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เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
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 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

บทบรรณาธิการ

 การจัดสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง ศิลปหัตถกรรมอาเซียนที่จัดขึ้น 

ก็เพื่อความรู้ความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกอาเซียน และการน�าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่า

ต่อชาวอาเซียน เพราะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการสัมมนา ตลอดจนมีการเผยแพร่

เอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษอีกท้ังจัดท�าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท�าให้เผยแพร่ออกไปสู่

สังคมสากล หรือที่ใช้ว่าสังคมโซเชียลมากขึ้น ปีนี้มีเพื่อนบ้านมางานศิลปหัตถกรรมจ�านวน  

4 ประเทศ แต่ละประเทศก็ส่งบทความเก่ียวกับศิลปหัตถกรรมของแต่ละประเทศ 

มาเป็นตัวแทนของประเทศกัน อีกทั้งมีการน�าผลงานศิลปหัตถกรรม อีกทั้งยังมีการน�าผลงาน

ศิลปหัตถกรรมมาแสดงและสาธิตการผลิตงานศิลปหัตถกรรมของชาติน้ันๆ จึงท�าให  ้

ผู้เข้าสัมมนามีความเข้าใจในงานศิลปหัตถกรรมอาเซียนได้มากขึ้นไปอีก มากกว่าที่ได้สัมผัส

การฟังและการอ่าน โดยมิได้เห็นของจริง จึงถือว่าการจัดสัมมนาศิลปหัตถกรรมอาเซียน 

ในครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นด้านศิลปหัตถกรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนไห้มีความตื่นตัว 

มากยิ่งขึ้น

 บทความเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมอาเซียนที่ส่งมาเพื่อร่วมการสัมมนาในครั้งน้ี 

ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิมีจ�านวนมาก จึงท�าให้เกิดบรรยากาศของการสร้างสรรค์

ทางด้านศิลปหัตถกรรมมากขึ้น ผู้ส่งบทความเข้าร่วมการสัมมนานอกจากจะได้น�าเสนอ 

เพื่อให้ความรู ้ของตนเป็นท่ีประจักษ์แล้ว ผลงานที่ผ่านการตรวจอ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ยงัได้ลงพิมพ์ในวารสาร “สารอาศรมวฒันธรรมวลัยลักษณ์” สารอาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์ 

ได้รับการจัดอยู ่ในฐานวารสารแห่งชาติ (TCI) แล้ว จึงท�าให้น�าไปอ้างอิงขอต�าแหน่ง 

ทางวิชาการ และเพื่อส�าเร็จการทางปริญญาโทและเอกได้ บทความที่ส่งเข้าร่วมการสัมมนา

เหล่านี้จะลงพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้ความรู ้  

ความคิดในเรื่องศิลปหัตถกรรมได้เผยแพร่ไปสู่สากลกลายเป็นความรู้อย่างหน่ึงของโลก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความที่แปลเป็นภาษาอังกฤษจะออกไปสู่สังคมมากยิ่งขึ้นไปอีก

 การสัมมนา “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

จึงเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ระดับชาติ และระบบสากล  
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เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ข

ขอขอบคุณเจ ้าของบทความทุกบทความท่ีส ่งเข ้ามาร ่วมกิจกรรมสัมมนาแห่งชาต ิ

และนานาชาติในครั้งนี้ อานิสงส์แห่งคุณงามความดีทางวิชาการที่ท่านได้ท�าแล้ว ย่อมส่งผลด ี

ต่อผู้กระท�าสืบไป

           รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ

         อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

“สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 

“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 

 โทรศัพท์ 0–7567–2508-10 โทรสาร 0–7567–2507 

 อีเมล์ cultural.wu@gmail.com

เจ้าภาพร่วม
 ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบไปด้วย

     - ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

     - ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

     - สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

     - ศูนย์กิจการนานาชาติ

 ภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประกอบไปด้วย

     - สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดโครงการ
 1. หลักการและเหตุผล

    โดยทั่วไปส่ิงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนด้วยมือเรียกว่าหัตถกรรม (craft, handicraft)  

ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การใช ้สอย ต่อมาเม่ือมีประโยชน์ใช ้สอยสมบูรณ์แล ้ว  

