
กจิกรรม
พฒันาผลติภัณฑ์เชิงพาณชิย์

โดยอาศัยทุนทางวฒันธรรมและภูมปัิญญา



ขอ้มลูทุนวฒันธรรมศรีโคตรบรูณ์-ลา้นชา้ง 

พื้ นท่ีด าเนินงาน จ. อุบลราชธานี และ อ านาจเจริญ

ขอ้มลูทุนวฒันธรรมทวารวดี

พื้ นท่ีด าเนินงาน จ. ยโสธร

ขอ้มลูทุนวฒันธรรมลพบุรี

พื้ นท่ีด าเนินงาน จ. ศรีสะเกษ



ขั้นตอนในการออกแบบผลิตภณัฑ ์จากทุนทางวฒันธรรม

1. การรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นทุนทางวฒันธรรม
(เวปไซค ์ เอกสาร และการลงพื้นท่ีถ่ายภาพ) 

2. การคน้หาความคิดรวบยอดของทุนทางวฒันธรรมท่ี
จะน ามาใชอ้อกแบบ

3. การร่างแบบ สร้างลายจากอตัลกัษณ์
4. การพฒันาลายใหมี้ความเหมาะสมกบัการผลิต
5. การร่างแบบและออกแบบผลิตภณัฑ์



ขั้นตอนในการออกแบบผลิตภณัฑ ์จากทุนทางวฒันธรรม

6. การลงกระดาษกราฟ ก าหนดขนาด สี และวาง
ต าแหน่งก่อนน าไปผลิตเป็นผนืผา้(มดัหม่ี เกบ็ขิด)

7. ส่งให ้กลุ่มผูผ้ลิต 4 จงัหวดั มดัหม่ี เกบ็ขิด ประดิษฐ์
ส่ิงของตามแบบ และติดตามจนไดช้ิ้นงาน

8. การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์(ส าหรับผลิตภณัฑผ์า้ทอ)
9. การประเมิน และปรับปรุงแกไ้ข
10. การจดัท าขอ้มูล และจดัแสดงผลิตภณัฑ์



อาณาจกัร ทวาราวดี



อาณาจกัรทวาราวดี



ยคุสมยั อาณาจกัรทวารารดี
สมยัทวาราวดี ตอนตน้
(ราวพทุธศตวรรษท่ี 12-13)

สมยัทวาราวดี ตอนกลาง
(ราวพทุธศตวรรษท่ี 13-15)

สมยัทวาราวดี ตอนปลาย
(ราวพทุธศตวรรษท่ี 15-18)
รูปแบบรับอิทธิพลศิลปะจากขอม และช่างทอ้งถ่ิน



ทวาราวดี ในไทย
1. เมืองศรีเทพ (อ าเภอศรีเทพ จงัหวดัชยัภูมิ)
(ราวพทุธศตวรรษท่ี 15 )

2. หนา้บนั วดัสุปัฏนาราม (อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี)
(ราวพทุธศตวรรษท่ี 12 )

3. ศิลปะทวาราวดีลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา จงัหวดันครปฐม(เมือง
นครชยัศรี) ลพบุรี ราชบุรี และปราจีนบุรี
(ราวพทุธศตวรรษท่ี 11-16)

4. หริภุญไชย จงัหวดัล าพนู (ราวพทุธศตวรรษท่ี 18 )



ทวาราวดี ในไทย

5. วฒันธรรมยคุทวารวดีท่ีกระจายอยูท่ ัว่ไป เช่น เมืองอู่ทอง 
(สุพรรณบุรี) เมืองละโว ้(ลพบุรี) เมืองฟ้าแดดสงยาง 
(กาฬสินธ์ุ) เมืองไชยา (สุราษฎร์ธานี) เป็นตน้

สมยัทวารวดีกระจายอยูท่ัว่ไป เช่นท่ี เมืองนครชยัศรี (นครปฐม) เมืองอู่ทอง (สุพรรณบุรี) เมืองละโว ้(ลพบุรี) เมืองศรีเทพ (เพชรบรูณ)์ เมืองฟ้าแดดสงยาง สมยัทวารวดีกระจายอยูท่ัว่ไป เช่นท่ี เมืองนครชยัศรี (นครปฐม) เมืองอู่ทอง (สุพรรณบุรี) เมืองละโว ้(ลพบุรี) เมืองศรีเทพ (เพชรบรูณ)์ เมืองฟ้าแดดสงยาง 



