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บทคัดยอ 
ภูมิปญญาเปนส่ิงท่ีสืบทอด สงตอ มีความสําคัญจากอดีตสูบริบทในปจจุบันมีคุณคาสามารถนําไปสูการตอยอดในเชิงสรางสรรค 

ภูมิปญญาท่ีเปนประดิษฐกรรมและสืบทอดมาชานานท่ีสําคัญส่ิงหน่ึงคือ ผาทอ ผาทอมือในทองถิ่นภาคกลางมีความสวยงาม มีเอกลักษณ
เฉพาะถิ่น มีศักยภาพในการนํามาพัฒนาสรางสรรคเปนผลิตภัณฑตางๆ บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น เศรษฐกิจ
สรางสรรค กระบวนการออกแบบและการนําองคความรูดังกลาวสูการพัฒนาผลิตภัณฑในกลุมตางๆ สรางคุณคาใหกับสินคาหรือบริการ
จากภูมิปญญาในทองถ่ินโดยอาศัยแนวคิดทางการออกแบบ ความคิดสรางสรรคใหมีคุณคาในเชิงทองถิ่นสอดคลองกับบริบทในสังคม
ปจจุบัน 
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Abstract 
      Wisdom has been inherited and passed and also has had a key role from the past up to the present context. 
Wisdom is valuable and can be creatively developed. One of the invented wisdom inherited for a long time is a textile. 
Handmade textiles in the central regions of Thailand are locally and uniquely beautiful and have a potential to be 
creatively developed into various products. This paper aims to study the local wisdom, creative economy, designing 
procedures and the usage of these knowledge paradigms to develop a variety of products and add values to products 
and services belonging to local wisdom through the application of design theories plus creativity in order to crate 
locally valuable products in accordance with a society in a contemporary context.  
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บทนาํ 
 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแตละภูมิภาคของประเทศจะมีความเฉพาะตัวตามวิถีการ
ดํารงชีวิต ภูมิประเทศ ภูมหิลังของทองถ่ินน้ันรวมถึงกลุมชุมชนท่ีมีการอพยพตั้งถิ่นฐานในพื้นท่ีตางๆ ดังเชนชาวไทยพวนที่ตั้งถ่ินฐานในภาค
กลางลักษณะเดนนอกเหนือจากวีถีชีวิต อาหาร ประเพณีแลว ชาวไทยพวนยังมีฝมือในการทอผา ผาทอท่ีรูจักกันอยางแพรหลายคือผา
มัดหม่ีแตยังมีผาทอท่ีใชในชีวิตประจําวันของชาวไทยพวนอีกชนิดหน่ึงคือ ผาขาวมาลายไสปลาไหลซึ่งนับวานาสนใจ สีสันสวยงาม มี
ลวดลายท่ีเปนเอกลักษณสะทอนใหเห็นถึงความชาญฉลาดของบรรพบุรุษท่ีมีการสั่งสม ถายทอด สืบตอภูมิปญญาการทอผาใหดํารงอยู
จนถึงปจจุบัน  
 ภูมิปญญาเปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตางๆในพ้ืนท่ีท่ีกลุมชนน้ันต้ังหลักแหลงถ่ินฐานอยูและไดแลกเปลี่ยน
สังสรรคทางวัฒนธรรมกับชนกลุมอ่ืนจากพ้ืนท่ีสิ่งแวดลอมอ่ืนท่ีไดมีการติดติดตอสัมพันธกันแลวรับเอาหรอืปรับเปลี่ยนนํามาสรางประโยชน
หรือแกปญหาไดในสิ่งแวดลอมและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชนกลุมน้ันจึงมีภูมิปญญาอันเกิดจากประสบการณทางพื้นท่ี ภูมิ
ปญญาท่ีมาจากภายนอกและภูมิปญญาท่ีผลิตใหมหรือผลิตซ้ําเพื่อการแกปญหาและปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและการ
เปลี่ยนแปลง (เอกวิทย ณ ถลาง, 2544: 42) ซ่ึงภูมิปญญาไทยจะมีลักษณะดังตอไปน้ี 
                1. ความเช่ือและโลกทัศน ท่ีบงบอกถึงลักษณะความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เหนือธรรมชาติและ
ระหวางมนุษยดวยกัน 
                2. วิถีการดํารงชีวิต การแกปญหาและการปรับตัวกับส่ิงแวดลอมและกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
                3. ศิลปหัตถกรรมและประดิษฐกรรม ในรูปแบบเครื่องมือ ของใช ศิลปวัตถุท่ีมีแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
ตามพ้ืนภูมิท่ีหลากหลายระหวางภูมภิาค 
                4.กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู การถายทอดภูมิปญญาและประสบการณ การใหการศึกษาอบรมและการแกปญหา
ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมและปรีชาชาญของชาวบาน (เอกวิทย ณ ถลาง, 2544: 45-46) 
              ภูมิปญญามีกระบวนการท่ีเกิดจากการสืบทอดถายทอดองคความรูท่ีมีอยูเดิมในชุมชนทองถ่ินตางๆ แลวพัฒนา เลือกสรร
ปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญท่ีสามารถแกไขปญหาและพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย แลวเกิดภูมิ
ปญญา (องคความรูใหม) ท่ีเหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมส้ินสุด  
 
ความสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรค 
      ขอบเขตของเศรษฐกิจท่ีสรางสรรคคือกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสรางสรรคสิ่งใหมหรือสื่อความหมายใหมๆแตไมจําเปนตอง
เปนเร่ืองวัฒนธรรมเทานั้น (Howkins, 2553) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของและสนับสนุนท่ีมีผลทางออมตออุตสาหกรรมสรางสรรคหลักมี
ความสําคัญซ่ึงนําไปสูกระบวนการสรางท่ีตองประเมินความตองการของตลาดและทําการออกแบบสูการผลิตท่ีสรางมูลคาเพ่ิมท่ีมีวัตถุดิบ
และใชทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตเม่ือผลิตไดแลวก็ทําการกระจายสินคาไปสูตลาดในเชิงพาณิชยและสิ่งท่ีมีความสําคัญตอการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมสรางสรรค 
      อุตสาหกรรมสรางสรรคของไทยซึ่งไดมาจากท่ีมาของรูปแบบของ UNTAD และเพ่ิมเติมของ UNESCO, สศช.และศูนยสรางสรรค
งานออกแบบ รายงานการศึกษาเศรษฐกิจสรางสรรคมดีงัน้ี 
      1.Cultural Heritage & Nature (มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ) ไดแก งานฝมือ/หัตถกรรม แพทยแผนไทย อาหารไทย 
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ 
      2.Arts (ศิลปะ) ไดแก ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป จิตรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม 
      3.Media (สื่อ) ไดแก ภาพยนตรและวีดีทัศน การพิมพ การกระจายเสียง ดนตรี 
      4.Functional Creation (งานสรางสรรคและออกแบบ) ไดแก การออกแบบ แฟชั่น การโฆษณา ซอฟตแวร สถาปตยกรรม 
(อาคม เติมพิทยาไพสฐิ, 2554: 8) 
      ความสําคัญของเศรษฐกิจสรางสรรคตอประเทศไทยคือ อุตสาหกรรมสรางสรรคสรางมูลคาเพ่ิมใหเศรษฐกิจไทยสูงมาโดยตลอด
โดยกลุมงานสรางสรรคและออกแบบ (Functional Creation) เปนกลุมท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดคือ 5.6% ของ GDP ในป 2552 
(สํานักบัญชีประชาชาติ สศช.) จะเห็นไดวาเศรษฐกิจสรางสรรคสามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทยไดเมื่อเทียบกับหลาย
ประเทศในยุโรป   
      ในทองถ่ินของประเทศไทยน้ันมีจุดแข็งที่เปนทุนวัฒนธรรมในดานตางๆ ในสวนท่ีนาสนใจและสามารถตอยอดทุนวัฒนธรรม
เหลาน้ันคือภูมิปญญาทองถิ่นในดานงานฝมือ หัตถกรรม ศิลปะท่ีสามารถนํามาแปรรูปดวยวิธีการคิดสรางสรรคเพื่อใชเปนแนวทางในการ
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พัฒนาผลิตภัณฑในทองถิ่นท่ีมีอยูใหมีความเดนชัดในเชิงคุณคาและประโยชนใชสอยมากข้ึนเพ่ือสอดรับกับกระแสหรือบริบทในสังคม
ปจจุบัน 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาผาทองถิ่น 
      ผลิตภัณฑ (product) หมายถึงสินคา บริการ หรือความคิดของผูประกอบการผลิตหรือจัดหาเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ตลาดหรือผูบริโภคได (อมรรัตน, 2560: 53) 
      ผลิตภัณฑชุมชน เปนผลิตภัณฑท่ีมีรูปแบบเฉพาะแตละทองถ่ินเปนส่ิงท่ีเกิดจากภูมิปญญาไทย เปนผลจากองคความรู
ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการส่ังสมประสบการณท่ีผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนาและถายทอด
สืบตอกันมาเพื่อใชแกปญหาและวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปญญาทองถ่ินอาจเปนท่ีมาของ
องคความรูท่ีงอกงามขึ้นใหมท่ีชวยในการเรียนรู แกปญหา การจัดการ การปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนไทย ทําใหชุมชนทองถ่ิน
สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจไดโดยมีอัตลักษณหรือจุดเดนของทองถ่ินผสานกับวัสดุและกระบวนการผลิตดวยมือหรือหัตกรรมผลิตภัณฑ
ท่ีไดจะมีรูปแบบท่ีประณีต เรยีบงายเปนการเพ่ิมมูลคาของส่ิงท่ีมีอยูในทองถ่ิน และเพิ่มทุนวัฒนธรรมท่ีดีงาม (อรัญ วานิชกร, 2559: 30) 
      การพัฒนาผลิตภัณฑ (product development) จึงหมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือทําใหไดผลิตภัณฑใหม หรือทําให
ผลิตภัณฑท่ีมีอยูดีขึ้นกวาเดิมเพื่อใหผลิตภัณฑตรงความตองการของผูบริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑเปนเครื่องมือท่ีมีความจําเปนอาศัยท้ัง
ระบบและกลยุทธท่ีกอใหเกิดผลิตภัณฑในเชิงพาณิชย (อมรรัตน, 2560: 53) ในการพัฒนาผลิตภัณฑนั้นส่ิงสําคัญท่ีตองคํานึงในอันดับแรก
คือ ประเภทของผลิตภัณฑ วัสดุ สีของผลิตภัณฑ ซึ่งในบทความนี้ผลิตภัณฑท่ีทําการพัฒนาคือผาขาวมาลายไสปลาไหลซ่ึงเปนผาทอมือ
ทองถ่ินภาคกลางของจังหวัดลพบุรี  
      ผาขาวมาลายไสปลาไหลเปนผาขาวมามีลวดลายสีสันสวยงามฝมือประณีตถือวาเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของชาวไทยพวนซึ่งใช
ประโยชนไดหลายอยางเชน ใชนุง คาดเอว โพกศีรษะ ผูกเปนเปลนอน กระโจมอก เปนผาไหวตอนแตงงานสําหรับพอแมเจาบาวและ
เจาสาว ลักษณะเดนของผาขาวมาลายไสปลาไหลคือ เปนผาขาวมาท่ีทอเปนริ้วเล็กๆ คลายไสปลาไหล มีหลายสีและสวยงามแตกตางจาก
ผาขาวมาในทองถ่ินอ่ืนๆ (ภูธร ภูมะธน และ อาลัย เนรานนท, 2541: 138) จะเห็นไดวาผลิตภัณฑผาขาวมาลายไสปลาไหลน้ันมีคุณคาอยู
ในตัวและสามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีมีรูปแบบเหมาะสมสําหรับการใชงาน มีความสวยงามตามกระบวนการออกแบบไดโดยอาศัย
แนวคดิ วิธีการสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑตอไป 
 
