทอดความคิดสู่ กนั ด้วย นักการกระทําระหว่างกันทาง
สัญลักษณ์คิดว่า มนุษย์เป็ นอย่างไร คนอื่นเป็ นอย่างไร สังคมหล่อหลอม (Shape) มนุษย์แต่ละคนอย่างไร
หรื อมนุษย์ผเู ้ ป็ นสมาชิกของสังคมทั้งหลาย สร้างสรรค์สงั คมขึ้นมาอย่างไร บํารุ งรักษาสังคมไว้ได้อย่างไร
หรื อเปลี่ยนแปลงสังคมไปอย่างไร สังคมและบุคลิกภาพของบุคคลที่เป็ นสมาชิกของสังคมทั้งหลายสะท้อน
ปรากฏการณ์ทางสังคมขึ้นเหนือผูกพันกัน แต่ขณะเดียวกันก็มีลกั ษณะของตนเองได้อย่างไร และในทาง
กลับกันการกระทําระหว่างกันทางสัญลักษณ์ได้แสดงให้เห็นว่า โครงสร้างทางสังคมในฐานะเป็ นข่ายงาน
(Network) ของการกระทําระหว่างกันกับมีอิทธิพลหล่อหลอมปัจเจกชนได้อย่างไร เจ้าของทฤษฎี คือ Linton;
Mead; Moreno (อ้างถึงใน สัญญา สัญญาวิวฒั น์, 2540, หน้า 123-124)
Mead เน้นในเรื่ องของ จิต อัตตา และสังคม (Mind, Self, Soul) (Vander Zanden, 1988, p. 153) จิตนั้น
เป็ นเรื่ องสําคัญ เพราะไม่มีจิตแล้วอัตตาและสังคมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ จิตมนุษย์มีลกั ษณะเด่น 3 ประการ คือ
1. มีความสามารถใช้สัญลักษณ์กาํ หนดสิ่ งต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม ทําให้สามารถรู ้จกั สิ่ งต่าง ๆ
เหล่านั้น
2. จิตสามารถฝึ กซ้อมแนวการกระทําต่อสิ่ งต่าง ๆ
3. จิตสามารถหักห้ามแนวการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะไม่ควร
แต่วา่ Mead สนใจเฉพาะการเกิดของจิตเท่านั้น ไม่ได้สนใจในเรื่ องจิตของคนโต เมื่อมนุษย์สามารถให้
ความหมายกับสิ่ งต่าง ๆ และบุคคลอื่นในสภาพแวดล้อมได้แล้ว เขาก็สามารถให้ความหมายกับตัวของเขาเอง
ได้เสมือนบุคคลอื่นเช่นกัน ในขณะเดียวกันก็สามารถนํามาประเมินผลตนเองได้ดว้ ย การประเมินผลนั้นจะ
ขึ้นอยูก่ บั กระบวนการของจิต Mead กล่าวไว้วา่ เมื่อบุคคลได้ “ภาพตนเอง” (Self-image) จากสายตาของคน
อื่นที่สมั พันธ์กบั ตนมาระยะหนึ่ง ภาพตนเองที่มีลกั ษณะชัว่ คราวนั้น จะค่อย ๆ ฝังลึก จนในที่สุดกลายเป็ น
ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Conception) ที่เป็ นเสมือนวัตถุอย่างหนึ่งที่มีความสมํ่าเสมอ เป็ นบุคคลประเภท
หนึ่งที่มีท่าทีความโน้มเอียงที่จะชอบสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (Disposition) ที่ประสานสอดคล้องกับบิดามารดาของตน
จนกลายเป็ นอัตตาของบุคคลนั้น (สัญญา สัญญาวิวฒั น์, 2540, หน้า 125-127) จิตทําให้เกิดสังคมมนุษย์ที่มี
การกระทําระหว่างกันที่จดั ระเบียบแล้วและมีแบบแผนของบุคคลต่าง ๆ เรื่ องจิตและอัตตาทําให้ Mead

มองเห็นว่า สังคมนั้นที่แท้มีสภาพลื่นไหลไปมาและเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ทั้งนี้เพราะการแทรกบทบาทและ
เลือกบทบาทหรื อแนวทางปฏิบตั ิ จึงทําให้บุคคลสามารถปรับตัวได้อยูต่ ลอดเวลา และสังคมก็คือ แบบแผน
ที่ประสานสอดคล้องกันของกิจกรรม ที่มนุษย์ก่อขึ้น ซึ่งมีการดํารงรักษาไว้และเปลี่ยนแปลงไปตามการ
กระทําระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ระหว่างบุคคลหรื อในแต่ละคน
Moreno ได้เพิ่มเติมความคิดของ Mead ให้สมบูรณ์ข้ ึนโดยเน้นถึงองค์การทางสังคมที่ประกอบด้วย
บทบาทจํานวนหนึ่ง (Network of Roles) ซึ่งเป็ นสิ่ งบังคับและให้ แนวทางต่อการกระทําระหว่างกัน คือ
1. บทบาทเกี่ยวกับความต้องการจําเป็ นทางชีวภาพ (Psychosomatic role) ซึ่งเป็ นบทบาทที่ผกู ้ ระทํา
ระหว่างกันไม่รู้ตวั แต่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสังคม
2. บทบาทตามสภาพสังคม บุคคล แสดงบทบาทตามความคาดหวังของสังคมเฉพาะ (Psychodramatic
role)
3. บทบาทที่มีปัจเจกชนปฏิบตั ิตามความคาดหวังทัว่ ไปของสังคม เช่น กรรมกร พ่อ แม่ เป็ นต้น (social
role)
ต่อมา Linton ก็ได้ขยายลักษณะขององค์การสังคมและบุคคลที่เป็ นสมาชิกออก ไปอีก โดยเน้นในเรื่ อง
บทบาท สถานภาพและบุคคล
5.4 ทฤษฎีการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรม( Schools of Diffusionism )
แนวคิดของ Elliot Smith (1906) แห่ งสํานักคิดอังกฤษ เชื่อว่าวัฒนธรรมแพร่ กระจากจากจุดกําเนิด
ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของวัฒนธรรมแล้วแพร่ กระจายออกไปในอาณาบริ เวณโดยรอบเป็ นรู ปวงกลม จนกระทัง่ ไป
ถึงทัว่ โลก จุดศูนย์กลางของอารยธรรม (หรื อวัฒนธรรมที่เจริ ญสู งสุ ด) อยูท่ ี่ Egyptลักษณะของการ
แพร่ กระจายตามแนวคิดของ Smith เป็ นรู ปวงกลมวงเดียวกระจายรัศมีออกไปเป็ นละลอกประดุจวงกลม
ซ้อนๆ กัน จุดศูนย์กลางที่กาํ เนิดของวัฒนธรรมจะเป็ นส่ วนที่เข็มข้นที่สุด (หรื อเจริ ญที่สุด) ของวัฒนธรรม
วงกลมถัดๆ ออกมาจะค่อยๆ จางลงๆ ตามระยะที่ห่างจากจุดศูนย์กลาง จน กระทัง่ จางหายไปในที่สุดตาม
วงกลมรอบนอกสุ ดที่จางหายไป
6.งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. งานวิจัยในประเทศ
งานวิจยั ในประเทศ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งงานวิจยั ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 งานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาและการผลิตเครื่ องจักสาน
1.2 งานวิจยั เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน
1.1 งานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาและการผลิตเครื่ องจักสาน
ชุ่มเมือง ทีปกรกุล(ม.ป.ป.:54–112)ได้ทาํ วิจยั เครื่ องจักสานพื้นบ้าน ตําบลบ้านโพธิ์อาํ เภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มาผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ การจักสานได้ทาํ ต่อ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษในปัจจุบนั พบว่าเครื่ องจัก

สานบางชนิดยังเป็ นที่นิยมใช้กนั อยูแ่ ละบางชนิดได้เลิกทําไปแล้วเครื่ องจักสานที่นิยมใช้ในปั จจุบนั แบ่งตาม
ลักษณะการใช้สอยได้ดงั นี้คือเครื่ องภาชนะเครื่ องใช้ในครัวเครื่ องจับสัตว์เครื่ องเรื อนและเครื่ องปูลาดเครื่ อง
ขนส่ งสิ่ งของเครื่ องจักสานที่เลิกทําเพราะไม่จาํ เป็ นต่อการใช้สอยแต่ยงั มีการเก็บรักษาไว้เช่นอุง้ ฟุ้งกะโซ่ฝาบ้าน
เครื่ องสี ขา้ วประทุนเกวียนเป็ นต้น
มาโนช กงกะนันทน์(2526:183–186)ได้ทาํ วิจยั เครื่ องจักสานของจังหวัดราชบุรีผลการวิจยั สรุ ป
ได้วา่ ชาวบ้านในจังหวัดราชบุรีนิยมใช้ไม้ไผ่สีสุกไม้ไผ่เหลืองและไม้ไผ่เลี้ยงมาทําเครื่ องจักสานและใช้วสั ดุหลัก
อีก2ชนิดคือหวายและเถาวัลย์ซ่ ึงมีคุณสมบัติพิเศษสําหรับใช้สร้างส่ วนสําคัญในการทําเครื่ องจักสานทั้งนี้
เนื่องจากความจําเป็ นในการทําโครงสร้างเพื่อความคงทนและถาวรเครื่ องจักสานที่ชาวบ้านผลิตแบ่งตามหน้าที่ใช้
สอยออกเป็ น4ประเภทคือเครื่ องมือกสิ กรรมได้แก่โชงโลงเช่นขลุมคราดบุง้ กี๋สุ่มไก่ฯลฯเครื่ องมือจับสัตว์น้ าํ ได้แก่
ชะนางข้องกระซังลอบไซสุ่ มฯลฯเครื่ องใช้ภายในบ้านได้แก่ชะลอมฝาชีกระบุงกระจาดหาบกระชอน กระด้ง
ฯลฯสิ่ งของเบ็ดเตล็ดได้แก่กระจี้เข่งปลาที่ชอ้ นฟองนํ้าตาลหมวกใบตาลงอบเฉลวปั กหม้อยาตะกร้อฯลฯสําหรับ
ประโยชน์ใช้สอยชาวบ้านสร้างเครื่ องจักสานเพื่อนํามาใช้ ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวันอันประกอบไป
ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการกิจการทํางานการเล่นและความเชื่อซึ่งเป็ นทางที่ก่อให้เกิดพิธีกรรมต่าง ๆ
วินยั วิริยะปานนท์(2527:1–12)ได้ทาํ วิจยั เครื่ องจักสานอําเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีผลการวิจยั
สรุ ปว่าการประดิษฐ์เครื่ องจักสานมีจุดมุ่งหมายเปลี่ยนไปจากเดิมจากประโยชน์ใช้สอยในครัวเรื อนเป็ น
หัตถกรรมประยุกต์โดยดัดแปลงให้กา้ วหน้าตามกาลสมัยและผลิตให้ได้ปริ มาณมากตามความต้องการของตลาด
ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่มีความสามารถในการจักสานเป็ นอย่างดีส่วนใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษหลายชัว่
อายุคนและได้แบ่งเครื่ องจักสานออกเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้แก่เครื่ องจักสานที่เป็ นภาชนะเช่นกระบุงกระจาด
กระติบตะกร้าเครื่ องจักสานที่ใช้เป็ นเครื่ องตวงเช่นกระออมกระชุเครื่ องจักสานที่ใช้ในครัวเรื อนเช่นกระชอน
กระด้งพัดเครื่ องจักสานที่ใช้ในการขนส่ งสิ นค้าเช่นเข่งหลัว
เครื่ องจักสานที่ใช้จบั และดักสัตว์เช่นกระจูส้ ุ่ มกระชังเครื่ องจักสานประเภทเครื่ องเรื อนเครื่ องปูลาดเครื่ องเล่นเป็ น
ต้น
พิทกั ษ์ น้อยวังคลัง(2531:210–213)ได้วิจยั ลายสานไม้ไผ่ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิจงั หวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจยั พบว่าลายสานไม้ไผ่ที่สานเป็ นส่ วนประกอบในเครื่ องจักสานเพื่อนํามาตอบสนองความต้องการ
ทางด้านใช้สอยในชีวิตประจําวันได้รับการสื บทอดต่อเนื่องกันมาจากบรรพบุรุษตามคตินิยมของคนในท้องถิ่น
โดยอาศัยความสะดวกและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางสังคมเครื่ องจักสานไม้ไผ่ให้
ประโยชน์ต่อการใช้สอยในชีวิตประจําวันด้านต่าง ๆ คือใช้เป็ นภาชนะประกอบอาหารเครื่ องมือจับสัตว์
เครื่ องใช้ภายในบ้านเครื่ องสุ ขภัณฑ์เครื่ องใช้สาํ หรับเลี้ยงสัตว์เครื่ องมือเพาะปลูกส่ วนประกอบสิ่ งก่อสร้าง
เครื่ องมือประกอบสันทนาการและเครื่ องใช้ประกอบความเชื่อซึ่งการสร้าง
เครื่ องจักสานไม้ไผ่ต่าง ๆ มีรูปแบบสอดคล้องและกลมกลืนกับวิธีการใช้สอยในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
รู ปแบบของลายสานที่นาํ มาสานเป็ นส่ วนประกอบในเครื่ องจักสานไม้ไผ่มากที่สุดคือลายขัดซึ่งลายสานชนิดนี้ได้