ยคุสมยั อาณาจกัรทวารารดี ในอีสาน
สมัยทวาราวด ีในอสีาน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

1. สมยัทวาราวดี แทจ้ริง(พร้อมกบัภาคกลางของไทย)
(ราวพทุธศตวรรษท่ี 12-15)

2. สมยัทวาราวดี ทอ้งถ่ินอีสาน(ร่วมกบัศิลปะขอม)
(ราวพทุธศตวรรษท่ี 14-16)



ขอ้มูลจาก คอมพิวเตอร์/เวปไซต์





















การแต่งกายของผูห้ญิงสมยัทวารวดี

ท่ีมา : พวงผกา คุโรวาท. คู่มือ
ประวติัเครื่องแต่งกาย. 2540 : น.30

การแต่งกายของผูช้ายสมยัทวารวดี

ท่ีมา : พวงผกา  คุโรวาท. คู่มือประวติั   
เครื่องแต่งกาย. 2540 : น.31





ใบเสมา จากเมืองฟ้าแดดสงยาง พุทธประวติัตอนพิมพาพิลาป 

แสดงอยูพ่ิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติขอนแกน่ และภาพลวดลายในใบเสมา 

พบท่ี อ.วงัสะพุง จ.เลย 

ท่ีมา : สุรพล ด าริหกุ์ล, 2549



การคน้หาความคิดรวบยอด
ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของยคุทวาราวดี

(ระยะท่ี 1)















การทดลองร่างแบบ  ลายทวาราวดี ลายท่ี 1













โทนสี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ยคุอาณาจกัรทวาราดี

 .



วดัสุปัฏนาราม
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธานี



















สรุป ความคิดรวบยอดส่ิงบ่งช้ี
ความเป็น ทวาราวดี
ท่ีมีความชดัเจน















อาณาจกัรลพบุรี



แควน้ทวารวดีเส่ือมอ านาจในพทุธศตวรรษท่ี 16 เพราะ
อาณาจกัรกมัพชูา (หรือขอม) แผอ่  านาจมายงัภาคอีสานหรือภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลางในดินแดนไทย

เมืองละโว ้ ซ่ึงเป็นเมืองศูนยก์ลางทางฟากตะวนัออกของ
แควน้ทวารวดี ตกเป็นเมืองข้ึนของกมัพชูาหรือกมัโพช

ดว้ยเหตุน้ีนบัจากพทุธศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มา ละโวจึ้งมี
ความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศนูยก์ลางทางศิลปวฒันธรรมและ
วทิยาการต่างๆ แทนท่ีอาณาจกัรทวารวดี



อาณาจกัรละโว้ เป็นอาณาจกัรโบราณในดินแดน
ลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัออก ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 
12-18 มีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองละโว ้(จงัหวดัลพบุรี) มี
ความเจริญรุ่งเรืองในยคุเดียวกบัอาณาจกัรทวารวดี

แต่ต่อมาเม่ือขอมหรือเขมรโบราณขยายอ านาจ
เขา้มาในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา ท าใหล้ะโว้
ตอ้งตกเป็นประเทศราชของขอมและยอมรับในอารย
ธรรมของชนชาติขอมในท่ีสุด



อาณาจกัรลพบุรี (ละโว)้



ศนูยก์ลางของอาณาจกัรลพบุรีหรือละโวใ้นตอนตน้สนันิษฐานวา่

อยูท่ี่เมืองลพบุรี และประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 ไดย้า้ยมาอยูท่ี่เมืองอ

โยธยา ภายหลงัต่อมาเมื่อใน พ.ศ. 1893 ไดม้ีการสถาปนาอาณาจกัร

อยุธยาขึ้ นน้ันใหล้ะโวก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรอยุธยา

อิทธิพลศิลปวฒันธรรมของขอมไดแ้พร่เขา้มาในดินแดนประเทศ

ไทย โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เช่น ปราสาทพนมรุง้ จงัหวดั