มนุษย์จึงสร้างให้มีฝีมือสูงขึ้น โดยใช้ทักษะเฉพาะตัว ผสานกับความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ 



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ง

และความงดงาม ท�าให้งานหัตถกรรมมิได้เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้น แต่มีความงาม 

แฝงภูมิปัญญาและค่านิยมของชุมชน ซึ่งเป็นต้นเค้าของสิ่งที่เรียกกันภายหลังว่า ศิลปะ (art) 

และเรียกหัตถกรรมที่มีคุณลักษณะดังกล่าวว่า ศิลปหัตถกรรม (art and craft) มนุษย์ใช ้

ศิลปหัตถกรรมเครื่องมือเคร่ืองใช้ ในชีวิตประจ�าวัน สนองความเชื่อทางศาสนา หรือ 

เสริมอ�านาจบารมีของชนช้ัน (หัตถกรรมกับศิลปะน้ัน แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดยาก  

ดังนั้น ศิลปหัตถกรรม ซึ่งหมายรวมถึงหัตถกรรมด้วย)ก่อนจะสร้างศิลปะที่เรียกว่า วิจิตรศิลป์ 

(fine art) ให้มีคุณค่าและมีความงามในตัวเองมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ศิลปะที่สร้าง 

เพื่อประโยชน์ใช้สอยมากว่าคุณค่าทางสุนทรียภาพ เรียก ประยุกต์ศิลป์ (applied art) หรือ

ศิลปประยุกต์ แต่กระน้ันก็ตาม ศิลปะท้ังสองประเภทนี้ก็ยากท่ีจะแยกจากกันชัดเจน  

เพราะมักเก่ียวเนื่องกันเสมอ หัตถกรรมเป็นรากเหง ้าส�าคัญของศิลปะประจ�าชาติ  

ทั้งตะวันออกและตะวันตก เฉพาะในประเทศไทยนั้นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นเครื่องมือ

เครื่องใช้ที่สะท้อนประเพณี ความเชื่อ ประวัติศาสตร์์ท้องถิ่น ตลอดจนถึงภูมิปัญญาต่างๆ  

นอกจากนี้งานด้านหัตถกรรมยังเป็นตัวแปรท่ีส�าคัญในด้านเศรษฐกิจที่มาจากงานสร้างสรรค์

สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 

 จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ปีพ.ศ.2549 ที่บาหลี ผู้น�าอาเซียน 

ได้แสดงเจตนารมณ์ใน Bali Concord II เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย

ประชาคมในสามเสาหลัก ในส่วนของประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมาย 

ให้อาเซียนเป็น ประชาคม ท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน 

ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู ่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับ  

คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการให้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม 

อัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN  

Socio - Cultural Community Plan of Action) ซึง่แผนดงักล่าวประกอบด้วยความร่วมมือ 

ใน 6 ด้าน ได้แก่  1.การพัฒนามนุษย์  2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 3. สิทธิและ 

ความยุติธรรมทางสังคม 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน  

6. การลด ช่องว่างทางการพัฒนา (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556)  

จากความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการส่งเสริม

กระตุ้นเศรษฐกิจ งานหัตถกรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ก�าลังได้รับความสนใจในกลุ่มอาเซียน



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

จ

และยกระดับเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมงานหัตถกรรมในสาขาต่างผ่าน 

รูปแบบและกระบวนการที่แตกต่างกันออกไป ในหลายประเทศพยายามส่งเสริมให้มีการ 

จัดตั้งองค์กรที่ส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรม (The Crafts Council) เพื่อให้ศิลปหัตถกรรม

สามารถเติบโต พัฒนางานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

  ดังนั้น หากได้มีการเสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับหัตถกรรมของ

ประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ ่มอาเซียน จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้ 

ให้นักศึกษาและประชาชนเข้าถึงศิลปหัตถกรรมร่วมของภูมิภาคและมรดกทางวัฒนธรรม 

ที่หลากหลายของอาเซียน จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการอยู ่ร ่วมกันอย่างเข้มแข็ง 

โดยเฉพาะด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนต่อไปในอนาคต  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ร่วมกับ ส�านักวิชาศิลปศาสตร์ ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงร่วมกันก�าหนดจัดโครงการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ประจ�าปี พ.ศ. 2561  