ถูกดัดแปลงรู ปแบบและวิธีการให้เกิดความเหมาะสมกับการนําไปใช้สานเป็ นส่ วนประกอบในเครื่ องจักสาน
แตกต่างกันออกไปส่ วนรู ปแบบของลายขดจะถูกนํามาใช้สานเป็ นส่ วนประกอบในเครื่ องจักสานน้อยที่สุด
คุณค่าทางประโยชน์และคุณลักษณะของลายสานในเครื่ องจักสานไม้ไผ่จะชี้ให้เห็นถึงการเลือกใช้ลายสานแต่ละ
ชนิดเพื่อความสะดวกต่อการสานหรื อเพื่อความเหมาะสมต่อการนําไปใช้สอยให้เกิดประโยชน์ในส่ วนประกอบ
เครื่ องจักสานประเภทต่าง ๆ เช่นช่วยตอบสนองความต้องการทางด้านร่ างกายเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งอาหาร
และนํ้าช่วยตอบสนองความปลอดภัยแห่ งชีวิตเกี่ยวกับการใช้ลายสานเป็ นส่ วนประกอบสิ่ งก่อสร้างและใช้เป็ น
สัญลักษณ์ประกอบในพิธีกรรมความเชื่อช่วยตอบสนองความสุ ขทางใจเกี่ยวกับการใช้สาํ หรับเป็ นเครื่ องเล่นสิ่ ง
เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความรู ้ความสามารถหรื อความฉลาดเพื่อนํามาซึ่งสิ่ งจําเป็ นพื้นฐานบางอย่างต่อการดํารง
ชีพในชีวิตประจําวันจากการศึกษาลายสานที่ปรากฏในเครื่ องจักสานพบว่าลายกลมสามนิยมนํามาใช้สานเป็ น
ส่ วนประกอบเครื่ องจักสานมากที่สุดในส่วนของลายขัดด้วยกัน ส่ วนลายสานที่สานเป็ นส่ วนประกอบในเครื่ อง
จักสานน้อยที่สุดหรื อใช้สานประกอบเครื่ องจักสานเฉพาะอย่างคือลายกระด้งลายไส้จ่อและลายตาแหลวฮ่อ
นอกจากนี้รูปทรงของเครื่ องจักสานที่ตอบสนองความต้องการด้านใช้สอยในชีวิตประจําวันมากที่สุดคือเครื่ องจัก
สานไม้ไผ่รูปแบนส่ วนเครื่ องจักสานรู ปครึ่ งวงกลมรู ปตัวยูและเครื่ องจักสานที่ใช้เป็ นสัญลักษณ์ประกอบ
พิธีกรรมถูกนํามาใช้ในชีวิตประจําวันน้อยที่สุด
วิบูลย์ ลี้สุวรณ(2532:8–9)ได้ทาํ วิจยั เครื่ องจักสานในประเทศไทยผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ การ
สร้างเครื่ องจักสานในประเทศไทยจะขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขตามความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ประสานกับขนบประเพณี ความเชื่อศาสนาและวัสดุในท้องถิ่นนั้น ๆ ประกอบกันขึ้นเป็ นเครื่ อง
จักสานและเครื่ องจักสานโดยทัว่ ไปจะหมายถึงสิ่ งที่ประดิษฐ์ข้ ึนด้วยมือโดยวิธีจกั สานถักและทอเป็ นหลักใน
ด้านโครงสร้างและรู ปแบบการจักสานของไทยแต่ละชนิดได้ออกแบบให้สมั พันธ์กบั ลวดลายซึ่งมีผลต่อ
โครงสร้างไว้อย่างแยบยลทั้งรู ปทรงและลวดลายโครงสร้างจะนําไปสู่ ประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์นกั
คณิ ตศาสตร์และวิศวกรโครงสร้างจัดเครื่ องจักสานอยูใ่ นประเภท“โครงสร้างเปลือกบาง” (Shell Structure)
มีผนังเป็ นรู ปโค้ง(CurveStructure)ซึ่งอาจจะเป็ นรู ปทรงกระบอก(Cylindrical)หรื อเป็ นรู ปพาลาโบลา
(Palabola)ความโค้งจะติดตรึ งบังคับให้รูปทรงมีกาํ ลังเทียบได้กบั การม้วนตัวของกระดาษเป็ นทรงกระบอก
ซึ่งจะรับนํ้าหนักได้มากกว่าแผ่นเรี ยบเครื่ องจักสานจะมีโครงสร้างอยู2่ ชนิดคือโครงสร้างที่เกิดขึ้นด้วยลาย
สานของวัสดุที่ใช้ในการสานเป็ นตัวบังคับมี3ลักษณะคือโครงสร้างของเครื่ องจักสานที่ใช้ลายขัดกันธรรมดา
(Twinningand
Worberwork)ใช้ลายขด(Coiling)เป็ นโครงสร้างในตัวเองและการสานด้วยลายเส้นทแยง(Diagonal)
ประเภทที่สองเป็ นโครงสร้างที่เกิดจากการใช้วสั ดุหรื อวัสดุชนิดเดียวกันเข้ามาเป็ นเครื่ องสร้างเสริ มเพื่อให้
เครื่ องจักสานคงรู ปอยูไ่ ด้ดีและแบ่งลวดลายเครื่ องจักสานออกเป็ น4แบบคือลายขัดลายขดลายทแยงและลาย
อิสระ
ชูศกั ดิ์ เพรสคอทท์และคนอื่น ๆ (2533:115–116)ได้วิจยั การพัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อ
การสร้างงานและรายได้ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือผลการวิจยั พบว่างานหัตถกรรมที่มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะ

สนับสนุนและส่ งเสริ มให้เป็ นอาชีพหลักต่อไปได้โดยถือเกณฑ์ทางด้านการใช้วตั ถุดิบในท้องถิ่นความสามารถ
ของประชาชนเงินทุนการสร้างรายได้และตลาดสิ นค้าหัตถกรรมมี3ประเภทได้แก่งานทอผ้าทอเสื่ อและจักสาน
การดําเนินการผลิตสิ นค้าหัตถกรรมส่ วนใหญ่จะทําภายในตัวบ้านใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์อย่างง่าย ๆ วัตถุดิบก็
หาซื้อหรื อผลิตได้ในหมู่บา้ นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในการผลิตประมาณครัวเรื อนละ200–500บาทและใช้แรงงาน
ประมาณครัวเรื อนละ2–3คนทําการผลิตในช่วงหลังฤดูการเกษตรประมาณ4–6เดือนต่อปี มูลค่าการผลิตสําหรับ
งานจักสานครัวเรื อนละ30,000–36,000บาทต่อปี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั จํานวนแรงงานเวลาที่ทาํ งานและชนิดของสิ นค้าที่
ผลิตการผลิตสิ นค้าหัตถกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังประสบปัญหาหลายประการการขาดแคลนวัตถุดิบ
วัตถุดิบยังมีราคาสู งแรงงานมีความรู ้ความสามารถในการผลิตตํ่าขาดแคลนเงินทุนที่จะนํามาใช้จ่ายทางด้าน
การตลาดตลาดสิ นค้าหัตถกรรมแคบทําให้ผผู ้ ลิตต้องเป็ นผูร้ ับราคาทั้งทางด้านราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์
ขาดศูนย์พาณิ ชย์เพื่อจําหน่วยสิ นค้าหัตถกรรมโดยเฉพาะในแต่ละจังหวัดแนวทางและมาตรการในการพัฒนางาน
หัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อการสร้างงานและรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องดําเนินการให้ครบวงจรและ
ร่ วมกันระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนกล่าวคือควรส่ งเสริ มการปลูกไม้ไผ่พฒั นาหนองนํ้าเพื่อปลูกกกและผือ
ส่ งเสริ มการปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหมจะได้มีวตั ถุดิบใช้ตลอดปี ส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงานการนําเครื่ องมือ
และอุปกรณ์ที่ทนั สมัยเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการจัดตั้งศูนย์พาณิ ชย์ประจําจังหวัดเพื่อ
ขยายตลาดสิ นค้าหัตถกรรมให้กว้างขวางขึ้นตลอดจนการส่ งเสริ มการวิจยั ด้านการผลิต
และการตลาดเพื่อผลิตสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
บุญเลิศ สดสุ ชาติ(2535:35–36)ได้วิจยั หัตถกรรมไม้ไผ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการวิจยั
สรุ ปได้วา่ ช่างชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมใช้ไม้ไผ่สีสุกในงานหัตถกรรมประเภทเครื่ องจักสาน
หัตถกรรมที่ชาวบ้านผลิตใช้ในชีวิตประจําวันแบ่งเป็ น9ประเภทคือภาชนะประกอบอาหารเครื่ องใช้สาํ หรับจับ
สัตว์น้ าํ เครื่ องใช้ภายในบ้านเครื่ องใช้สาํ หรับเลี้ยงสัตว์เครื่ องมือเพาะปลูกส่ วนประกอบสิ่ งก่อสร้างเครื่ องมือ
ประกอบนันทนาการเครื่ องใช้ประกอบความเชื่อและเครื่ องใช้เบ็ดเตล็ดสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมไม้
ไผ่น้ นั พบว่าต้องพัฒนาช่างชาวบ้านให้มีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้สามารถยึดเป็ นอาชีพได้
ด้านรู ปแบบควรอนุรักษ์คุณลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้กรรมวิธีการผลิตควรใช้ตามแบบเดิมสําหรับ
การพัฒนาด้านเนื้อหาหรื อประโยชน์ใช้สอยควรเปลี่ยนแปลงใหม่ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคปัจจุบนั
ควรพัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านสัดส่ วนรู ปทรงพื้นผิวสี และลวดลายด้านสัดส่ วนและรู ปทรงให้มีการปรับเปลี่ยน
ย่อขยายเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ
กิตติศกั ดิ์ แสนประดิษฐ์(2539:118–120)ได้วิจยั การประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกระติบข้าว
ของชาวบ้านนาสะไมย์อาํ เภอเมืองจังหวัดยโสธรผลการวิจยั พบว่าการประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกระติบข้าว
ของชาวบ้านนาสะไมย์มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเอาไว้ขายการจักสานเพื่อไว้ใช้สอยมีเพียงเล็กน้อยดังนั้นจึงมีการ
ประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกระติบข้าวทุกครัวเรื อนแรงจูงใจในการประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกระติบข้าว
ของชาวบ้านนาสะไมย์มีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกันคือ(1)มีการสื บทอดอาชีพหัตถกรรมสานกระติบข้าวจากบรรพ
บุรุษจึงทําให้ชาวบ้านประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกระติบข้าวจนถึงปัจจุบนั (2)ชาวบ้านมีรายได้หลักจากการ

ประกอบอาชีพสานกระติบข้าว(3) แหล่งความรู ้ที่มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจประกอบอาชีพหัตถกรรมสาน
กระติบข้าวคือการรับรู ้ขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบผลผลิตต่อไร่
ระหว่างการสานกระติบข้าวกับการทําไร่ ทาํ นา(4) ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหัตถกรรม
สานกระติบข้าวประสบการณ์ในการสานกระติบข้าวก็เป็ นอีกส่ วนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจในการ
ประกอบอาชีพนี้ปัจจัยสําคัญของการประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกระติบข้าวคือการมีวสั ดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย
การมีแรงงานการมีกลุ่มและมีผนู ้ าํ ที่เข้มแข็งการลงทุนชาวบ้านใช้ทุนที่มีอยูใ่ นครอบครัวไม่ได้กยู้ มื จากสถาบัน
การเงินแต่อย่างใดเพราะการสานกระติบข้าวใช้เงินทุนไม่มากหากต้องการขยายการลงทุนก็เพราะเกิดจากความ
ต้องการกระติบข้าวของตลาดมีมากขึ้นวัสดุอุปกรณ์การสานกระติบข้าวได้แก่มีดกบเหลาตอกก้านตาลด้ายไน
ล่อนหรื อหวายไม้ไผ่ในการสานกระติบข้าวจะนิยมสานลายสองธรรมดาการตัดสิ นใจขายกระติบข้าวจะตัดสิ นใจ
ร่ วมกันทั้งพ่อบ้านและแม่บา้ นส่ วนการขายจะมีพอ่ ค้าในหมู่บา้ นมารับซื้อถึงที่บา้ นหรื อถ้าตลาดต้องการมาก
พ่อค้าก็จะสัง่ จองล่วงหน้าโดยนําเงินมามัดจําไว้ดา้ นความคิดเห็นต่อการประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกระติบ
ข้าวชาวบ้านเห็นว่าการประกอบอาชีพนี้มีความมัน่ คงเพราะตลาดมีความต้องการกระติบข้าวเป็ นจํานวนมาก
ปั ญหาในการประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกระติบข้าวได้แก่วสั ดุอุปกรณ์เช่นไม้ไผ่กา้ นตาลมีราคาแพงขึ้นและ
ทําให้สุขภาพอนามัยไม่ดีเช่นปวดหลังปวดเอวเหนื่อยอ่อนเพลียจากการนัง่ สานกระติบข้าวนาน ๆ การเก็บออม
จากการจําหน่ายกระติบข้าวโดยการฝากธนาคารและเก็บออมไว้ในรู ปสิ่ งของการใช้แรงงานชาวบ้านนาสะไมย์จะ
ไม่นิยมไปทํางานต่างถิ่นจะทํางานอยูท่ ี่บา้ นโดยจะช่วยกันสานกระติบข้าวเพราะทํารายได้ดีอยูแ่ ล้วจากผลการ
ประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกระติบข้าวที่มีต่อเศรษฐกิจทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีการสะสมทุนเพิ่มขึ้น
ผลจากการประกอบอาชีพหัตถกรรมสานกระติบข้าวที่มีต่อสังคมได้แก่ทาํ ให้ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวและเครื อญาติมีความสัมพันธ์กนั มากขึ้นโดยสมาชิกในครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือกันสานกระติบข้าว
บุตรหลานได้รับการศึกษาสู งขึ้นกว่าเดิมมีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทําให้เกิดความสามัคคีของคน
ภายในหมู่บา้ นลดปั ญหาสังคมภายในหมู่บา้ นเช่นปัญหาการเล่นการพนันปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยหมู่บา้ นมี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไปชาวบ้านให้ความร่ วมมือพัฒนาหมู่บา้ นอย่างสมํ่าเสมอมีการดูแลสุ ขภาพอนามัย
มากขึ้นมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงประเพณี ในหมู่บา้ นโดยจะใช้เงินเป็ นสื่ อกลาง
มากขึ้นมีการดํารงชีพแบบสังคมเมืองมากขึ้น
นิตยา เวียสุ วรรณ(2539:85–87)ได้วิจยั ลายถักหวายในเครื่ องจักสานไม้ไผ่ของชาวผูไ้ ทยบ้าน
โพนอําเภอคําม่วงจังหวัดกาฬสิ นธุ์ผลการวิจยั พบว่าเครื่ องจักสานไม้ไผ่ที่ใช้ในชีวิตประจําวันของชาวผูไ้ ทยบ้าน
โพนใช้ชิ้นส่ วนของไม้ผกู ติดเข้าเป็ นส่ วนประกอบเพื่อให้เครื่ องจักสานไม้ไผ่แข็งแรงและคงทนในหลายส่ วน
ได้แก่กรอบปากตีนและฐานรองรับด้านข้างรวมทั้งด้ามและหูหิ้วเพื่อให้ใช้สะดวกการใช้ชิ้นส่ วนของไม้มา
ประกอบกับภาชนะเครื่ องจักสานไม้ไผ่ตอ้ งใช้เส้นตอกหวายยาว ๆ ที่ผา่ หวายจักและขูดผิวออกแล้วเพื่อให้แน่น
ให้มนั่ คงป้องกันการชํารุ ดใช้ได้ทนทานและใช้สะดวกการถักเครื่ องจักสานไม้ไผ่ในบางส่ วนด้วยเส้นหวาย
แตกต่างกันไปตามตําแหน่งของบริ เวณที่ผกู ในเครื่ องจักสานไม้ไผ่และรู ปแบบของลายถักหวายก็แตกต่างกันจึง
เรี ยกรู ปแบบของการถักผูกนั้นว่าลายถักหวายลายถักหวายใน