บุรีรมัย ์ ปราสาทหินพิมาย จงัหวดันครราชสีมา และเลยมาทาง

ตะวนัตก ไดแ้ก่ ปราสาทเมือสิงห ์จงัหวดักาญจนบุรี และในช่วงเวลา

ดงักล่าวละโวเ้ป็นศนูยก์ลางท่ีส าคญัทางภาคกลาง จึงไดร้บัอิทธิพล

ศิลปะขอม โดยน ามาผสมผสานรปูแบบใหเ้ป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง 



อิทธิพลของวฒันธรรมขอมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกิน
พื้นท่ีตั้งแต่บริเวณลุ่มแม่น ้ามูลท่ีอ  าเภอโขงเจียม จงัหวดั
อุบลราชธานี เร่ืองไปจนถึงทางตะวนัตกของจงัหวดันครราชสีมา 
และส่วนหน่ึงของจงัหวดัชยัภูมิ ในเขตท่ีมีหลกัฐานอารยธรรม
อยา่งหนาแน่น ไดแ้ก่ บริเวณเชิงเขาพนมดงรักมาจนจรดฝ่ังใตข้อง
ล าน ้ามูล ส่วนทางฝ่ังเหนือของแม่น ้าข้ึนไปจะกระจายเบาบางกวา่
ไปจรดฝ่ังใตข้องล าแม่น ้าชีในเขตจงัหวดัชยัภูมิ มหาสารคาม 
ร้อยเอด็ และยโสธร นอกจากน้ียงัมีบริเวณลุ่มแม่น ้าโขงนบัตั้งแต่ท่ี
ราบลุ่มสองฝ่ังแม่น ้ามูลจากจงัหวดัอุบลราชธานีข้ึนไปยงันครพนม 
อุดรธานี และหนองคาย



ประติมากรรมสมยัลพบุรี แบ่งไดเ้ป็น 2 สกลุช่าง  คือ สกลุ
ช่างขอม และสกลุช่างพื้นเมือง ซ่ึงมีความใกลชิ้ดคลา้ยคลึงกนัมาก 
มกัสลกัจากศิลาหรือหล่อดว้ยส าริด ประติมากรรมลพบุรีไดรั้บ
แนวคิดมาจากพทุธศาสนานิกายมหายานศาสนาพราหมณ์ ศิลปะ
ทวาราวดี ผสมรวมอยูด่ว้ย ประติมากรรมลพบุรี ดงัเช่น  
พระพทุธรูปนาคปรกในพทุธศตวรรษท่ี 16 – 17

ปราสาทพนมรุง้





















การแต่งกายของชายหญิงสมยัลพบุรี

ท่ีมา : พวงผกา คุโรวาท. คู่มือประวติัเครื่องแต่งกาย. 2540 : 35



การแต่งกายของผูห้ญิงสมยัลพบุรี

ท่ีมา : พวงผกา  คุโรวาท. คู่มือประวติัเคร่ืองแต่งกาย. 2540 : 36



การคน้หาความคิดรวบยอด
ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของยคุลพบุรี

(ระยะท่ี 1)

















การทดลองร่างแบบ  ลายลพบุรี ลายท่ี 1













โทนสี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ยคุอาณาจกัรลพบุรี

 .

































































ความเป็นมาของปราสาทสระก าแพงใหญ่ ยงัไม่สามารถยนืยนัไดแ้น่ชดัวา่สร้างข้ึนมา
ในสมยัใดหรือศกัราชใด ถึงแมจ้ะพบจารึกท่ีโบราณสถานแห่งน้ี ขอ้ความในจารึกกล่าวถึงการ
ซ้ือท่ีดินถวายแก่เจา้นายผูล่้วงลบัคือ "กมรเตงชคตศรีพฤทเธศวร" ไม่ไดก้ล่าวถึงการสร้างปี 
พ.ศ. 1585 ท่ีปรากฏในจารึกไม่ใช่ปีท่ีสร้างปราสาท

ระยะดงักล่าวในกมัพชูาเป็นสมยัท่ีพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 ครองราชย ์แต่มิไดห้มายถึง
พระองคเ์ป็นผูส้ร้าง จากการศึกษาลาดลายต่างๆทางดา้นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ปราสาท
สระก าแพงใหญ่ น่าจะมีอายอุยูใ่นศิลปะเขมรแบบคลงัต่อบาปวน หรือประมาณกลางพทุธ
ศตวรรษท่ี 16 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 16 ตอนปลาย