กระบวนการออกแบบ 
      องคประกอบของการออกแบบประกอบดวย 2 สวนคือ ดานรูปลักษณและดานประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ ในองคประกอบ
ของการออกแบบดานรูปลักษณน้ันองคประกอบศิลป (Visual Elements) คือสวนประกอบของการออกแบบท่ีมองเห็นสามารถใหอารมณ
ท่ีเกิดขึ้นจากการออกแบบไดหลากหลาย ซ่ึงประกอบไปดวย จุด เสนท่ีซึ่งจะใหความหมาย ความรูสึกท่ีแตกตางกัน รูปราง รูปทรง สีท่ีเปน
สวนสําคัญชวยสรางการจดจํารวมท้ังบริเวณวางและพ้ืนผิวตามลําดับ (อรัญ วานิชกร, 2559: 44) ในสวนขององคประกอบของการ
ออกแบบดานประโยชนใชสอยท่ีเปนสวนสําคัญในกระบวนการออกแบบประกอบไปดวย หนาท่ีใชสอย ประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ 
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑท่ีไมมีสวนท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอผูใช ความแข็งแรงของผลิตภัณฑที่มีโครงสรางแข็งแรงเพียงพอตอการใช
งาน ความสะดวกสบายในการใชมีขนาดสัดสวนท่ีเหมาะสมกับการใชงานวัสดุและการผลิตใชวัตถุดิบท่ีหาไดงายในทองถ่ินเพ่ือตอยอดภูมิ
ปญญาใหกับทองถิ่น ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการออกแบบ ดังน้ี 