เครื่ องจักสานไม้ไผ่บา้ นโพนตั้งชื่อตามจินตนาการที่ปรากฏในรู ปแบบของลายถักหวายและตั้งชื่อ
ตามวิธีการถักทั้งนี้ข้ นั ตอนในการถักลายเรี ยกเป็ นภาษาถิ่นของชาวบ้าน
พิสิฏฐ์ บุญไชย(2541:81–84)ได้ศึกษาการพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านอีสานปรากฏผลคือ
หัตถกรรมพื้นบ้านทุกประเภทเป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานอยูค่ ู่ชุมชนอีสานมาหลาย
ร้อยปี แล้วเมื่อชาวบ้านอีสานมีการอพยพย้ายถิ่นก็จะนําภูมิปัญญาพื้นบ้านนี้ติดตามไปด้วยหมู่บา้ นหนึ่ง ๆ ต้องมี
ช่างหัตถกรรมแตกต่างกันไปจนเป็ นหัตถกรรมประจําตระกูลแล้วได้ถ่ายทอดวิธีการทําต่อไปยังลูกหลานและ
กลายเป็ นหัตถกรรมประจําหมู่บา้ นการทําหัตถกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมจะผลิตเพื่อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าเพื่อการยัง
ชีพแต่ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็ นการผลิตเพื่อขายสร้างฐานะทางเศรษฐกิจความรํ่ารวยแก่ครอบครัวโดยได้นาํ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการผลิตแต่มีหตั ถกรรมพื้นบ้านบางประเภทได้มีพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิม
แต่บางประเภทได้ลดความสําคัญลงไม่ยดึ ถือพิธีกรรมความเชื่อ
มุ่งผลิตเพื่อขายจนกลายเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อนมีการจ้างแรงงานการแบ่งงานกันทําและเป็ นระบบ
ธุรกิจการค้าของหมู่บา้ นหัตถกรรมพื้นบ้านมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนอีสานในด้านผลดีคือสร้างรายได้
การมีงานทําให้แก่ครอบครัวครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีข้ ึนมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้นชุมชนหรื อ
หมู่บา้ นได้พฒั นาเจริ ญขึ้นมีสิ่งสาธารณะประโยชน์เพิม่ ขึ้นส่ วนผลเสี ยคือมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพของผูท้ าํ
หัตถกรรมมีปัญหาความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ปัญหามลพิษนอกจากนั้นยังมีผลเสี ยทางด้านสังคมได้แก่บุคคล
มีค่านิยมฟุ่ มเฟื อยและปัญหายาเสพติดในชุมชนหัตถกรรมพื้นบ้านบางประเภทผูผ้ ลิตไม่มีความรู ้ดา้ น
การตลาดลงทุนมากขายไม่ได้ทาํ ให้ผผู ้ ลิตขาดทุน
แนวทางการพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านอีสานคือควรส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดความรู ้การ
หัตถกรรมบางประเภทแก่คนรุ่ นหลังจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตให้เพียงพอควรมีการอบรมความรู ้ดา้ น
ป้องกันภัยการรักษาสุ ขภาพและการตลาดแก่ผทู ้ าํ หัตถกรรมพื้นบ้านควรส่ งเสริ มอนุรักษ์หตั ถกรรมพื้นบ้าน
ประเภทที่กาํ ลังจะหมดไปเพือ่ ส่ งเสริ มภูมิปัญญาพื้นบ้านให้คงอยูค่ ู่สงั คมอีสานต่อไป
ลักขณา จัตุโพธิ์(2541:216–219)ได้ศึกษาเครื่ องจักสานไม้ไผ่ชาวผูไ้ ทยบ้านโพนพบว่า ชาวบ้าน
โพนอําเภอคําม่วงจังหวัดกาฬสิ นธุ์เป็ นท้องถิ่นที่อยูใ่ นที่ราบเชิงเขาอุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืชพันธุ์ที่เป็ นวัตถุดิบ
เหมาะสมในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะไม้ไผ่ที่มีหลากหลายพันธุ์สามารถเลือกมาทําเป็ นเครื่ อง
จักสานได้เป็ นอย่างดีประกอบกับประเพณี วฒั นธรรมของชาวบ้านโพนยึดแนวคิดทางศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิม
ที่วา่ ผูห้ ญิงทอผ้าที่มีความงามทางด้านลวดลายส่ วนผูช้ ายทําเครื่ องจักสานด้วยความประณี ตซึ่งเป็ นคํากล่าวที่
แสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างผลงานของผูห้ ญิงกับผูช้ ายสื บทอดมาจากบรรพชนความซื่อสัตย์ต่อเผ่าพันธุ์
จึงมีผลต่อการสร้างทัศนคติที่ดีในการทําเครื่ องจักสานไม้ไผ่ให้มีคุณภาพในกลุ่มของผูช้ ายไม้ไผ่ที่สามารถสร้าง
คุณภาพในการจักสานได้ดีคือไผ่บงเพราะเป็ นไผ่ที่ข้ ึนได้ดี
ตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเป็ นไม้ไผ่ที่มีปล้องยาวเหลาทําตอกได้ง่ายจึงสะดวกสบายต่อการทํางานการสาน
ขึ้นรู ปเครื่ องใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งในด้านรู ปทรงความประณี ตและการสร้างสรรค์งานสานไม้ไผ่จึงได้รับการ
พัฒนาวัสดุในการสานให้เหมาะสมกับประโยชน์และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาตามลําดับ

ของกาลเวลาชาวผูไ้ ทยบ้านโพนจะทําเครื่ องจักสานไม้ไผ่ประเภทเครื่ องมือจับและดักสัตว์แบบง่ายโดยไม่มี
กระบวนการทําที่ละเอียดและความประณี ตเพราะไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากชาวผูไ้ ทยบ้านโพนอาศัยอยูใ่ นแถบภูมิ
ประเทศที่เป็ นภูเขาแต่เครื่ องจักสานไม้ไผ่ประเภทเครื่ องใช้ภายในบ้านจะมีกระบวนการทําที่ละเอียดในการสาน
เพราะเป็ นเครื่ องจักสานที่ใช้อยูเ่ ป็ นประจําชาวผูไ้ ทยบ้านโพนได้ใช้ประโยชน์จากเครื่ องจักสานไม้ไผ่ในการ
พกพาได้อย่างสะดวกสบายและใช้สาํ หรับการแสวงหาอาหารจาก
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนอกจากนี้เครื่ องจักสานไม้ไผ่ยงั สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน
นวลลออ ทินานนท์(2542:77–79)ได้ทาํ วิจยั งานหัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดนครนายกผลการวิจยั
พบว่างานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีการผลิตสื บทอดกันมาจนถึงปัจจุบนั ได้แก่งานจักสานงานทอเสื่ องานทอผ้าและ
งานตีเหล็กงานหัตถกรรมทั้ง4ประเภทมีรูปแบบที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยใน
ชีวิตประจําวันทั้งในครัวเรื อนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใช้ในพิธีกรรมบางอย่างพบว่ามีคติความเชื่อใน
การทํางานตีเหล็กคือพิธีบูชาครู เตาเพื่อความเป็ นสิ ริมงคลในการประกอบอาชีพส่ วนงานประเภทอื่นไม่พบว่ามีคติ
ความเชื่อที่แฝงไว้ในการทํางานนั้นนอกจากนี้ยงั พบงานหัตถกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในระยะเวลาประมาณ10ปี คือการ
ทําไม้กวาดการแกะสลักเหง้าไม้ไผ่การแกะสลักหิ นอ่อนและการทอพรมเช็ดเท้าเนื่องจากจังหวัดนครนายกมี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผวู ้ จิ ยั จึงเสนอแนะว่าควรมีการส่ งเสริ มศักยภาพดังกล่าวด้วยการสื บทอด
การผลิตงานหัตถกรรมที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั และฟื้ นฟูงานหัตถกรรมที่เคยมีมาในอดีตแต่ปัจจุบนั ได้สูญหายไปให้
กลับคืนมาโดยสื บทอดให้กบั คน
รุ่ นใหม่ดว้ ยการเชื่อมโยงมาสู่ โรงเรี ยนในหลาย ๆ ระดับซึ่งเป็ นการปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอีกทางหนึ่งให้กบั ชุมชนในจังหวัดนครนายก
บุญรอด ศิริทอง(2542:68–70)ได้ทาํ วิจยั การสานฝาบ้านอุดมตําบลหนองไผ่อาํ เภอธวัชบุรีจงั หวัด
ร้อยเอ็ดผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของการสานฝาขึ้นอยูก่ บั แรงจูงใจด้านรายได้ที่ช่วยให้ผปู ้ ระกอบอาชีพ
สานฝามีรายได้เพิ่มขึ้นประกอบกับแรงงานที่มีประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู ้มาจากบรรพบุรุษและ
ได้รับการฝึ กฝนมาแต่เยาว์วยั ตลอดจนไม้ไผ่ที่ใช้ในการสานฝาก็เป็ นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและสามารถหาซื้อ
ได้จากจังหวัดใกล้เคียงขั้นตอนการผลิตเริ่ มจากการเลือกไม้ไผ่การจักตอกและทําให้แห้งแล้วสานให้ได้ลายที่
ต้องการซึ่งมีอยู่
2ลายคือลายคุบและลายสามส่ วนขนาดมี2ขนาดคือ4ศอกและ5ศอกขนาด4ศอกราคาฝาละ5บาทขนาด5ศอกราคา
ฝาละ65บาทรายได้ที่ได้จากการสานฝาขาส่ งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมคือชาวบ้านมีฐานะ
ดีข้ ึนหนี้สินลดลงมีเงินออมสามารถซื้อเครื่ องจักรเครื่ องทุ่นแรงด้านการเกษตรและสิ่ งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
มาใช้ในครัวเรื อนชาวบ้านไม่ตอ้ งอพยพไปหางานทําที่อื่นความสัมพันธ์ระหว่างเครื อญาติดีมากบุตรหลานมี
โอกาสได้รับการศึกษาสู งขึ้นมากกว่าระดับการศึกษาภาคบังคับส่ งผลให้สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนดีข้ ึน
เพ็ญประภา วงศ์เกษมศักดิ์(2542:53–56)ได้ทาํ วิจยั การประกอบอาชีพสานกระติบข้าวบ้านโน
นมะเยาตําบลสระโพนทองอําเภอเกษตรสมบูรณ์จงั หวัดชัยภูมิผลการวิจยั พบว่าชาวบ้านโนนมะเยาประกอบ
อาชีพสานกระติบข้าวเพื่อการจําหน่ายและช่วยเพิ่มรายได้จากการทํานาเป็ นหลักโดยได้รับความรู ้และ

ประสบการณ์ในการสานกระติบข้าวจากบรรพบุรุษปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้ชาวบ้านประกอบอาชีพนี้อย่างเป็ นลํ่าเป็ น
สันคือมีไม้ไผ่หวายไม้มะกอกที่เป็ นวัตถุดิบสําคัญในท้องถิ่นอย่างเพียงพอแรงงานในครอบครัวและใช้เงินลงทุน
ไม่มากนักรวมทั้งมีพอ่ ค้าคนกลางเข้ามาสัง่ จองและติดต่อรับซื้อในหมู่บา้ นเป็ นประจํานอกจากกระติบข้าวแล้วยัง
ได้ประดิษฐ์เป็ นของใช้ในครัวเรื อนและฝาครอบไฮโลอีกด้วยผูป้ ระกอบอาชีพ
สานกระติบข้าวมีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิตเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแต่ละครอบครัวมีเงินเหลือ
เก็บออมบ้างและสามารถส่ งบุตรหลานศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวต้องช่วยเหลือใน
การผลิตจึงไม่นิยมเคลื่อนย้ายแรงงานไปที่อื่นทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมีเวลาร่ วมกันพัฒนาหมู่บา้ นมากขึ้น
ปัญหาสังคมลดลงและมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนส่ วนสภาพความเป็ นอยูโ่ ดยทัว่ ไปมีลกั ษณะเป็ นแบบ
สังคมเมืองอย่างเห็นได้ชดั
ศิวะ ศุภวิบูลย์(2542:109–111)ได้ศึกษาการประกอบอาชีพหัตถกรรม
ทําของที่ระลึกของชาวบ้านในเขตอําเภอขุขนั ธ์พบว่ามีขอ้ สําคัญดังนี้
1.วิวฒั นาการการประกอบอาชีพหัตถกรรมทําของที่ระลึกได้แก่ครุ นอ้ ยเกวียนน้อยและ
ผลิตภัณฑ์จากใบตาลครุ นอ้ ยเดิมชาวบ้านทําครุ ใหญ่ไว้ใช้ในครัวเรื อนเมื่อปี พ.ศ.2511จึงได้เปลี่ยนมาทําครุ นอ้ ยซึ่ง
มี5ขนาดในปี พ.ศ.2527สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอขุขนั ธ์และศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนได้เข้ามาแนะนํา
ชาวบ้านให้นาํ ครุ นอ้ ยมาทําผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่นทําเป็ นพวงองุ่นแล้วบรรจุในกรอบรู ปตุม้ หูเข็มกลัด
ติดเสื้ อที่ติดผมช่อดอกไม้เป็ นต้นเกวียนน้อยเริ่ มเมื่อปี พ.ศ. 2505โดยนายอําเภอขุขนั ธ์ได้นาํ เอาเกวียนน้อยมาเป็ น
ตัวอย่างปรากฏว่าชาวบ้านทําตามได้ประณี ตงดงามจนกระทัง่ ปี พ.ศ.2523
ทางราชการได้เข้ามาฝึ กอบรมชาวบ้านจนสามารถประดิษฐ์เกวียนน้อยเพื่อจําหน่ายได้ผลิตภัณฑ์จากใบตาลเริ่ ม
เมื่อปี พ.ศ.2520ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเข้ามาส่ งเสริ มอาชีพโดยพัฒนารู ปแบบการสานจากเชี่ยนหมากรู ปสี่ เหลี่ยม
จัตุรัสเป็ นกล่องใส่ ของกระจุกกระจิกผอบใบตาลและกระเป๋ าแบบหูหิ้ว
2.กระบวนการประกอบอาชีพชาวบ้านยึดการประกอบอาชีพตามอย่างพ่อแม่และพวกผูใ้ หญ่
ปั จจัยที่ก่อให้เกิดการทํางานด้านนี้ได้แก่รายได้ดีเวลาว่างและต้องการสื บทอดวัฒนธรรมทําของที่ระลึกมีการ
รวมกลุ่มในการประกอบอาชีพโดยกลุ่มได้ช่วยเหลือด้านการเงินการตลาดให้ความรู ้และเป็ นศูนย์รวมทํากิจกรรม
ช่วยเหลือสังคมแหล่งความรู ้ได้จากวิทยากรเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากพ่อแม่และจากหน่วยราชการปั ญหาในการ
ดําเนินการได้แก่ตอ้ งใช้เวลาความอดทนรายได้ไม่แน่นอนและตลาดยังไม่กว้างทุนที่ทาํ ได้จากกลุ่มตนเองและ
กูย้ มื จากสถาบันการเงินวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตซื้อจากท้องตลาดและปลูกเองมีการใช้เทคโนโลยีเฉพาะกับ
ผลิตภัณฑ์จากใบตาลคือมีการใช้สีเคมีการกําหนดราคากระทําโดยกลุ่มผูผ้ ลิตและผูซ้ ้ือร่ วมกัน ชาวบ้านมีรายได้
จาการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภาวะหนี้สินลดลงแต่ยงั มีการเก็บออมน้อยทางด้านสังคมชาวบ้านมีความสัมพันธ์กนั
มากขึ้นปั ญหาสังคมในหมู่บา้ นลดลงและหมู่บา้ นมีชื่อเสี ยงโดยสรุ ปชาวบ้านมีความคิดเห็นว่าการประกอบอาชีพ
หัตถกรรมทําของที่ระลึกทําให้ครอบครัวและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