ปราสาทสระก าแพงใหญ่เป็นศาสนสถานแบบเขมร ทั้งในดา้นศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรม รวมทั้งความเช่ือในการนบัถือศาสนาจากหลกัฐานท่ีปรากฏสันนิษฐานวา่เดิม
เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู โดยดูจากทบัหลงัท่ีสลกัภาพบุคคลเล่าเร่ืองราวต่างๆเก่ียวขอ้งกบั
ความเช่ือในศาสนาฮินดู ภายหลงัเม่ือพระพทุธศาสนาเขา้มามีอิทธิพลในดินแดนแถบน้ีจึง
เปล่ียนเป็นศาสนสถานของศาสนาพทุธโดยไดข้ดุพบพระพทุธรูปนาคปรกปางสมาธิ สูง 1.33
เมตร

วดัสระก าแพงใหญ่ จงัหวดัศรสะเกษ



ปราสาทวดัสระก าแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดใหญ่ มีลกัษณะ
เป็นปรางค ์3 องค ์ตั้งอยูบ่นฐานเดียวกนั เรียงตวัในแนวทิศเหนือ – ใต ้หนัหนา้ไป
ทางทิศตะวนัออก ปรางคป์ระธานซ่ึงอยูต่รงกลาง ก่อดว้ยหินทรายแซมดว้ยอิฐใน
บางส่วน มีทบัหลงัจ าหลกัภาพพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณับนแท่นเหนือหนา้กาล 
ส่วนปรางคอี์ก 2 องคท่ี์ขนาบขา้งเป็นปรางคอิ์ฐ มีส่วนประกอบตกแต่งท่ีเป็นหิน
ทราย เช่น กรอบเสาประตู นอกจากน้ียงัมีปรางคอิ์ฐอีกองคห์น่ึงตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัตกค่อนไปทางทิศใตภ้ายในระเบียงคต

ดา้นหนา้ปรางคป์ระธานมีวิหารก่ออิฐ 2 หลงั ตั้งอยูบ่นฐานศิลาแลง หนัหนา้
ไปทางทิศตะวนัตก วิหารท่ีอยูท่างดา้นทิศเหนือมีทบัหลงัสลกัภาพพระนารายณ์
บรรทมสินธ์ุอยูเ่หนือพระยาอนนัตนาคราชท่ามกลางเกษียรสมุทร ส่วนวิหารท่ีอยู่
ทางดา้นทิศใตมี้ทบัหลงัสลกัรูปพระอิศวรกบัพระอุมาประทบันัง่เหนือโคนนทิ 
วิหารทั้งสองน้ีใชเ้ป็นท่ีเกบ็คมัภีร์ทางศาสนา

อาคารศาสนสถานทั้งหมดน้ีถูกลอ้มรอบดว้ยระเบียงคตเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ โดยมีโคปุระ หรือซุม้ประตูขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้น



































สรุป ความคดิรวบยอดส่ิงบ่งช้ี 
ความเป็น ลพบุรี
ที่มีความชัดเจน















อาณาจกัรศรีโคตรบูรณ์



ทุนวฒันธรรม1. ทุนวฒันธรรมท่ีสมัผสัได้ 2. ทุนวฒันธรรมท่ีสมัผสัไม่ได้







การคน้หาความคิดรวบยอด
ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของยคุศรีโคตรบูรณ์

(ระยะท่ี 1)



อตัลกัษณ์ พระธาตุพนม



ลาย ช่อ บริเวณส่วนบนพระธาตุพนม















การทดลองร่างแบบ  ลายศรีโคตรบูรณ์ ลายท่ี 1













โทนสี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ยคุอาณาจกัรศรีโคตรบรูณ์

 .







ลกัษณะผลิตภณัฑ์

สุดทา้ยท่ีตอ้งการ



1
ชุด  “ สปา และโรงแรม ”

























2
ชุด “ ของที่ระลกึ ”



















3
ชุด “ ปฏิบัติธรรม ”




