1.การสรางแรงบันดาลใจจากภูมิปญญาทองถิ่น โดยศึกษาขอมูลของผาขาวมาลายไสปลาไหลเพื่อสรางเร่ืองราวท่ีนาสนใจและ
เปนการเสริมสรางเอกลักษณของสินคาและผลิตภัณฑ ศึกษาความเปนมา วิธีการ วัสดุท่ีใชในการในการทอผาขาวมาลายไสปลาไหล ซึ่ง
พบวาเปนผาทอมือท่ีทอเพื่อใชในครัวเรือนมาชานานและใชในชีวิตประจําวันเชนนุงหม เปนตน อีกท้ังยังใชเปนของรับไหวในงานแตงงาน
ทําใหเห็นวาผาขาวมาลายไสปลาไหลมีคณุคาและเปนส่ิงท่ีมอบใหแกกันสําหรับอวยพรอีกนัยหน่ึงก็เพ่ือใชเปนของท่ีระลึกใหแกกัน วัสดุท่ีใช
ทอคือฝายในสมัยกอนใชสีธรรมชาติในการยอมแตปจจุบันทองถิ่นไดใชสีเคมีในการยอมเพ่ือใหไดผาท่ีมีสีสันสดใสมากย่ิงข้ึนเหมาะสมกับยุค
สมยัและสามารถนาํไปใชสําหรับการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆเชนเส้ือผาทั้งของสตรีและบุรุษ เปนตน 

2.การสรางแนวความคิดในการออกแบบ จากการศึกษาภูมิปญญาผาทองถ่ินจึงไดนําจุดเดนของผาขาวมาลายไสปลาไหลมาใช
ในการกําหนดแนวคิดโดยนําเร่ืองราวความเปนมาจุดเดนของผาท่ีมีเสนสายจากร้ิวการทอในรูปแบบเฉพาะเกิดเปนลวดลายและสีสัน
หลากหลาย ลักษณะผิวของผานุมนวลท่ีเกิดจากการทออยางประณีตสวยงามและการใชประโยชนของผาเชน ใชนุงหม ใชเปนของรับไหว
ของคูบาวสาวมาเช่ือมโยงและกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑโดยกําหนดเปนรูปแบบที่สามารถใชในชีวิตประจําวัน มีประโยชนใชสอยและ
สามารถนําใชเปนของท่ีระลึกไดจึงกําหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ คือ กรอบรูปท่ีใชวัสดุจากผาขาวมาลายไสปลาไหลท่ีมีรูปทรงเปนสัตว
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ประจําทองถิ่นไทยที่ผูคนทุกเพศทุกวัยรูจัก คือ ชาง ซึ่งนอกจากจะเปนสัตวท่ีคนไทยรูจักกันดีแลวชางยังเปนสัตวท่ีชาวตางชาตินึกถึงเมื่อ
กลาวถึงประเทศไทย จากน้ันไดนําแนวคิดน้ีมาใชเปนแนวทางการในการออกแบบในข้ันตอนการออกแบบรางตอไป  

3.การออกแบบราง เม่ือไดแนวคิดท่ีใชเปนแนวทางในการออกแบบแลวจึงไดออกแบบรางโดยใชวิธีการตัดทอนรายละเอียดของ
พื้นผิวและรูปทรงใหเขาสูโครงสรางรูปทรงท่ีมีความเรียบงาย (Simplicity Form) โดยพิจารณาโครงสรางเรขาคณิตเปนพ้ืนฐานเบ้ืองตน 
(อรัญ วานิชกร, 2559: 59) โดยตัดทอนใหมีรูปรางแทนภาพของชางหรือเปนสัญลักษณแทนชางใหทุกคนมองเห็นและเขาใจตรงกันเพ่ือให
เกิดการตอบสนองตอผลิตภัณฑของผูบริโภคตรงตามแนวความคิดของการออกแบบ  