สรุ ปงานวิจยั กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการพัฒนาและการผลิตเครื่ องจักสานนํามาใช้เป็ น
แนวทางในการศึกษาเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
รู ปแบบของเครื่ องจักสานให้ได้คาํ ตอบตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
1.2 งานวิจยั เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน
งานวิจยั เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนมีนกั วิชาการให้ความสนใจศึกษาดังนี้
พรพิไล เลิศวิชาและอรุ ณรัตน์ วิเชียรเขียว (2544:40–45) ได้ทาํ วิจยั ชุมชนหมู่บา้ นลุ่มนํ้า
ขานสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้ชุมชนกับการจัดการองค์ความรู ้ชุมชนลุ่มนํ้าขานมีการสะสมสื บทอดองค์ความรู ้ผา่ น
องค์กรจัดตั้งพื้นฐานซึ่งครอบครองความรู ้น้ นั ๆ ยืนอยูม่ ีตาํ แหน่งที่ซ่ ึงอาจจะแยกออกเป็ น7หมวดสําคัญคือ
(1)ระบบครอบครัวและเครื อญาติเป็ นระบบที่ทาํ หน้าที่จดั ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวดํารงความสัมพันธ์
ทางสายโลหิ ตถ่ายทอดความรู ้ในการดําเนินชีวิตในการผลิตในการดูแลสุ ขภาพระบบเฮือนเก๊าและเก๊าผีเป็ น
เครื่ องมือเชื่อมโยงพลังของระบบเครื อญาติสืบมาทําให้แรงงานและความสัมพันธ์คนกับคนกลายเป็ นปัจจัย
เข้มแข็งที่ชุมชนได้พฒั นาองค์กรการผลิตและชีวิตสังคมชีวิตและค่านิยมสมัยใหม่
เริ่ มมีบทบาททําลายระบบความเชื่อนี้ลง(2)ระบบหมวดบ้านก่อสานขึ้นจากระบบเครื อญาติและระบบ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มชนหลายสายเลือดการจัดคนขึ้นเป็ นระบบหมวดหมู่ป๊อกกลุ่มทําให้หน่วยจัดตั้งนี้เล็กและมี
พลวัตรสู ง (3)ระบบหมวดวัดและหัววัดเป็ นระบบที่จดั ตั้งขึ้นระหว่างชุมชนกับศาสนาและความเชื่อจึงเป็ นแหล่ง
รวมและเชื่อมโยงความรู ้ความเชื่อศาสนาประเพณี วฒั นธรรมปัญญาชนและผูน้ าํ ทางจิตวิญญาณ(4)ระบบหมวด
เหมืองฝายเป็ นองค์กรจัดตั้งทางการผลิตที่รวบรวมองค์ความรู ้จดั การและสื บทอดระบบการจัดการนํ้าควบคุมนํ้า
บังคับนํ้าเพื่อการผลิตหมวดเหมืองฝายครอบครองความรู ้ดา้ นวิศวกรรมระบบนํ้ารับผิดชอบทรัพยากรดินและนํ้า
โดยอาศัยฐานรากของการผลิตคือชาวไร่ ชาวนา(5)ระบบตลาด
เป็ นองค์กรจัดตั้งของความสัมพันธ์ทางการผลิตประกอบด้วยหน่วยของระบบตั้งแต่กบู ตาดกาดก้อมกาดระหว่าง
หมู่บา้ นจนถึงกาดระหว่างลุ่มนํ้าและล่าสุ ดคือกาดเคลื่อนที่ระบบความสัมพันธ์น้ ีครอบครองความรู ้ในการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายและมีประสบการณ์สูงเชื่อมโยงผูผ้ ลิตเข้ากับผูบ้ ริ โภคในถิ่นใกล้และไกลจัดการระบบกระจาย
ผลผลิตและสื่ อความหมายด้านความต้องการและรสนิยมของผูบ้ ริ โภคถึงผูผ้ ลิต(6)ระบบหมวดปอยหลวงเป็ น
องค์กรจัดตั้งทางสังคมของเครื อข่ายหมู่บา้ นทัว่ ทั้งลุ่มนํ้าเป็ นภาคของชุมขนหลากหลายที่อาศัยอยูใ่ นเขตภูเขาที่
ราบและลุ่มนํ้าที่ดาํ รงสื บทอดความรู ้ในการจรรโลงความสัมพันธ์ทางจิตใจผลิตซํ้าระบบวัฒนธรรมพื้นที่
ขับเคลื่อนให้ระบบสังคมพลังที่จะดํารงอยูแ่ ละสื บทอดต่อไป(7)ระบบหมวดศพเป็ นองค์กรที่จดั ตั้งทางสังคมที่จดั
ความสัมพันธ์ทางจิตใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนเกี่ยวกับคติชีวิตในโลกนี้กบั โลกหน้าดํารงและสื บทอด
ความรู ้ในการอยูร่ ่ วมกันด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพ
ชุมชนลุ่มนํ้าขานมีการจัดการเครื อข่ายของการจัดการความรู ้ระดับหมู่บา้ นจนถึงระดับลุ่มนํ้าและข้ามลุ่มนํ้าโดย
เน้นกระบวนการทํางานร่ วมกันร่ วมทุกข์และร่ วมสุ ขเป็ นความสัมพันธ์ทางแนวนอนและแนวตั้งระดมความ
ร่ วมมือทางความคิดการทํางานไม่ได้เน้นเทคโนโลยีนอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ยังได้กล่าวไว้วา่ หมู่บา้ นในลุ่มนํ้าเดียวกันได้

ร้อยโยงเป็ นเครื อข่ายการจัดการนํ้าคือระบบเหมืองฝายประกอบด้วยหมู่บา้ นนับร้อยหมู่บา้ นจัดสรรนํ้าและจัดสรร
แรงงานโดยอาศัยประสบการณ์ร่วมกันในท้องถิ่นเดียวกันสายญาติศาสนาพิธีกรรมงานบุญและงานรื่ นเริ งเป็ นต้น
ผูว้ ิจยั ได้กล่าวไว้วา่ พลวัตรของสังคมสามารถพิจารณาปรากฏการณ์4ระบบย่อยในสังคมคือ
(1)ถิ่นฐานภูมิประเทศผูค้ น(2)ระบบการผลิต(3)ระบบความสัมพันธ์(4)โลกทัศน์องค์ความรู ้และเทคโนโลยี
ลักษณะทั้ง4คลี่คลายมาจากปฏิสมั พันธ์ดา้ นพื้นฐานที่ชุมชนมีต่อสิ่ งแวดล้อมนัน่ ก็คือการใช้แรงงานเพื่อดัดแปลง
ธรรมชาติให้เป็ นผลผลิตเพื่อยังชีพ (ปัจจัยสี่ ) และเพื่อการประกันการดํารงอยูข่ องชีวิตและชุมชนลักษณะทั้ง4
เป็ นตัวแทนของระบบย่อย4ระบบที่มีพลวัตรเคลื่อนไหวอยูภ่ ายใต้ดุลยภาพซึ่งปรากฏเห็นสภาพสังคมที่เป็ นอยู่
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนั้นมิได้เป็ นไปในเชิงอํานาจหากแต่เป็ นไปโดยกฎเกณฑ์ที่ได้ตกลงร่ วมกันและ
เข้าใจกันรวมทั้งการยอมรับในพุทธศาสนาการนับถือผีและอุปนิสยั แบบชาวล้านนาทําให้ชุมชนมีการแก้ไข
ปั ญหาภายในสังคมอย่างอะลุม้ อล่วยยอมรับสัจจะความเป็ นจริ งทั้งด้านมืดและด้านสว่างที่มีอยูใ่ นผูค้ นสื บทอด
และบอกกล่าวคติต่าง ๆ จากรุ่ นพ่อแม่สู่รุ่นลูกโดยการสัง่ สอนในครอบครัวและโดยอาศัยกรอบแห่งจารี ตสังคม
ทําให้ปัญหาในสังคมมีนอ้ ยอันเป็ นการประกันการผลิตในสังคมที่เน้นการเกษตรซึ่งต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วม
แรงของคนจํานวนมากแต่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในสังคมมิได้เป็ นไปเพื่อตระเตรี ยมสําหรับความรุ นแรงหรื อ
การรุ กรานที่มีมาจากภายนอกสังคมชุมชนลุ่มนํ้าขานมีวธิ ีการปรับตัวเข้าสู่ ดุลยภาพใหม่ของตนเองโดยการคงอยู่
ของเศรษฐกิจอีกระบบหนึ่งภายในชุมชนกล่าวคือ(1)ยังคงการใช้หน่วยและอัตราการผลิตและการแลกเปลี่ยนที่
สอดคล้องกับพลังการผลิตชุมชนแทนที่จะใช้หน่วยและอัตราที่กาํ หนดระบบทุนหรื อรัฐล้วน ๆ (2)ยังคงระบบ
แลกเปลี่ยนและการกระจายผลผลิตโดยใช้ขา้ วแทนที่จะใช้เงินตราล้วน ๆ (3)ยังคงใช้ระบบการทํางานรวมหมู่
และการแลกเปลี่ยนแรงงานอย่างมีนยั สําคัญ(4)ยังคงมีและใช้ระบบทรัพย์สินรวมหมู่ใช้กฎระเบียบข้อตกลง
มาตรการของชุมชนเพื่อรองรับและสนับสนุนการผลิตและระบบความสัมพันธ์ของชุมชน(5)ยังคงสื บทอดองค์กร
การผลิตองค์กรจัดตั้งและเครื อข่ายทางสังคมแทนที่จะใช้ตลาดทุนและระบบปกครองทางกฎหมายที่กาํ หนดโดย
รัฐล้วน ๆ (6)ยังคงรักษาด้านที่ให้ความสําคัญกับระบบคุณค่ามากกว่าระบบมูลค่าในการผลิตการใช้แรงงานการ
จัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนการเข้ามาของระบบทุนและเทคโนโลยีไม่เพียงแต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
และลักษณะภายนอกที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นหากแต่ยงั มีผลเปลี่ยนแปลงของระบบวิธีคิดและโลกทัศน์ของชุมชน
ในบางด้านด้วยเมื่อชาวนายอมรับเอาระบบการศึกษาสมัยใหม่ระบบการแพทย์แบบตะวันตกชาวนาจําเป็ นต้อง
ยอมรับระบบเงินตราเพื่อใช้เป็ นสิ่ งแลกเปลี่ยนแทนแรงงานหรื อผลผลิตและโดยปริ ยายชาวนาถูกกําหนดว่า
เงินตราและแรงงานเท่าไรจึงจะพอแลกเปลี่ยนกับกิจกรรมหรื อนวัตกรรมใหม่เหล่านี้ได้ชาวนาจึงต้องหันมาเพิ่ม
ผลผลิตในไร่ นาของตนเองหรื อใช้แรงงานผลิตอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้ผลผลิตไปแลกเปลี่ยนเป็ นเงินตราที่จะ
นําไปใช้จ่ายการเปลี่ยนแปลงนี้นาํ ไปสู่ ปัญหาการขูดรี ดแรงงานหรื อการเอาเปรี ยบของทุนผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ข้อสังเกตไว้
ว่าการใช้เทคโนโลยีและระบบเป็ นใหญ่น้ ีน่าจะไม่สอดคล้องกับจารี ตปฏิบตั ิหรื อวิธีคิดหรื อโลกทัศน์ของชาวนา
เดิมนักในหลักการแล้วสังคม/ชุมชนมีลกั ษณะพึ่งพิงตัวเองสู งผ่านกาลเวลาอันยาวนานภายใต้ความเจริ ญและ
ความเสื่ อมของอาณาจักรทั้งหลายนั้นมักจะมีสิ่งหนึ่งที่สาํ คัญคือระบบความสัมพันธ์ที่มีบทบาทสู งต่อทิศทางของ
สังคมระบบความสัมพันธ์น้ ีคือเครื อข่ายโยงใยคนในชุมชนหรื อชนชาติระบบความสัมพันธ์น้ ีไม่ได้แยกออกโดด

เดี่ยวจากอีก3ระบบเช่นเดียวกับระบบหลักอีก3ระบบนั้นก็ไม่ได้แยกออกโดดเดี่ยวต่างหากจากระบบอื่น ๆ
(ระบบถิ่นฐานภูมิประเทศผูค้ นระบบการผลิตและระบบโลกทัศน์องค์ความรู ้และเทคโนโลยีผวู ้ ิจยั ยังได้เพิ่มเติม
ไว้อีกว่าความโน้มเอียงที่จะใช้เทคโนโลยีหรื อการรับเอาเนื้อหาวิธีการเพื่อสันทนาการและบันเทิงรู ปแบบใหม่เข้า
มาในชุมชนนั้นจะเป็ นสาระสําคัญหรื อมีความสําคัญต่อเสถียรภาพของชุมชนก็ต่อเมื่อมันได้กลายเป็ นสิ่ งกําหนด
วิธีคิดหรื อวิถีการผลิตแล้วสะท้อนออกในระบบอื่น ๆ อันเป็ นพลวัตรของดุลยภาพของสังคมนั้นซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังว่านี้มีความเป็ นไปได้อยูอ่ นั นํามาซึ่งความกังวลใจสําหรับผูท้ ี่ได้เห็นความเสื่ อมซึ่งได้ก่อตัวขึ้น
แล้วในชีวิตสังคมบางแห่งหากชุมชนไม่พฒั นาวิธีคิดโลกทัศน์องค์ความรู ้หรื อวิธีการที่จะติดต่อสื่ อสารถ่ายทอด
ผลิตโลกทัศน์ของตนเองพร้อมทั้งความเข้าใจที่เท่าทันต่อสิ่ งใหม่ที่เข้ามาและเข้าควบคุมแทนที่จะถูกควบคุมโดย
ระบบและมายังภายนอกแล้วระบบอื่น ๆ ที่ยงั คงทํางานและคํ้าจุนระบบดุลยภาพที่เป็ นอยูก่ จ็ ะถูกทําลายลง
สมคิด พรมจุย้ และคนอื่น ๆ (2546:59–71) ได้ทาํ การวิจยั เศรษฐกิจชุมชนหมู่บา้ นอีสานใต้
มีผลการวิจยั พบว่า(1)ปัจจุบนั อีสานใต้ประกอบด้วยกลุ่มคน4กลุ่มชาติพนั ธุ์คือกุยเขมรลาวและไทย–โคราชโดยมี
กลุ่มคนชาติพนั ธุ์ลาวเป็ นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในอดีตพื้นที่อีสานใต้ประกอบด้วยแหล่งทรัพยากรสมบูรณ์มีระบบการ
ผลิตแบบยังชีพอาชีพหลักคือทํานาโดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมมะลิวถิ ีการผลิตและวิถีชุมชนค่อย ๆ
เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก(2)มีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวติ ของสมาชิกในหมู่บา้ นจากสังคมเกษตรที่เรี ยบง่ายมาสู่ สงั คมที่ตอ้ งดิ้นรนเพื่อการอยู่
รอดมีการจัดสรรแรงงานในครัวเรื อนไปหารายได้จากนอกภาคเกษตรทิ้งให้แรงงานคนแก่เด็กและคนที่ยงั ไม่
สามารถหาตําแหน่งงานได้อยูใ่ นหมู่บา้ นการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ วมีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ เมืองและ
ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมในหมู่บา้ นอย่างรวดเร็ วตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก(3)สาเหตุสาํ คัญที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงสามารถแบ่งออกได้เป็ น2ยุคคือ(3.1)การเปลี่ยนแปลงก่อนการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออํานาจรัฐการศึกษาศาสนาการคมนาคมทางรถไฟ
และทางถนน(3.2)การเปลี่ยนแปลงช่วงการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจัยที่ส่งผลได้แก่
การเพิ่มของประชากรการกําหนดกรอบพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯและอิทธิพลของระบอบทุนนิยม
(4)ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการคงอยูข่ องเศรษฐกิจชุมชนหมู่บา้ นอีสานใต้ประกอบด้วยวัฒนธรรมความเชื่อ
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนผูน้ าํ องค์กรระดับชุมชนความเข้มแข็งองค์กรทาง
เศรษฐกิจและสังคมภายในชุมชนพฤติกรรมการผลิตและบริ โภคของชุมชนการสะสมทุนและแหล่งทุนเพื่อ
การผลิตการใช้อาํ นาจรัฐและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายนอกชุมชน(5)แนวทางการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของหมู่บา้ นอีสานใต้คือการสร้างระบบเศรษฐกิจฐานทางวัฒนธรรมการใช้กระบวนการประชาสังคม
ในการจัดการทรัพยากรชุมชนให้เกิดประสิ ทธิภาพมีผนู ้ าํ ชุมชนที่เป็ นที่ยอมรับที่เข้มแข็งสามารถหาความ
ร่ วมมือจากส่ วนต่าง ๆ ได้มีองค์กรทางเศรษฐกิจในชุมชนที่เข้มแข็งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภค
ไปสู่ การพึ่งตนเองมีการสะสมทุนเพื่อการผลิตของตนเองโดยรัฐจะมีบทบาทเป็ นเพียงผูส้ นับสนุนเท่านั้น

จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ (2546:58–60) ได้ศึกษาเศรษฐกิจชุมชนหมูบ่ า้ นภาคเหนือ
ตอนล่างงานศึกษานี้ใช้แนวทางศึกษาแบบประวัติศาสตร์ยอ้ นหลังไปประมาณต้นศตวรรษที่20เพื่อตรวจสอบ
เศรษฐกิจหมู่บา้ นในเขตภาคเหนือตอนล่างเกี่ยวกับลักษณะพัฒนาการและการปรับตัวเพื่อการดํารงอยูข่ องชุมชน
ในปัจจุบนั ข้อมูลที่ใช้ท้ งั ปริ มาณและคุณภาพรวบรวมจาก4จังหวัดได้แก่สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและนครสวรรค์
ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้เศรษฐกิจหมู่บา้ นในเขตภาคเหนือตอนล่างในยุคประมาณต้นศตวรรษที่20มีลกั ษณะ
พอเพียงการผลิตการกระจายและการบริ โภคผลผลิตหมุนเวียนอยูใ่ นชุมชนและระหว่างชุมชนความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติจาํ นวนประชากรน้อยตลอดจนวิถีธรรมเนียมปฏิบตั ิในชุมชนล้วนเป็ นปั จจัยก่อให้เกิด
ความสมดุลอย่างดีในชีวิตของชาวบ้านคํากล่าวที่วา่ ในนํ้ามีปลาในนามีขา้ วไม่เกินจริ งเลยสําหรับชาวภาคเหนือ
ตอนล่างประมาณกลางศตวรรษที่20เศรษฐกิจของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงจากแบบพอเพียงมาเป็ นเศรษฐกิจ
การตลาดสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงมีหลายประการเช่น(1)นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อขยายการส่ งออก(2)การเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตภูมิภาค(3)การขยายตัวของระบบทุน
นิยม(4)การขยายตัวของเทคโนโลยีตะวันตก(5)ความเสื่ อมถอยของวัฒนธรรมชุมชนชนบท
กล่าวโดยสรุ ปความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นส่ งผลกระทบต่อ
หมู่บา้ นชาวบ้านพบว่าอิสรภาพในการดํารงชีวิตลดลงไปเรื่ อย ๆ เนื่องจากต้องพึ่งพิงอยูก่ บั ปัจจัยภายนอก
หลายประการในแง่ของความสะดวกสบายทางวัตถุ ชีวติ ของพวกเขาไม่ยากลําบากเท่าบรรพบุรุษแต่ทว่า
หมู่บา้ นต้องจ่ายราคาสําหรับสิ่ งเหล่านี้ครอบครัวต้องมีหนี้สินสภาพแวดล้อมถูกทําลายครอบครัวต้องแยก
จากกันไปแสวงหางานชีวิตใหม่ในเมืองต้องอยูก่ บั ความแออัดและยากจนทั้ง ๆ ที่เห็นขบวนการปรับตัวเพื่อ
ความอยูร่ อดของชาวบ้านเกิดขึ้นอยูโ่ ดยทัว่ ไปชาวบ้านทั้งรายบุคคลและกลุ่มได้แสดงความสามารถเพื่อรักษา
ชุมชนของตนไว้โดยฟื้ นฟูหลักการพึ่งตนเองขึ้นมาซึ่งเคยมีอยูแ่ ต่เสื่ อมถอยไปเนื่องจากการพึ่งพิงปัจจัยที่มา
จากภายนอกภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานต่าง ๆ เช่นองค์กรพัฒนาเอกชนปัญญาชนนักวิชาการผูน้ าํ
การพัฒนาวิถีปฏิบตั ิบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเป็ นเครื อข่ายกระจายไปทัว่ เช่นการทําเกษตรแบบพอเพียง
อุตสาหกรรมครัวเรื อนขนาดเล็กและการใช้เทคโนโลยีขนาดกลาง
ชลิตา พัณฑุวงศ์และอนุสรณ์อุณโน (2546:35–38) ได้ศึกษาพลวัตรเศรษฐกิจชุมชน
หมู่บา้ นภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออกผลการศึกษาพบว่าระบบเศรษฐกิจครัวเรื อนและชุมชนภาคใต้ตอนบนฝั่ง
ตะวันออกมีลกั ษณะเป็ นระบบเศรษฐกิจกึ่งยังชีพกึ่งแลกเปลี่ยนมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่เศรษฐกิจการค้าจะขยาย
ตัวอย่างเต็มรู ปแบบโดยสัดส่ วนปริ มาณหรื อความเข้มแข็งระหว่างระบบเศรษฐกิจยังชีพกับระบบเศรษฐกิจ
แลกเปลี่ยนในแต่ละพื้นที่ข้ นึ อยูก่ บั ความใกล้ไกลระหว่างพื้นที่กบั ศูนย์กลางการค้ารวมทั้งความสะดวกของ
เส้นทางคมนาคมโดยหากเป็ นชุมชนที่อยูก่ ลางหุ บเขาติดต่อคมนาคมกับภายนอกกาแลกเปลี่ยนผลผลิตจะเกิดขึ้น
น้อยกว่ารู ปแบบ/วิธีการแลกเปลี่ยนส่ วนใหญ่จะเกิดขึ้นในลักษณะบุคคลภายนอกเดินทางนําผลผลิตมา
แลกเปลี่ยนด้วยมากกว่าจะเป็ นลักษณะที่คนในชุมชนจะนําผลผลิตไปแลกเปลี่ยนหรื อจําหน่ายภายนอกอีกทั้งยัง
เป็ นการนําไปบริ โภคในครัวเรื อนไม่ใช่เพือ่ นําไปขายต่อขณะที่อีกชุมชนหนึ่งแม้จะอยูห่ ่ างไกลจากศูนย์กลาง
การค้าแต่ดว้ ยความที่มีคลองไหลผ่านชาวบ้านจึงนําผลผลิตในสวนบรรทุกเรื อหรื ออาศัยการล่องผลผลิตตามลํา

นํ้าไปจําหน่ายที่อาํ เภอแม้ทุกพื้นที่จะมีระบบเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนและสัมพันธ์กบั ระบบตลาดในสัดส่ วนที่ต่างกัน
ออกไป ทว่าครัวเรื อนในทุกพื้นที่ต่างผลิตเพื่อยังชีพควบคู่ไปด้วยโดยมีระบบการผลิตที่หลากหลายระบบ
เศรษฐกิจเพียงโดด ๆ หากแต่อิงอาศัยหรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของความสัมพันธ์ทางสังคมประการสําคัญหลายกรณี
เป็ นกลไกถักทอเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีนยั สําคัญค่อนข้างมากคือระบบเกลอซึ่งสามารถอาศัยเป็ น
กลไกในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกันหรื อพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพถึงแม้วา่ ครัวเรื อนและ
ชุมชนพื้นที่ศึกษาจะอยูใ่ นจุดหรื อตําแหน่งในเส้นทางของการก้าวไปสู่ ระบบเศรษฐกิจการค้าต่างกันทว่าครัวเรื อน
และชุมชนแต่ละพื้นที่ต่างมีศกั ยภาพจะอาศัยรู ปแบบ/วิธีการรวมทั้งกลไกต่าง ๆ เพือ่ ธํารงรักษาระบบเศรษฐกิจ
ของตนไว้ประกอบด้วย(1)การกระจายการผลิตไปสู่ กิจกรรมการผลิตการเกษตรที่หลากหลาย(2)การจัดการ
แรงงานในครัวเรื อน(3)การจัดการผลผลิตและตลาด(4)การจัดการบริ โภคในครัวเรื อน(5)การอาศัยกลไกและ
เครื อข่ายทางสังคม(6)สํานึกและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ทิพวัลย์ สี จนั ทร์(2546:33–34)ได้ศึกษาพลวัตรการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนภาคกลางมีผล
การศึกษาดังนี้(1)ความต้องการผลผลิตทางการเกษตรทั้งจากภายนอกและภายในการพัฒนาระบบเครื อข่ายการค้า
และธุรกิจการเกษตรการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่โดยเฉพาะการพัฒนาระบบชลประทานภายใต้ผลกระทบจาก
ข้อจํากัดและโอกาสที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการครอบครองปั จจัยการผลิตที่สาํ คัญและความสามารถในการเข้าถึง
ระบบตลาดที่แตกต่างกันเป็ นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงระบบชุมชนเกษตรในพื้นที่ทุ่งลูกนก(2)ความแตกต่าง
ระหว่างชนชั้นในสังคมเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบชุมชนเกษตรจากระบบการผลิตเพื่อบริ โภค
มาสู่ การผลิตเพื่อการค้า(3)การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเกิดจากการเคลื่อนย้ายทุนเอกชนเข้าสู่ ระบบการค้า
ธุรกิจเกษตรอันเป็ นผลมาจากการดําเนินการของบริ ษทั ในประเทศและต่างประเทศและเครื อข่ายนานาชาติ(4)
เกษตรกรมีความสัมพันธ์และพันธะสัญญาในการผลิตในระบบโควตาเกษตรกรพึ่งพาระบบการตลาดของธุรกิจ
การเกษตรอย่างมากทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศส่ งผลให้ภาคการเกษตรอ่อนแอและถูกโจมตี
ได้ง่าย(5)ระบบการผลิตในเชิงหลากหลาย(Diversification)ลดความเสี่ ยงด้านราคาและปริ มาณการผลิตสร้าง
ความยึดหยุน่ ในการผลิตและการจัดหลีกความต้องการแรงงานในแต่ละช่วงเวลาสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องสร้าง
ความเข้มแข้งให้แก่ภาคเกษตรเพื่อให้เกิดระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิ ทธิภาพตอบสนองความต้องการ
เป็ นหลักประกันในชีวิตสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีไม่ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของชุมชน (6) การเปลี่ยนสู่ รูปแบบ
การผลิตแบบค้าขายด้านหนึ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินสดสร้างโอกาสให้คนในชนบทสามารถ
อาศัยอยูใ่ นท้องถิ่นของตนได้ต่อไปแต่ในอีกด้านหนึ่งส่งผลให้เกษตรต้องพึ่งพาปั จจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้
มากขึ้น(7) การเสริ มความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถทําได้โดยการพัฒนาอํานาจต่อรองของผูผ้ ลิตรายย่อยโดย
การจัดตั้งองค์กรการเกษตรของผูผ้ ลิตในลักษณะมืออาชีพที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการผลิตและการ
ต่อรองเพื่อให้สามารถหลีกจากระบบพ่อค้าคนกลาง (8) ควรเสริ มพลังในครัวเรื อนเกษตรขนาดกลางที่มีระบบ
ผลิตลักษณะครอบครัวที่สามารถจัดการทรัพยากรในครัวเรื อนเพื่อการผลิตในระดับสู งในลักษณะผสมผสาน
สนับสนุนให้มีปฏิทินการทํางาน
ที่เหมาะสมกับแรงงานของครอบครัวมีระบบการจัดการ/บัญชีรายได้รายจ่ายของครัวเรื อนเข้าถึง

ข้อมูลและความรู ้เพื่อสร้างความสามารถในการผลิตพัฒนาเครื่ องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมเพือ่
ป้องกันปั ญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคตเพื่อรักษาชุมชนในชนบทให้คงอยูแ่ ละมีคุณภาพ
ชีวิตที่เหมาะสม
พรเพ็ญ ทับเปลี่ยน (2546:25–28) ได้ศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจชุมชนในกระแสทุนนิยมได้
สรุ ปผลการศึกษาดังนี้(1)โรงสี เป็ นสถาบันทางสังคมที่ทาํ หน้าที่องค์กรทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตการผลิต
ของชุมชนไปสู่ ระบบเศรษฐกิจภายนอกในปัจจุบนั โรงสี ยงั ทําหน้าที่เป็ นองค์กรพัฒนาชุมชนที่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนถ่ายโอนโครงการงบประมาณและความช่วยเหลือต่าง ๆ เข้าสู่ ชุมชนกลุ่มแกนนําของโรงสี กลายเป็ น
ผูม้ ีบทบาทที่ครอบคลุมการพัฒนาชุมชนในเกือบทุกด้าน(2)การดํารงอยูใ่ นวิถีการผลิตเพื่อการค้าของชุมชนขึ้นอยู่
กับความสามารถในการรักษาส่ วนเกิน(Surplus)ที่ตนผลิตได้โดยการสร้างอํานาจต่อรองในแนวทางคือ
(2.1)อํานาจต่อรองที่มาจากความสามารถในการผลิตและการวางแผนผลิตตามหลักอุปสงค์และอุปทานแตกต่าง
จากชุมชนทัว่ ไปที่เลือกผลิตผลผลิตชนิดใหม่เมื่อผลผลิตเดิมราคาตํ่าลงโดยการขาดการวางแผนและขาดข้อมูลทํา
ให้เกิดความเสี่ ยงความไม่แน่นอน(2.2)อํานาจต่อรอง
ที่มาจากความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบเศรษฐกิจภายนอกโดย
การรวมตัวเพือ่ ทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจร่ วมกันในรู ปแบบเศรษฐกิจชุมชนฟื้ นฟูผลักดันให้ชุมชนกับเป็ นผู ้
ชํานาญเฉพาะทางการผลิตและสร้างกลไกแห่ งความพอเพียงร่ วมกันของชุมชนกระบวนการฟื้ นฟูและพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจชุมชน(2.2.1)กระบวนการการสร้างจิตสํานึกชุมชนโดยเริ่ มจากกลุ่มผูน้ าํ ตามธรรมชาติที่มี
ศักยภาพและชาวนาที่ฐานะดีมีความสามารถและประสบการณ์ทาํ ปัญหาร่ วมของครัวเรื อนให้กลายเป็ นปัญหา
ชุมชนอันไปสู่การร่ วมกันแก้ปัญหา(2.2.2)กระบวนการสร้างถ่ายทอดและสื บทอดอุดมการณ์การพัฒนา(2.2.3)จัด
ระเบียบบรรทัดฐานการพัฒนาให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันชุมชนจึงได้พฒั นากลไกทางสังคมเฝ้าระวังเพื่อ
ป้องกันการฝ่ าฝื น(2.2.4)จัดระเบียบกระบวนการในการพัฒนา(2.2.5)การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
กับองค์กรทางเศรษฐกิจชุมชนการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบเศรษฐกิจภายนอกทั้งใน
ลักษณะการแข่งขันและการร่ วมมือเช่นการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์กรพัฒนาจากภายนอก
การจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์กรของรัฐองค์กรพัฒนาเอกชนสร้างกลไกผลิตซํ้าเพื่อความ
ยัง่ ยืนของการพัฒนาและการผลิตซํ้าเชิงอุดมการณ์การผลิตซํ้าเชิงหน้าที่การวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็ จของโรงสี
นาโส่ (1)มีระบบการบริ หารจัดการแบบสมัยใหม่แต่ยงั คงรู ปแบบของเศรษฐกิจชุมชนอยูน่ นั่ คือ(1.1)การจัด
โครงสร้างองค์การแบบสมัยใหม่แต่มีการตัดสิ นใจร่ วมกันเพื่อการเฉลี่ยความเสี่ ยงกลุ่มแกนนํามีความสําคัญเท่า
ๆ กันซึ่งเป็ นระบบตามวิถีชุมชน(1.2)แสวงหาความเชี่ยวชาญในสิ่ งที่ชุมชนไม่มีจากภายนอกและมีการฝึ กอบรม
ให้ความรู ้แก่คนรุ่ นต่อไป(1.3)สร้างระบบบริ หารที่โปร่ งใสสามารถตรวจสอบได้เพื่อความเชื่อมัน่ ให้กบั สมาชิก
ของชุมชน(1.4)คํานึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนมากกว่าความเติบโตของโรงสี โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานที่โรงสี ตอ้ ง
เลี้ยงตนเองได้(1.5)ทบทวนสานต่ออุดมการณ์ระหว่างกลุ่มแกนนําในรุ่ นต่าง ๆ
(2)ความสามารถในการระดมทุนจากชุมชนใน2รู ปแบบคือ(2.1)ธนาคารชุมชน(2.2)ระบบขายฝากข้าว
ความสามารถในการระดมทุนดังกล่าวล้วนตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความเชื่อมัน่ ที่สมาชิกชุมชนมีต่อกิจการโรงสี

