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การศึกษาคุ ณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ นกับการนํามาประยุกต์เป็ นผลิ ตภัณฑ์เพือเพิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิ จและการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลางและภาคใต้ เกิ ดขึ7นจาก
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั ทีเปลี ยนแปลงไป ทําให้คุณค่าอัตลักษณ์ ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถินในภูมิภาคเปลียนแปลงตามไปด้วย เนื องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในชุ มชนมากยิงขึ7น
และในภาวะความจํา เป็ นในการพัฒนาประเทศ ซึ งอยู่บ นพื7 นฐานทางวัฒนธรรมของท้อ งถิ น ทํา ให้
ศิ ลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง และภาคใต้กาํ ลัง สู ญหายไปไม่ไ ด้รับการพัฒนา
ส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ และการใช้ป ระโยชน์ ใ นวิถี ชี วิต ของคนในชุ ม ชน ในการศึ ก ษาครั7 งนี7 เพื อค้น หาคุ ณ ค่ า
อัตลักษณ์ ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ น 59 จังหวัด ของประเทศไทย ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
19 จังหวัด ภาคกลาง 26 จังหวัด และภาคใต้14 จังหวัด ทีมี ศกั ยภาพและสามารถส่ งเสริ มการเพิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้อย่างเป็ นรู ปธรรม รวมทั7งการส่ งเสริ มการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ
วิธีการศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ์ ท้องถินและ
แหล่งการผลิตงานศิลปหัตถกรรมในพื7นทีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง และภาคใต้ 4 ประเภท ได้แก่
เครื องจักสาน เครื องปั7 นดินเผา ผ้า และการหล่อหลอมโลหะ เพือหาแนวทางในการเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ผลิตภัณฑ์และส่ งเสริ มกระบวนการผลิตให้เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
จากการศึกษาพบว่า ศิลปหัตถกรรมท้องถินในแต่ละภูมิภาคเป็ นภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม
ของสังคมเกษตรกรรมทีมีการสื บสานองค์ความรู ้ ความสามารถ ความชํานาญต่างๆ ถ่ายทอดมายังกลุ่มชน
รุ่ นหลั ง โดยภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทผ้า เครื องจั ก สานและเครื องปั7 นดิ น เผา
เป็ นศิ ล ปหัต ถกรรมท้อ งถิ นที พบเกื อ บทุ ก จัง หวัด ส่ ว นผลิ ต ภัณ ฑ์ ท ้อ งถิ นประเภทการหล่ อ หลอมโลหะ
และผลิตภัณฑ์อืนๆ พบการผลิตในบางท้องถินเท่านั7น
ศิ ล ปหั ต ถกรรมท้อ งถิ นภาคกลาง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทเครื องจัก สาน เครื องปั7 นดิ น เผาและผ้า
เป็ นศิลปหัตถกรรมท้องถินทีพบมากทีสุ ดเกือบทุกจังหวัด ส่ วนผลิตภัณฑ์ทอ้ งถินประเภทการหล่อหลอมโลหะ
และผลิตภัณฑ์อืนๆ พบการผลิตในบางชุมชนเท่านั7น

ศิ ล ปหัต ถกรรมท้อ งถิ นภาคใต้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทผ้า และเครื องจัก สานเป็ นศิ ล ปหัต ถกรรม
ท้องถินทีพบมากทีสุ ดเกือบทุกจังหวัด ส่ วนผลิตภัณฑ์ทอ้ งถินประเภทเครื องปั7 นดินเผา การหล่อหลอมโลหะ
และผลิตภัณฑ์อืนๆ พบการผลิตในบางชุมชนเท่านั7น
โดยแนวทางในการเพิมมูลค่าทางเศรษฐกิ จและการส่ งเสริ มให้เป็ นแหล่ งท่องเที ยวเชิ งวัฒนธรรม
ต้องมีการพัฒนารู ปแบบของผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นเหมาะกับยุคสมัยในปั จจุบนั สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
หลากหลาย พยายามลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเลื อกใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ นท้องถินโดยไม่ทาํ ให้คุณค่าและ
คุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ลดลง มีการส่ งเสริ มอาชี พให้กบั คนในท้องถิ น เพือสื บทอดภูมิปัญญาไม่ให้สูญหาย
มี การสนับสนุ นให้มีการจัดตั7งศูนย์สาธิ ตกระบวนการผลิ ต การจัดนิ ท รรศการและจัดจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์
ประเภทต่างๆ ภายในท้องถิน เพือเป็ นแรงจูงใจและอํานวยความสะดวกด้านการท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมให้กบั
ผูเ้ ยียมชม
ศิ ล ปหั ต ถกรรมท้อ งถิ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง และภาคใต้ มี ค วามเกี ยวเนื อง
ด้วยวัฒนธรรมการดํารงชี วิตของผูค้ นในชุ มชน ซึ งทําให้คุณค่าทางอัตลักษณ์ ของผลิ ตภัณฑ์มีความโดดเด่ น
และมี เอกลักษณ์ เฉพาะ โดยทีศิ ลปหัตถกรรมเหล่านั7นได้สังสมคุ ณค่าความเป็ นท้องถิ นในแต่ละภูมิภาคไว้
พร้อมทีจะได้รับการสื บทอดและประยุกต์ใช้ในวิถีการดําเนิ นชี วิตของคนในท้องถิ นได้อย่างยังยืนแม้กระแส
โลกาภิวตั น์ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อชุมชนและท้องถิน
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ABSTRACT
A study of value and identity of local art and culture and the ways to apply it into local
products for economic and cultural tourism value added in northeast, central and south part of
Thailand was caused by the changes of economy and society ; these changes caused artistic and
cultural changes of value, identity and local wisdom. Thus, modern technology has had serious
impacts on the culture of communities and the development of country that based on local
culture ; hence local art and culture in northeast, central and south have been fading from its
original area if no development, promotion, conservation and use in the way of life of people.
This study aimed to investigate the value and identity of local art and culture of 59
provinces consist of 19 provinces in northeast, 26 provinces in central and 14 provinces in
south part of Thailand that had special potential and could promote some concrete economic
and cultural value added.
A quality study way use by collecting data concerning local products and the sources of
handicrafts in northeast, central and south ; 4 kinds of local products were divided into
basketery, pottery, clothes and metalware and then searched the ways to enhance economic
value added of products and promote the production process into cultural tourism places.
The study results revealed that local handicrafts of each part of Thailandwere local
wisdom and cultural heritage of agricultural society that handed down to younger generation.
Clothes, basketery and pottery were local handicrafts that found almost in every province but
metawere and others found in some provinces in northeast.
The central part of Thailand, basketery, pottery and clothes were local handicrafts that
found almost in every province but metalware and others found in some provinces.
In south part of Thailand, clothes, basketery were local handicrafts that found almost in
every province but pottery, metalware and others found in some province.
The way to enhance economic value added of local products and promote the source of
handicrafts into cultural tourism places can operate by many ways ; for example developing
forms or styles of local products into modern products which have various uses, reducing cost
of production by using local materials but maintaining the quality of products, enhancing
vocations for local people and handing down local wisdom to younger generation and
organizing local demonstrative center of handicraft production for exhibition and distribution
in order to inspire and facilate the visitors who are fond of cultural tourism.
Local handicrafts of northeast, central and south of Thailand related to the ways of life
of local people, so the value and identity of local products of each part had its own outstanding
point. This value and identity was collected and handed down to younger generations and
applied to use continuously in the way of lifeof local people among the influence of
globalization, scientific and technological progress that affected the culture of local
community.
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