 

  
 

ภาพท่ี 1 ภาพการตัดทอนรายละเอียดของรูปทรงโดยใชโครงสรางเรขาคณิต 
ท่ีมา: เกตวุดี หิรัญพงษ 

 
4.การวิเคราะหการออกแบบและสรุปผล เม่ือออกแบบรางแลวจึงนําไปสูการวิเคราะหประโยชนใชสอยดวยแนวคิด Osborn’s 

checklist เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหมในผลิตภัณฑภูมิปญญา การตรวจสอบและวิเคราะหดวยแนวคิด Osborn’s checklist ที่กลาวถึง 8 วิธี
ในการคิดสรางสรรคหรือสรางนวัตกรรมใหกับผลิตภัณฑท่ีนักออกแบบควรคํานึงถึง ดงัน้ี   
       1) เปลี่ยนวิธีการใช (Other uses) คือใหนักออกแบบลองคิดดูวาผลิตภัณฑเดียวกันจะมีวิธีการใชงานแบบใหมๆได
อยางไรบาง 
       2) พลิกมุมมอง (Adapt) ใหลองคดิถึงรปูแบบผลิตภัณฑที่แตกตางออกไป เชน รปูราง รูปทรง สี 
       3) เพ่ิมคุณสมบัต ิ(Modify) เราสามารถเพ่ิมคุณสมบัติใดลงไปในผลิตภัณฑไดบาง เชน เวลา ความคงทน ความถี่ ความ
แข็งแรง ขนาด ความยาว ความหนา คุณคา สวนผสม ฯลฯ  
       4) ลดคุณสมบัติ (Mimify) เราจะตัดทอนหรือลดคุณสมบัติใดออกไดบาง เชน ขนาด ความสั้น ความเต้ีย ความแคบ 
ความผอม ความเบา ความบาง การแบงออก ฯลฯ 
       5) แทนท่ีดวยสิ่งใหม (Substitute) เราสามารถแทนท่ีองคประกอบหรือรูปแบบเดิมไดอยางไรบาง เชน แทนท่ีดวยวัสดุ 
ข้ันตอน แหลงพลังงาน สถานท่ี วิธีการ เวลา อารมณ ความรูสกึ เสยีง ฯลฯ 
       6) ลําดับรูปแบบใหม (Rearrange) เราจะเปล่ียนรูปแบบการจัดลําดับไดอยางไรบาง อาทิ การสลับสับเปล่ียน
องคประกอบ การจัดวางองคประกอบ ลําดับตําแหนง กําหนดการกอนหลงั ฯลฯ 
       7) พลิกกลับ (Reverse) เปนการเปล่ียนสิ่งท่ีมีอยูใหกลายเปนตรงกันขาม อยางเชนระหวางพื้นที่และรูปทรง กลับหัว
กลับหาง ขาวนอกขางใน พลกิบทบาทหนาท่ี ฯลฯ 
       8) ผสมผสาน (Combine) อาจเปนการผสมผสานระหวางวัสด ุสี ลักษณะพ้ืนผิว รูปทรง ทิศทาง การจัดวางหรอืส่ิงของ 
(อรญั วานิชกร, 2559: 52-54)  

สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาผาทองถิ่นน้ันเปนการใชวิธีคิดสรางสรรคในวิธีคิดการเปล่ียนวิธีการใช (Other uses) 
จากการใชนุงหมเปนเพื่อใสรปูถาย เปนของท่ีระลึกหรือใชประดับตกแตง วิธีคดิพลิกมุมมองเปลี่ยนรูปทรงและปรับการจัดวางลวดลายของ
ผาขาวมาลงบนผลิตภัณฑและวิธีคิดการผสมผสานซึ่งเปนการผสมผสานระหวางวัสดุท่ีเปนกระดาษ ฟองนํ้า ผาขาวมาลายไสปลาไหลและ
วัสดุอ่ืนๆเพ่ือสรางรูปทรงท่ีไดกําหนดไวจากน้ันนําไปสูข้ันตอนของการสรางตนแบบตอไป 