และกลุ่มแกนนํา(3)พัฒนาปรับเปลี่ยน/ใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ
ภายนอกได้อย่างเท่าทันโดยอาศัยมืออาชีพด้านการตลาดจากภายนอกชุมชน(4)เครื อข่ายความสัมพันธ์ท้ งั
เครื อข่ายของระบบโรงสี และเครื อข่ายภายนอกระดับชาติที่ได้แลกเปลี่ยนและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันมาตลอดตั้งแต่เริ่ มตนจนถึงปั จจุบนั (5)ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนในลักษณะการเป็ นเครื อ
ญาติที่สืบทอดจากผีปู่ตาเดียวกัน(6)ความสามารถในการผลิตคือข้าวซึ่งสามารถสร้างส่ วนเกินให้กบั ชุมชนใน
ขณะเดียวกันข้าวก็เป็ นอาหารบริ โภคประจําวันได้ดว้ ยโรงเรี ยนเป็ นกิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็ นส่ วนขยายของวิถี
การผลิตดั้งเดิมของชุมชนหรื ออาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการขยายตัวในแนวนอน(Horizontal Diversification)เพื่อ
รักษาส่ วนเกินที่เคยสู ญเสี ยจากการบริ โภคสิ นค้าทุน และความเสี ยเปรี ยบจากกระบวนการแลกเปลี่ยนอีกทั้ง
เป็ นการนําชุมชนกลับสู่ วิถีการผลิตแบบดั้งเดิม(การผลิตเพื่อบริ โภคไม่ใช่การผลิตโดยอาศัยแรงงานเข้มข้น
ของคนในครอบครัวและชุมชนเป็ นหลักลดการพึ่งพาปุ๋ ยและสารเคมีจากภายนอก)กิจกรรมดังกล่าวไม่
ต่อต้านเศรษฐกิจทุนนิยมแต่พยายามปรับตัวใช้เศรษฐกิจชุมชนเป็ นฐานในการสร้างอํานาจต่อรอง
มณี มยั ทองอยู่ (2546:48–49) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจอีสาน สรุ ปผล
การศึกษาดังนี้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกกําหนดโดยสองพลังที่ส่งผล
ต่อกัน คือเศรษฐกิจการเมืองระดับมหภาคซึ่งภาคอีสานเป็ นส่ วนหนึ่งและพลังขับเคลื่อนในระดับจุลภาคภายใน
เศรษฐกิจและสังคมชาวนาเองรวมทั้งภายในครอบครัวชาวนาด้วยครอบครัวชาวนาจําต้องปรับตัวต่อความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คุกคามระดับการบริ โภคและความอยูด่ ีกินดีของสมาชิกของครอบครัวประเด็นปั ญหา
พบว่าแม้วา่ ครอบครัวในชนบทจะมีวิธีการปรับตัวที่แตกต่างกันไปแต่กป็ รากฏว่าครอบครัวชาวนาอีสานมี
เป้าหมายร่ วมกันคือการตอบสนองความจําเป็ นในการดํารงชีพของสมาชิกในครัวเรื อนด้วยยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญ
คือ(1)การแตกกิจกรรมของเศรษฐกิจของครอบครัวจากการทําไร่ ทาํ นาไปสู่ การทํางานนอกภาคการเกษตร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอพยพไปหางานทําในต่างถิ่น(2)การที่ยงั คงปลูกข้าวเพื่อบริ โภคในครอบครัวต่อไปโดยการ
ระดมเงินตราจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งรายได้จากการรับจ้างนอกภาคการเกษตรมาใช้ในการลงทุน(3)การรักษา
ที่ดินเพื่อการทําการเกษตรไว้(4)การรักษาบทบาทของครอบครัวในฐานะเป็ นหน่วยการจัดสรรแรงงานและการ
จัดสรรทรัพยากรให้แก่สมาชิกในครัวเรื อนครอบครัวบางครอบครัวมีความสามารถสะสมทุนได้บา้ งและบางส่ วน
ในกลุ่มนี้ได้เริ่ มลงทุนในกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากที่มีเป้าหมายเพื่อการอยูร่ อดมาเป็ นหน่วยทางเศรษฐกิจและ
ตัดสิ นใจบนพื้นฐานการวินิจฉัยด้วยหลักเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาในพื้นที่ที่ศึกษามีรูปแบบที่
แตกต่างกัน3แบบแต่ยงั คงมีลกั ษณะร่ วมบางประการที่สาํ คัญรู ปแบบที่แตกต่างกัน3แบบคือ(1)แบบที่ชาวนาส่ วน
หนึ่งสามารถพัฒนากิจกรรมการลงทุนเพือ่ ผลกําไรเป็ นผูป้ ระกอบการอิสระรายย่อยได้อย่างเป็ นผลสําเร็ จแต่
ความสําเร็ จของผูป้ ระกอบการส่ วนน้อยนี้กลับนําไปสู่สภาพส่ วนรวมอย่างไม่เท่าเทียมกันซึ่งนําไปสู่ การสะสม
ทุนที่ไม่เท่าเทียมกันด้วย(2)แบบที่ก่อตัวในเขตชลประทานซึ่งมีการพัฒนาในสาขาเกษตรกรรมในลักษณะการ
ผลิตแบบเข้มข้นและการแตกกิจกรรมด้านการเกษตรให้มีความหลากหลายสามารถสร้างรายได้และสร้างงานใน
ท้องถิ่นจนเอื้อต่อการดํารงชีพของชาวนาส่วนใหญ่ได้(3)การผลิตในสาขาเกษตรไม่สามารถสร้างผลผลิตได้อย่าง
พอเพียงต่อการดํารงชีพประกอบกับการเจริ ญเติบโตของวิสาหกิจในชนบทมีอยูอ่ ย่างจํากัดทําให้ครอบครัวชาวนา

ส่ วนใหญ่ตอ้ งจัดสรรแรงงานส่ วนหนึ่งออกไปรับจ้างนอกถิ่นแต่กระนั้นครอบครัวชาวนาส่ วนใหญ่กไ็ ม่ละทิ้ง
การเกษตรและไม่ขายที่ดินของตนในส่ วนที่ผวู ้ ิจยั ได้พบว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนามีลกั ษณะร่ วมที่
สําคัญคือ(1)ครอบครัวชาวนาแสดงบทบาทที่สาํ คัญในฐานะที่เป็ นหน่วยหลักในการจัดสรรแรงงานและการ
จัดสรรทรัพยากรในครัวเรื อน(2)การแตกตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจการผลิตในสาขาเกษตรไปสู่การรับจ้าง
นอกภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิง่ การโยกย้ายแรงงานครัวเรื อนบางส่ วนไปรับจ้างต่างถิ่น(3)การคงอยูข่ องการ
ผลิตข้าวเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนควบคูไ่ ปกับการผลิตเพื่อการค้า(4)การที่ครอบครัวชาวนาพยายามรักษาที่ดิน
เพื่อทางการเกษตรที่สาํ คัญที่สุดและเป็ นลักษณะกรรมสิ ทธิ์เอกชนที่สาํ คัญที่สุดในชนบทอีสาน(5)กระบวนการ
แตกตัวและแตกขั้วทางชนชั้นในชนบทพัฒนาการอย่างเชื่องช้างานวิจยั เสนอว่าการจัดปรับแรงงานในชนบทใน
หมู่บา้ นชาวนาซึ่งเป็ นรู ปแบบที่พบมากที่สุดคือการโยกย้ายแรงงานสู่ เมืองได้ส่งผลให้การแตกขั้นทางชนชั้นใน
ชนบทเป็ นอย่างเชื่องช้าก็เนื่องมาจากการที่ครอบครัวชาวนาได้ปรับตัวโดยสมาชิกส่วนหนึ่งออกไปรับจ้างทําให้
ครอบครัวและงานวิจยั ยังชี้ให้เห็นว่าการตอบสนองของชาวนาต่อการแทรกเข้ามาของระบบโครงสร้างทุนนิยม
ในเขตชนบทในขณะที่ท่าทีในการตอบสนองของชาวนาการปรับตัวเข้ากับระบบทุนนิยมการตอบโต้และการ
ต่อต้านระบบทุนนิยมมิได้เกิดขึ้นในรู ปแบบเดียวโครงสร้างของทุนนิยมก็มิได้พฒั นาขึ้นในรู ปแบบเดียวเช่นกัน
รัตนาพร เศรษฐกุล (2546:30–33) ได้ศึกษาหนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจชุมชน
2442–2542หมู่บา้ นภาคเหนือสรุ ปผลการศึกษาดังนี้(1)ระบบเศรษฐกิจของภาคเหนือแบบ
ดั้งเดิมคือผลิตเพื่อบริ โภคเองมากกว่าการขาย(2)เมื่อก่อนเศรษฐกิจชุมชนในภาคเหนือมีความเป็ นอิสระใน
ตัวเองกล่าวคือประชาชนเป็ นผูก้ าํ หนดมูลค่าสิ นค้าทางการเกษตรเองโดยภาครัฐยังไม่ได้เข้ามาแทรกแซง
(3)สภาพทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญในการเข้าถึงของอํานาจหรื อปั จจัยจาก
ภายนอกอันนําไปสู่ ภาวการณ์ดาํ รงอยูข่ องระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม
ลําแพน จอมเมืองและสิ ทธิพงษ์ วสุ โสภา (2546:44–45) ได้ทาํ วิจยั ผ้าทอไทลื้อ:เศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองมีผลการวิจยั ดังนี้(1)ผ้าทอมีบทบาทสําคัญกับวิถีชีวิตผูค้ นในชุมชน(2) ผูช้ ายมีส่วนร่ วม
ในกระบวนการทอผ้าโดยเป็ นผูต้ ระเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทอผ้า(3)ชาวไทลื้อใช้ผา้ ทอเป็ นสิ่ งของเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับผลิตผลอื่น ๆ จากชุมชนอื่นอันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กบั ชุมชนภายนอกโดยมีผา้ ทอเป็ น
สื่ อกลาง(4)ธุรกิจชุมชนเริ่ มต้นในปี พ.ศ.2522ที่บา้ นดอนไชยโดยมีองค์กรการกุศลองค์การอกเคนเดนเวนเจอร์
หรื อสมาคมพัฒนาไทยพายัพในปั จจุบนั ขยายเป็ นเครื อข่ายร่ วมกับหมู่บา้ นอื่นตลอดจนขยายสู่ ชุมชนอื่นโดยความ
ช่วยเหลือขององค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานรัฐอันเป็ นการสร้างเครื อข่ายด้านวัตถุดิบและตลาด(5)มีระบบ
การบริ หารจัดการธุรกิจชุมชนแบบมีโครงสร้างชัดเจน
(6)มีการจัดตั้งกองทุนกลุ่มทอผ้าโดยหักเงินจํานวนร้อยละ5จากรายได้การขายผ้าทอของสมาชิกรวมทั้งการได้รับ
การสนับสนุนสิ นเชื่อและเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหรื อเครื อข่ายความสัมพันธ์ดา้ นทุน
(7)โดยลักษณะที่สาํ คัญของกระบวนการทอผ้าทําให้มีการยอมรับศักยภาพและให้โอกาสเพศหญิงไปโดยปริ ยาย
8)ลักษณะภูมินิเวศวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนเป็ นรากฐานที่สาํ คัญในการพัฒนาชุมชนเป็ นแกนยึดเหนี่ยวที่
สําคัญในการรวมตัวและการสร้างความเป็ นชุมชน(9)กลไกการผลิตใหม่มีการสื บสานมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมใน

ชุมชนแล้วปรับปรุ งมาใช้ในความหมายและเวลาใหม่ในปัจจุบนั (10)การทอผ้าเป็ นกระบวนการทางภูมิปัญญา
หรื อวัฒนธรรมชุมชนที่ประกอบด้วยองค์ความรู ้ประสบการณ์ที่มาจากระบบคิดความเชื่อค่านิยมหรื อมีอุดมการณ์
ที่สร้างสํานึกเอกลักษณ์ชุมชนและการทอผ้าเป็ นอาชีพเสริ มอาชีพอื่น ๆ ในชุมชนมากกว่าเป็ นอาชีพหลักของ
ครัวเรื อนส่ วนใหญ่(11)ธุรกิจชุมชนผ้าทอเป็ นทางเลือกหนึ่งที่นาํ ไปสู่ สภาวะที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและดํารง
อยูไ่ ด้อย่างสมดุล
สรุ ปได้วา่ งานวิจยั ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พบว่าผลิตภัณฑ์จกั สานเป็ นงานหัตถกรรม
พื้นบ้าน ชาวบ้านในชนบทจะประกอบเป็ นอาชีพเสริ มนอกฤดูกาลทําการเกษตรกรรมคือทํานายังมีงานวิจยั ที่
กล่าวถึงเรื่ องของการพัฒนางานจักสานที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของสังคมโดยมีการพัฒนา
รู ปแบบให้แปลกใหม่เป็ นการเน้นเพื่อขายเป็ นหลักอาชีพจักสานดังกล่าวส่ วนใหญ่เป็ นการรวมกลุ่มของสตรี
เพื่อผลิตเป็ นอุตสาหกรรมในครอบครัวเป็ นบทบาทของสตรี ในการพัฒนาอาชีพซึ่งเป็ นเศรษฐกิจของชุมชน
ในการวิจยั ครั้งนี้ได้นาํ ข้อค้นพบจากผลการวิจยั เหล่านี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาองค์
ความรู ้ ประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดตั้งแต่
ขั้นตอนการเพาะเมล็ด การปลูกขยายพันธ์ การแปรรู ป เพือ่ ให้ได้คาํ ตอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. งานวิจัยต่ างประเทศ
เดอร์บี (Derby. 1980 : 98-101)ได้ศึกษาช่างทําเครื่ องจักสานผูห้ ญิงผิวดําการศึกษาเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นของเขตชาลีตนั ในรัฐแคโรไลน่างานวิจยั นี้ได้ศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหญิงผิวดําที่ผลิตและขาย
ตะกร้าสานด้วยเห็นว่าเครื่ องจักสานแบบสานขดเป็ นศิลปะที่สาํ คัญดังนั้นงานวิจยั ชิ้นนี้จึงศึกษาถึงรากฐานร่ วม
สมัยและประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวระหว่างหญิงผิวดําในเรื่ องเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นและครัวเรื อน
แมคโดนัลด์ (McDonald. 1995 : 112-115)ได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเครื่ องจักสานของชาว
Ojibwa, TlingetและHopiที่สมั พันธ์กบั ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและประวัติศาสตร์ใน
แต่ละสังคมดังกล่าวการศึกษาในภาคสนามเกี่ยวกับการใช้กระจาดตะกร้าที่รวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์แห่งชาติได้แก่พิพิธภัณฑ์JesseBesserและพิพิธภัณฑ์ในรัฐอริ โซน่าเพื่อค้นหาการสานตะกร้าของ
ชาวOjiwa TlingetและHopiได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมาและการสานตะกร้าดังกล่าวได้มี
ความสัมพันธ์กบั การเมืองการปกครองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายปี ผ่านมา
อย่างไรงานเขียนที่เกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์มานุษยวิทยาและศิลปะแสดงให้เห็นว่าไม่มีการศึกษาที่ทาํ ใน
เรื่ องนี้งานเขียนที่เกี่ยวกับเครื่ องจักสานส่ วนใหญ่จะเป็ นไปในแนวบรรยายลักษณะและขั้นตอนการทําเครื่ องจัก
สานขั้นตอนระหว่างสาขาวิชาก็ไม่ได้นาํ มาเชื่อมโยงกับเรื่ องเครื่ องจักสานกับสังคมของชาวพื้นเมือง3กลุ่มนี้และ
ในงานวิจยั นี้ได้แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กนั ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตะกร้าในหลายปี ที่ผา่ นมาในการศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไปเสนอว่าควรมีการศึกษาวิจยั ถึงความสัมพันธ์ของเรื่ อง
เครื่ องจักสานกับสาขาทางวิชาการด้านต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษา
โรเซนการ์เทน (Rosengarten. 1997 : 155-160)ได้วิจยั ที่มาทางสังคมของเครื่ อง

จักสานแบบAfrican–American Lowcountryกล่าวว่าคนเชื้อสายแอฟริ กนั ที่อาศัยอยูใ่ นCalolina Lowcountry
ทําเครื่ องจักสานมานานพอ ๆ กับที่เข้ามาอาศัยอยูท่ ี่น้ ีเครื่ องจักสาน“Fanner”ที่ทาํ มาจากหญ้าสานถูกใช้
สําหรับแยกข้าวออกจากฟางในพื้นที่เพาะปลูกแห่งแรก ๆ ของอาณานิคมในยุคต้นคริ สตวรรษที่1690เครื่ อง
จักสานที่มีรูปแบบทั้งร่ วมสมัยและแบบดั้งเดิมมากมายที่เก็บโดยลูกหลานของช่างสานเครื่ องจักสานยุคแรก
ๆ ในเวลานี้ได้ถูกนํามาวางขายตลอดทางหลวงสายหลักเหนือจรดใต้ที่มุ่งสู่ ชาลีตนั และตามทางเท้าในเมือง
เครื่ องจักสานแบบLowcountryที่ครั้งหนึ่งเคยเป็ นภาชนะบรรจุของเหลวธรรมดา ๆ และเป็ นเครื่ องใช้ที่
สําคัญได้กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองและของภูมิภาคและยังได้รับการฟื้ นฟูในฐานะงานศิลปะคําถามใน
วิทยานิพนธ์น้ ีใครเป็ นคนทําเครื่ องจักสานเหล่านี้คนเหล่านี้มาจากที่ไหนและประเพณี การสานเครื่ องจักสาน
แบบไหนที่พวกเขานําเข้ามาสู่ อเมริ กาเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์การติดต่อที่ตึงเครี ยดในรัฐแคโรไลน่ายุค
ต้น ๆ ระหว่างชาวแอฟริ กนั ที่ต่างเชื้อชาติกนั และระหว่างชาวแอฟริ กนั และชาวยุโรปที่อาจจะมาจากชาว
อเมริ กนั พื้นเมืองตั้งแต่ยคุ อาณานิคมมาพลังทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่คล้ายคลึงกันมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาเครื่ องจักสานแบบสานขดในอเมริ กนั และแอฟริ กนั กันอย่างไรความหมายและการมองเห็นที่เปลี่ยนไป
ของแอฟริ กนั จะมีผลกระทบต่อการผลิตและการขายเครื่ องจักสานและศีลธรรมขวัญกําลังใจของผูส้ านเครื่ อง
จักสานอย่างไรที่มาทางสังคมของเครื่ องจักสานแบบแอฟริ กนั –อเมริ กนั Lowcountryเริ่ มต้นด้วยการสรุ ปงาน
ทางด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชีวิตชาวแอฟ
ริ กนั –อเมริ กนั เป็ นการสํารวจประเพณี การทําเครื่ องจักสานในเขตพื้นที่แอฟริ กนั กลางและตะวันตก
โดยเฉพาะแองโกล่าคองโกและSenegambiaที่ส่งผลให้คนจํานวนมากต้องไปเป็ นทาสในชายฝั่งแทบนี้และ
ศึกษาการเผชิญหน้าของชาวแอฟริ กนั ต่อวัฒนธรรมอื่น ๆ ในอเมริ กานอกจากนี้ยงั ได้พดู ถึงเรื่ องราวของ
เครื่ องจักสานแบบสานขดในช่วงประมาณปี 1990s(คือประมาณ1990–1992)โดยการวิเคราะห์ผลกระทบของ
ตลาดและหน้าที่ตวั การหลักของการเปลี่ยนแปลงในชุมชนในชุมชนที่ทาํ เครื่ องจักสานในแอฟริ กนั และรัฐแค
โรไลน่าใต้สุดท้ายนี้ที่มาทางสังคมได้ให้ความเห็นเรื่ องบทบาทของการประดิษฐ์การยืมและความทรงจําใน
การผลิตเครื่ องจักสานแบบสานขดในทุก ๆ ที่
แมททิวสัน (Mathewson. 1998 : 146-150)ได้วิจยั การถักทอสายใยชีวติ
สัญลักษณ์การแสดงออกร่ วมสมัยของเครื่ องจักสานของชาวอินเดียนแดงในแคริ ฟอร์เนีย
เครื่ องจักสานของชาวอินเดียนแดงในแคริ ฟอร์เนียได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมากในช่วง15ปี ที่
ผ่านมางานเขียนส่ วนมากบรรยายเรื่ องการจักสานไว้วา่ เป็ นทักษะที่กาํ ลังจะตายแต่ชาวแคริ ฟอร์เนียพื้นเมืองก็
ได้มีการสานต่อในการฝึ กหัดเรี ยนรู ้ฟ้ื นฟูและสร้างสรรค์ปรับปรุ งประเพณี ที่ล้ าํ ค่างานเขียนชิ้นนี้จะกล่าวถึง
การแสดงออกร่ วมสมัยของการจักสานแบบชาวอินเดียนแดงในแคริ ฟอร์เนียซึ่งประกอบไปด้วยการสานต่อ
ในการใช้เทคนิควิธีการเก่าแก่แบบโบราณหรื อก็คือการใช้พืชเส้นใยตามแบบประเพณี นิยมที่เคยปฏิบตั ิกนั มา
และวิธีการจัดการและจัดเก็บรวบรวมที่เป็ นแบบเฉพาะและนอกจากนี้ยงั ได้พดู ถึงการใช้ภาพลักษณ์และ
รู ปแบบของเครื่ องจักสานในงานศิลปะร่ วมสมัยอีกด้วยภาพลักษณ์พวกนี้ถูกใช้โดยชาวอินเดียนแดงพื้นเมือง
ของแคริ ฟอร์เนียเพื่อเป็ นเครื่ องหมายแสดงถึงเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และโดยกลุ่มคนผูท้ ี่ไม่ใช่ชาวอินเดียนเช่น

พิพิธภัณฑ์และสมาคม(ที่คอยชี้แจง–อธิบาย)เพื่อเป็ นตัวชี้วดั การแสดงตัวตนของชาวอินเดียนแดงในแคริ ฟอร์
เนียได้มีการสํารวจค้นหาค้นคว้าถึงเรื่ องความแตกต่างกันของความคิดแบบอินเดียนกับที่ไม่ใช่อินเดียน
เกี่ยวกับโลกของธรรมชาติและการนิยามแนวคิดที่เกี่ยวกับประเพณี ลกั ษณะที่แท้จริ งและศิลปะแนวความคิด
พวกนี้ถูกมองแตกต่างกันไปตามกลุ่มคนเช่นพ่อค้าและนักสะสมเครื่ องจักสานนักการศึกษา นักท่องเที่ยวนัก
ศิลปะและช่างทําเครื่ องจักสานชาวอินเดียนช่างจักสานชาวพื้นเมืองให้การอธิบายแนวคิดว่าอะไรคือตาม
แบบประเพณี นิยมของพวกเขามากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยปั จจัยส่วนบุคคลปัจจัยทางด้าน
ความรู ้สึกปัจจัยที่มีพ้นื ฐานอยูบ่ นความคิดของตัวเองมากกว่าเรื่ องจริ งและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริ บทโดยรอบ
ในคําอธิบายนี้มีการเน้นเรื่ องความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของชุมชนชาวอินเดียนและที่ดินนักสะสมและผูท้ ี่มี
ความเชี่ยวชาญสนใจในเรื่ องการศึกษาเรื่ องเครื่ องจักสานแบบชาวอินเดียนแดงในแคริ ฟอร์เนียที่ไม่ใช่ชน
พื้นเมืองให้แนวคิดเกี่ยวกับประเพณี นิยมที่แคบลงมาซึ่งจะมีเพียงการวิเคราะห์แบบวัตถุประสงค์และไม่
อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อขัดแย้งร่ วมสมัยบางข้อรวมประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพลังที่อยู่
รอบ ๆ การควบคุมความรู ้เกี่ยวกับการทําเครื่ องจักสานของชาวแคริ ฟอร์เนียและชาวอินเดียนนอกจากนี้ยงั มี
การพูดถึงความพยายามที่จะควบคุมบางเรื่ องเช่นการเข้าไปรวบรวมที่ดินและพ่นยากําจัดวัชพืชในที่
สาธารณะงานชิ้นนี้มีเอกสารประกอบที่เป็ นรู ปถ่ายของพืชชนิดที่ใช้ทาํ เครื่ องจักสานการเก็บและเตรี ยม
สําหรับนํามาใช้
โดซิเออร์ (Dozier. 2000 : 167-169)ได้วิจยั การจักสานแบบKumeyaay:การจัดการทรัพยากรใน
ฐานะที่เป็ นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจช่างทําตะกร้าชาว Kumeyaayผูซ้ ่ ึงอาศัยอยูใ่ นเมืองBajaในรัฐแคริ ฟอร์เนียได้รับ
การสอนเรื่ องงานฝี มือมาเป็ นทอด ๆ จากรุ่ นแม่รุ่นยายมาสู่ รุ่นลูกรุ่ นหลานอย่างไม่มีการขาดตอนการจักสานของ
พวกเขาคือการรวบรวมกลยุทธ์ในการอยูร่ อดทางเศรษฐกิจที่ตอ้ งอาศัยทักษะทางศิลปะความชํานาญในสิ่ งที่ทาํ
ด้วยมือความรู ้ทางด้านเทคนิคความสามารถในการสอนความเฉียบแหลมในการทําธุรกิจพร้อมทั้งการจัดการ
ทรัพยากรที่ดีและเครื อข่ายทางสังคมที่มีประสิ ทธิภาพเครื่ องจักสานแสดง
ให้เห็นถึงเครื อข่ายที่ก่อตั้งขึ้นมานานโดยการติดต่อกันระหว่างรุ่ นและบุคคลที่อยูร่ ่ วมสมัยอิทธิพลจากคนนอก
แรงบันดาลใจส่ วนบุคคลและภาวะแวดล้อมที่หลากหลายเครื อข่ายนี้เชื่อมโยงช่างทําตะกร้าแคริ ฟอร์เนียทั้งหมด
และผลิตช่างทําตะกร้าฝี มือดีเมื่อสภาวะเอื้ออํานวย
การศึกษาพิจารณาเรื่ องการทําตะกร้าของชาวKumeyaayกินเวลามานานมากงานเขียนที่ใช้อา้ งอิงถึง
มีนอ้ ยมากทั้ง ๆ ที่การทําเครื่ องจักสานมีอยูท่ วั่ ไปในสังคมอินเดียนหลังปี 1900มีบทความสั้น ๆ อยูจ่ าํ นวน
เล็กน้อยที่กล่าวถึงการจักสานแบบ Kumeyaayปรากฎขึ้นในสิ่ งตีพิมพ์ท้ งั ที่เป็ นทางวิชาการและเป็ นสิ่ งที่คนกําลัง
ให้ความสนใจแต่ในท้ายที่สุดแล้วบทความเหล่านี้กว็ ิเคราะห์นกั สะสมและของที่สะสมไว้ท้ งั แบบส่ วนตัวและที่
เป็ นของสถาบันชี้ให้เห็นถึงทัศนคติทางวิชาการในแง่ลบเกี่ยวกับคุณค่าของการศึกษาเรื่ องเครื่ องจักสานโดยตรง
งานวิจยั ชิ้นนี้มีความตั้งใจที่จะนําเสนอเหตุผลเพื่อที่จะเปลี่ยนทัศนคติน้ นั โดยแสดงให้เห็นถึงฐานะการวางตัวของ
ช่างสานตะกร้าระหว่างที่ดินและตลาดความต่อเนื่องของรู ปแบบการใช้วสั ดุแบบดั้งเดิมผลกระทบของการเป็ น
เมืองขึ้นและการแบ่งที่ดินของชาวKumeyaayและทัศนคติของชุมชนวิชาการ

โจลี (Jolie. 2004 : 133-136)ได้ศึกษาเครื่ องจักสานแบบขดจากถํ้าชาล์ลีบราวน์
(CharlieBrown)ในรัฐเนวาด้าตะวันตกของสหรัฐอเมริ กาถํ้าดังกล่าวตั้งอยูช่ ายฝั่งทางตะวันออก
เฉียงใต้ของทะเลสาบWinnemuccaซึ่งปัจจุบนั นํ้าแห้งหมดและในปี 1966มีการขุดพบตะกร้าขดที่ยงั มีลกั ษณะ
สมบูรณ์20ใบ/ชิ้นนอกเหนือไปจากซากชิ้นส่ วนสิ่ งของที่ผพุ งั 300ชิ้นการวิเคราะห์โดยใช้เรดิโอคาร์บอนด์
ชี้ให้เห็นว่าส่ วนประกอบหลักของแหล่งที่ต้ งั สันนิษฐานได้วา่ อยูใ่ นยุคโบราณในยุคทางโบราณคดีLovelock
ระหว่างปี ca.4000–1000B.P.ในงานวิจยั นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงและรู ปแบบที่เปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะทางเทคนิคในตะกร้าขดที่ยงั สมบูรณ์เพื่อจะทดสอบความตรงของสมมติฐานของBaumhoffและ
Heizer(1958)ที่วา่ ตะกร้ายุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการประดับตกแต่งและขดอย่างดีจากรัฐเนวาด้าตะวันตกโดย
นําเข้ามาจากรัฐแคริ ฟอร์เนียผลที่ได้จากงานวิจยั ชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าธรรมเนียมการขดของภูมิภาคนี้ที่ได้
มาตรฐานสู งชี้ให้เห็นว่าตะกร้าพวกนี้ไม่ได้นาํ เข้ามาจากรัฐแคริ ฟอร์เนียแต่เป็ นส่ วนหนึ่งของความซับซ้อนของ
เครื่ องจักสานในยุคLovelockเมื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับเทคโนโลยีเครื่ องจักสานแบบขดของกลุ่มคนพื้นเมืองยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ที่ครอบครองพื้นที่ใกล้กบั ถํ้าชาล์ลีบราวน์ช้ ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชาวMaidu
ในรัฐแคริ ฟอร์เนีย
สรุ ปงานวิจยั ต่างประเทศได้กล่าวถึงภาพรวมเป็ นลักษณะของการศึกษาเรื่ องราวทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ของงานจักสานหรื อเครื่ องจักสานของพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีการขุดค้นถึงประวัติความเป็ นมารวมทั้ง
กล่าวถึงบทบาทของผูห้ ญิงผิวดําในฐานะเป็ นช่างจักสานที่ผลิตเครื่ องจักสานตลอดจนการพัฒนางานจักสานและ
เครื่ องจักสานไปสู่ การค้าขายในเชิงเศรษฐกิจที่ตอ้ งอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดนอกจากนี้งานวิจยั บางเรื่ องได้
อธิบายถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมภาวะการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและประวัติศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อการผลิตเครื่ องจักสานหรื องานจักสานตั้งแต่อดีตตลอดมาจนถึงปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตซึ่งมี
ทั้งผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบที่ยงั ทําให้อาชีพนี้คงอยูห่ รื อดับไปได้ ข้อค้นพบเหล้านี้นาํ มาเป็ นแนวทางใน
การหาคําตอบตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษา เรื่ อง การศึกษาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสานครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary) และทําการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม (Field Study) มีรายละเอียดในการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตในการวิจยั
1.1 ด้านเนื้อหา
1.2 ด้านวิธีวิจยั
1.3 ด้านระยะเวลา
1.4 ด้านพื้นที่วิจยั
1.5 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การดําเนินการวิจยั
2.1 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3 การจัดกระทําข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.4 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ขอบเขตในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดงั นี้
1.1 ด้ านเนื้อหา
1.ศึกษาองค์ความรู ้ ประวัติความเป็ นมาและสภาพปั จจุบนั ปัญหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ในการใช้เครื อซูดตั้งแต่ข้ นั ตอน การปลูกขยายพันธ์ การแปรรู ป
2.ศึกษาการต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน

1.2 ด้ านวิธีวจิ ยั

ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร (Document) เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) โดยการ สํารวจ สัมภาษณ์
สังเกต การสนทนากลุ่ม และนําข้อมูลมาวิเคราะห์
1.3 ด้ านระยะเวลา
ในการวิจยั เรื่ องการศึกษาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสานครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการวิจยั 12 เดือน
1.4 ด้ านพืน้ ที่
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดพื้นที่ในการวิจยั ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย โดยเลือกพื้นที่ดว้ ยวิธีแบบ
เจาะจง ( Purposive Selection)โดยมีเกณฑ์ในการเลือกดังนี้ พื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิ
ปั ญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน
ผูท้ าํ วิจยั ได้เลือกพื้นที่ศึกษาในบ้านกุดซุยจังหวัดมหาสารคามเพราะเป็ นหมู่บา้ นที่มีการประกอบอาชีพด้าน
การสานหวายมายาวนาน
1.5 ด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรได้แก่ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูด
วัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสานที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ผปู ้ ระกอบการ ปราชญ์ชาวบ้านช่างไม้ผรู ้ ู ้
ทางด้านการออกแบบ โดยทําการสุ่ มตัวอย่างตามขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจยั โดยสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Selection)การวิจยั ครั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่ม
ผูร้ ู ้ 2) กลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง, ผูป้ ฏิบตั ิการ และ 3) บุคคลทัว่ ไปรวมทั้งสิ้น 36 คน ซึ่งแบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้
1. กลุ่มผู้รู้ (Key Informant)จํานวน 10 คนเป็ นกลุ่มบุคคลที่ให้ขอ้ มูลหลักและข้อมูล
สําคัญเกี่ยวกับ ประวัติความเป็ นมาและสภาพปั จจุบนั ปัญหาองค์ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการผลิตเครื่ องจัก
สานเครื อซูดในภาคอีสาน
2.กลุ่มผู้เกีย่ วข้ อง(Casual Informant) หรื อผูป้ ฏิบตั ิ จํานวน 14 คนด้วยวิธีการสุ่ มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็ น 2 กลุ่มประกอบด้วย
2.1 กลุ่มผูน้ าํ ปฏิบตั ิได้แก่ ผูผ้ ลิต
2.2 กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิสมาชิกในชุมชน
3.กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลทัว่ ไป(General Informant) จํานวน 12 คน ด้วยวิธีการสุ่ มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)

2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้มี 4 ประเภทได้แก่
2.1.1 แบบสํ ารวจข้ อมูลเบื้องต้ น(Basic Survey)เพื่อการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่
วิจยั และประเภท/จํานวนของหวายที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
2.1.2 แบบสั มภาษณ์
(Interview) แบ่งออกเป็ น
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured Interview) การนําแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างไปใช้ในการสัมภาษณ์ประชาชนทัว่ ไป หรื อผูท้ ี่อยูภ่ ายในชุมชน ตลอดถึงผูร้ ู ้และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องจักสานเครื อซูดผูน้ าํ ชุมชน ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในภาคอีสาน แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง เป็ นแบบสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั ปัญหาองค์ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการผลิตเครื่ องจัก
สานเครื อซูดโดยภาพรวม องค์ประกอบ วิธีการผลิต วัสดุที่ใช้ทาํ ขนบวิธี ความเชื่อต่างๆ
2. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)เป็ นการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (Indepth Interview Guideline) เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มผูร้ ู ้นกั วิชาการ นักบริ หาร ผูผ้ ลิตที่มีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและสภาพปัจจุบนั ปัญหาองค์ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการผลิตเครื่ องจัก
สานเครื อซูด
2.1.3 แบบสั งเกต(Observation) เป็ นการสังเกตโดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งการสังเกตในการวิจยั ออก
ดังต่อไปนี้
1. แบบสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) โดยผูว้ ิจยั ได้เข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการผลิตและออกแบบเครื่ องจักสานเครื อซูด
2. แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant Observation)โดยผูว้ ิจยั ไม่ได้เข้าไป
มีส่วนร่ วมในการผลิตและออกแบบแต่ผวู ้ จิ ยั จะสังเกตรอบๆ บริ เวณที่มีการผลิตเครื่ องจักสานเครื อซูด
2.1.4 แนวทางการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งการหา
ข้อสรุ ปและความชัดเจนใช้สาํ หรับข้อมูลสนทนาในกลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบตั หิ รื อกลุ่มผู้เกีย่ วข้ อง ในการผลิตเครื่ อง
จักสานเครื อซูดคือ ผูผ้ ลิตเครื่ องจักสานเครื อซูดสมาชิกในชุมชน โดยกําหนดผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มประมาณ
6– 8 คน ในพื้นที่วจิ ยั เพื่อปรึ กษาหารื อ หาข้อสรุ ปในประเด็นเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาและสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาองค์ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการผลิตเครื่ องจักสานเครื อซูดและต่อยอดภูมิปัญญาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่ องจักรสานเครื อซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสาน
2.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล

การศึกษาและวิจยั เรื่ องการศึกษาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูด
วัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสานครั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลยึดหลัก
ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันกับความมุ่งหมายของการวิจยั สามารถตอบคําถามของการวิจยั ได้ตามที่กาํ หนด
ไว้(ธีรวุฒิ เอกะกุล. 2546 : 191-193)ซึ่งมีการเก็บข้อมูลเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารเป็ นการศึกษาจากเอกสารที่มีการบันทึกเอาไว้หรื อมี
การศึกษาไว้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาองค์ความรู ้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครื อซูดวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรู ปแบบของเครื่ องจักสานจากเอกสารและกลุ่มเอกสารต่างๆดังนี้
ข้อมูลเอกสารด้านพื้นที่ศึกษาในภาคอีสาน ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ข้อมูลเอกสารด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาอีสาน
ข้อมูลเอกสารด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับหวายและเครื่ องจักสานหวาย
ข้อมูลเอกสารด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเอกสารด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข้อมูลเอกสารด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับหลักการตลาด
ข้อมูลเอกสารจากบทความทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิวารสาร งานวิจยั ในและต่างประเทศ
วิทยานิพนธ์ จากเว็บไซน์ในอินเตอร์เน็ต หนังสื อตารา วีดีทศั น์ หน่วยงานราชการ สถาบันต่างๆ เอกชน
และหอสมุดต่างๆโดยรวบรวมแยกประเด็นไว้ตามเนื้อหา
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม(Field Studies)เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่
ศึกษาวิจยั โดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลโดยวิธีสาํ รวจเบื้องต้น (Basic Survey) สัมภาษณ์ที่ไม่เป็ นทางการ
(Informal Interview) และการสัมภาษณ์ที่เป็ นทางการ (Formal Interview) สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth
Interview Guideline) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant Observation)สังเกตแบบมีส่วนร่ วม
(Participant Observation)การสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่คลอบคลุมและ
สมบูรณ์และตรงกับข้อเท็จจริ ง ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ(QualitativeMethods)
โดยในขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การลงพื้นที่และร่ วมกระบวนการในการคิดค้นและนําวัสดุธรรมชาติ
จากเครื อซุด ซึ่งเป็ นภูมิปัญญาเดิมของคนในชุมชนที่นาํ มาทําเครื่ องมือดักสัตว์และอุปกรณ์ใช้ในครัวเรื อน
ต่างๆ กระบวนการในการพัฒนาเริ่ มจากมีการประชุมกับคนในชุมชนและผูน้ าํ กลุ่มสานหวายเพื่อนําวัสดุ
ทดแทนจากเครื อซูตมาทดสอบลองจักสาน พัฒนารู ปแบบจนสามารถนําเครื อซุตมาสานร่ วมกับโครงหวาย
จนสามารถถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่มและนําไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิม่ ในเชิงพาณิ ชย์ได้
2.3 การจัดกระทําข้ อมูลทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.3.1 การจัดกระทําข้ อมูล
ในการจัดกระทําข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและข้อมูลภาคสนามโย
แยกตามความมุ่งหมายของการวิจยั มาจัดกระทําดังต่อไปนี้

1. นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลว่าถูกต้องเชื่อถือได้ในเชิงแนวคิดทฤษฎีซ่ ึงพิจารณาจากเอกสารที่เป็ นเรื่ องเดียวกันจากหลายแหล่งหาก
ข้อมูลตรงกันก็ถือว่าเชื่อถือได้ ใช้อา้ งอิงได้ นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสารต่าง ๆ มาศึกษาอย่าง
ละเอียด พร้อมจัดระบบหมวดหมู่ ตามความมุ่งหมายของการวิจยั ที่กาํ หนดไว้
2. นําข้อมูลจากภาคสนามที่เก็บรวบรวมได้จากการสํารวจเบื้องต้น การสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ซึ่งได้จดบันทึกไว้และในแถบบันทึกเสี ยงมาถอดความ มาแยกประเภท จัด
หมวดหมู่และสรุ ปสาระสําคัญตามประเด็นที่ทาํ การศึกษาวิจยั
3 นําข้อมูลที่เก็บได้จากข้อมูลเอกสารต่างๆและข้อมูลจากภาคสนามที่รวบรวมได้จากการ
สํารวจเบื้องต้น การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่า
ถูกต้องเชื่อถือหรื อไม่ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผูว้ ิจยั ใช้การตรวจสอบแบบInvestigator
Triangulationโดยการนําข้อมูลไปให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลอ่านหรื อกลับไปสอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลซํ้าอีกครั้ง เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ตรงกับความเป็ นจริ ง และใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า(Methodological Triangulation) ของ
Denzin (1970) คือได้แก่ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน(สุ ภางค์จนั ทวา
นิช.2547:31-33)ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าในด้านต่างๆดังนี้
3.1การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล(DataTriangulation) คือการพิสูจน์วา่ ข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั
ได้มาถูกต้องสมบูรณ์หรื อไม่ซ่ ึงมีการตรวจสอบโดยตรวจสอบแหล่งข้อมูล แหล่งที่มาที่จะพิจารณาในการ
ตรวจสอบได้แก่ขอ้ มูล3ด้านคือ ด้ านเวลาหมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรื อไม่ ด้ านสถานที่
หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กนั จะเหมือนกันหรื อไม่ และด้ านบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เปลี่ยนไป ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรื อไม่(Methodological Triangulation) คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่
แตกต่างกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่ องเดียวกัน
3.2 การตรวจสอบสามเส้ าด้ านผู้วจิ ัย (Investigator Triangulation) คือการ
ใช้ขอ้ มูลจากผูว้ ิจยั หลายคนที่วิจยั เรื่ องเดียวกันมาตรวจสอบว่าได้ขอ้ มูลตรงกับผลการวิจยั ตรงกันหรื อไม่
3.3การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีการรวบรวมข้ อมูล(Methodological Triangulation)ใช้
การรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่ องเดียวกัน
2.3.2การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามความมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ โดยการนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจาก
เอกสารและข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มมาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบบสร้างข้อสรุ ป ตามแนวคิดของ สุ ภางค์ จันทวานิช (2546 : 131 – 137) ดังนี้
1. การวิเคราะห์ แบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุ ปจาก
ข้อมูลรู ปธรรมหรื อปรากฏการณ์ที่มองเห็น เมื่อนักวิจยั ได้เห็นรู ปธรรมหรื อเหตุการณ์หลาย ๆ เหตุการณ์
แล้วก็ลงมือสร้างข้อสรุ ป ถ้าข้อสรุ ปนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันก็ถือเป็ นสมมติฐานชัว่ คราว

(Working Hypothesis) ถ้าหากได้รับการยืนยันแล้วก็ถือเป็ นข้อสรุ ป
2.
การวิเคราะห์ โดยการจําแนกชนิดข้ อมูล (Typological Analysis) คือการจําแนกข้อมูลเป็ นชนิด ๆ
(Typologies) ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไป โดยการใช้วฒั นธรรมและแนวคิดและทฤษฎี เป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะวิเคราะห์ถึงการจัดระเบียบทางสังคม การทําหน้าที่ของ
ระบบย่อยแต่ละโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องจักสาน วิเคราะห์บทบาทของชุมชนในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา โดยมีกรอบ ดังนี้
2.1 การกระทํา (Acts) คือเหตุการณ์หรื อสถานการณ์หรื อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ยาวนานหรื อต่อเนื่อง
2.2 กิจกรรม (Activities) คือ เหตุการณ์หรื อสถานการณ์หรื อขนบธรรมเนียม
ประเพณี และพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่อง และมีความผูกพันกับบุคคลบางคนหรื อบางกลุ่ม
2.3 ความหมาย (Meanings) คือ การที่บุคคลอธิบายหรื อสื่ อสารหรื อให้ความหมาย
เกี่ยวกับการกระทําและหรื อกิจกรรม อาจเป็ นการให้ความหมายในลักษณะเกี่ยวกับ โลกทัศน์ ความเชื่อ
คํานิยาม บรรทัดฐาน
2.4 ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความเกี่ยวโยงระหว่างบุคคลหลาย ๆ คน
ในสังคมที่ศึกษาในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง อาจเป็ นรู ปของการเข้ากันได้หรื อความขัดแย้งก็ได้
2.5 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม (Participation) คือ การที่บุคคลมีความผูกพัน และ
เข้าร่ วมกิจกรรม หรื อมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2.6 สภาพสังคม (Setting) คือ สถานการณ์หรื อสภาพการณ์ที่การกระทําหรื อ
กิจกรรมที่ทาํ การศึกษาเกิดอยู่
2.4 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาเรื่ องนี้ผวู ้ ิจยั ได้นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามความมุ่งหมายของการวิจยั
โดยเรี ยบเรี ยงและนําเสนอในลักษณะวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)พร้อมตาราง และ
ภาพประกอบบางช่วง บางตอน