5.การสรางตนแบบ จากการวิเคราะหการออกแบบและสรุปผลจึงนํามาสูการสรางตนแบบโดยสรางตามรูปทรงท่ีตัดทอน
รายละเอียดท่ีใชโครงสรางเรขาคณิตผสมผสานระหวางวัสดุท่ีเปนกระดาษ ฟองนํ้า ผาขาวมาลายไสปลาไหลและวัสดุอื่นๆเพ่ือสรางรูปทรงท่ี
ไดกําหนดไว จากน้ันนําไปสูการทําตนแบบในรูปทรงตาม Pattern ของผลิตภัณฑพิจารณาวิธีการสรางตนแบบ ปรับปรุงวิธีการทําตนแบบ
ใหงายตอการผลิตใหเหมาะสมกับวัสดุ กําหนดลักษณะการวางลายผาใหสวยงามและสามารถใชประโยชนบนพ้ืนท่ีตามขนาดของผาขาวมา
ไดเปนผลิตภัณฑกรอบรูปสามารถใชงานไดจริงใชเปนของท่ีระลึกหรือเปนของประดับตกแตงท่ีเนนจุดเดนของวัสดุจากผาทองถิ่นผสานกับ
เรื่องราวการทอผาและรูปแบบการผลิตผลิตภัณฑท่ีใชการทํามือ (Handmade) เพื่อสงเสริมคุณคาของวัสดุ ภูมิปญญาและผลิตภัณฑให
นาสนใจและมีมูลคา  
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ภาพท่ี 2 ภาพการสรางตนแบบผลติภัณฑจากภูมิปญญาผาทองถิ่น 
ท่ีมา: เกตวุดี หิรัญพงษ 

 
สรุปและขอเสนอแนะ 
     ในการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นนั้นจําเปนตองศึกษาความเปนมา เรื่องราว ความสําคัญท่ีมีความเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ
สําหรับในการกําหนดแนวคิดในการออกแบบอีกทั้งประเด็นในเรื่องของคณุคาที่เก่ียวของกับวัสดุ สีสัน ลักษณะเฉพาะเพื่อกําหนดรูปแบบ
ของผลิตภัณฑซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาผาทองถ่ินน้ันเปนการพัฒนาบนแนวคิดทางการออกแบบท่ีผสานกับลักษณะเฉพาะของ
ส่ิงท่ีมีอยูในทองถ่ินใหมีรูปแบบท่ีเขาใจงาย เขาถึงงาย ใชงานไดจริง มีความสวยงามและสะทอนคุณคาของวัสดุ เร่ืองราว วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาในทองถิ่นซึ่งในปจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสิ่งท่ีมีอยูในทองถิ่นมีจุดเนนในเชิงคุณคาและเชิงมูลคาน้ันเปนสิ่งที่จําเปนเพ่ือให
เขากับยุคสมัยใหภูมิปญญาทองถ่ินมีการสืบทอด สงตอความงดงามและเอกลักษณใหดํารงอยูอยางไมขัดเขิน 
     อีกสวนหน่ึงท่ีสาํคัญคือการพัฒนาความคิดสรางสรรคท่ีเปนตนทุนทางความคิดท่ีตองมีควบคูกับทุนทางวัฒนธรรมท่ีจะนําพาการพัฒนา
สรางสรรคผลิตภัณฑเพื่อชวยสงเสริมคุณคาใหกับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นแตการพัฒนายังตองอาศัยการปรับปรุงแกไขสวนท่ียัง
บกพรองหรือสวนท่ีสามารจะพัฒนาไดอีกเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ีดีย่ิงข้ึน ในการพัฒนาน้ันมิใชเพียงแตพัฒนาผลิตภัณฑเพียงอยางเดียวแต
หากยังพัฒนาวิธีคิด กระบวนการออกแบบ การผลิต การสรางสรรคและความคาดหวังท่ีจะยกระดับสงเสริมคุณคาความเปนลักษณะเฉพาะ
ของทองถิ่นซ่ึงเปนความพิเศษท่ีประเทศไทยมีความหลากหลายรุมรวยทางวัฒนธรรมและมีตนทุนทางวัฒนธรรมท่ีสูงมีคุณคาเพ่ือใหคนใน
ทองถ่ินและคนในสังคมเกิดความภาคภูมิใจตระหนักในภูมิปญญาทองถ่ินของไทยตอไป 
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