ภายใต้แนวคดิ “ศิลปหตัถกรรมอาเซียน” ในวนัที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารปฏบิตักิาร 

เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 2. วัตถุประสงค์

    1. เพื่อสร้างพื้นท่ีบูรณการทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน  

ซึ่งจะช่วยท�าให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้าของประชาคมอาเซียน 

ได้อย่างเข้มแข็ง

    2. เพื่อสร้างเวทีประชุมสัมมนาท่ีนักวิชาการ ศิลปิน และผู้สนใจ ในกลุ่ม 

ประเทศอาเซียน จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน 

    3. เพื่อสร้างความรู ้ใหม่ๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ ่ม 

ประเทศอาเซียน และแนวทางท่ีจะพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของ 

การเปลี่ยนแปลง

   4. เ พ่ือสร ้ างฐานข ้อมูลทางวัฒนธรรมของกลุ ่มประเทศอาเ ซียนที่ 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ก�าลังด�าเนินการ ซ่ึงจะเป็นส่วนส�าคัญในงานบริการวิชาการ 

แก่สังคมของมหาวิทยาลัยในอนาคต
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เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
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ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
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เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ฉ

 3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจ มีพื้นที่บูรณการทางวัฒนธรรม 

ของประเทศในประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะช่วยท�าให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไป 

ข้างหน้าของประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง

    2. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ท่ีสนใจมีเวทีประชุมวิชาการระดับชาต ิ

และนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรม

ร่วมกัน 

    3. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจสามารถสร้างความรู ้ใหม่ๆ  

ด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทางท่ีจะพัฒนา

วัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง

    4. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สามารถเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมของกลุ่ม 

ประเทศอาเซียนและก�าลังด�าเนินการประสานประเทศประชาคมอาเวียนซ่ึงจะเป็น 

ส่วนส�าคัญในงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในอนาคต

 4. วัน และสถานที่การจัดประชุมวิชาการ

     วันศุกร์ที่ 31  สิงหาคม พ.ศ. 2561

    สถานที่ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์

  

 5. กิจกรรมการจัดประชุม

     1. ปาฐกถาพิเศษ “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

     2. การจัดเสวนาประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

    3. การน�าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentations)  

“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” ในมิติดังนี้

       3.1 ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม (วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี  

และวัฒนธรรม)



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

        3.2 ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า 

        3.3 ศิลปหัตถกรรมกับสิ่งแวดล้อม

        3.4 ศิลปหัตถกรรมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

        3.5 ศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

     4. การจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรม “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

     5. การสาธิตศิลปหัตถกรรมประจ�าถิ่น ในกลุ่มประเทศอาเซียน

 6. เนื้อหาของการประชุมวิชาการ  

   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน  

ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด”ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” ประกอบไปด้วยมิติต่างๆ ดังนี้

   1. ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม (ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และ 

วัฒนธรรมอื่นๆ)

    2. ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า 

    3. ศิลปหัตถกรรมกับสิ่งแวดล้อม

    4. ศิลปหัตถกรรมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

    5. ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

 การส่งบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 1. ผู ้สนใจเสนอผลงานวิจัยเพื่อน�าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)   

ประกอบด้วย

    - ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อลงในรายงานสืบเนื่อง 

ในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ

   - ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อรับ 

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  (สารอาศรมวัฒนธรรม

วลัยลักษณ์ TCI กลุ่ม 2) หรือผู้เขียนสามารถเลือกลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในงานประชุม

วิชาการ (Proceedings) แต่สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ช



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 2. ผู้น�าเสนอผลงานต้องจัดท�ารูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มของการประชุม  

โดย download เอกสารได้ท่ี website: http://wacc.wu.ac.th ผู้น�าเสนอใช้เวลาในการ 

น�าเสนอ 20 นาที ประกอบด้วยผู้น�าเสนอ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นหรือ 

ข้อเสนอแนะ 5 นาที ผู้น�าเสนอบทความกรุณาระบุ ชื่อผู้น�าเสนอ และสังกัดให้ชัดเจน

 3. วิธีการส่งบทความ  ส่งบทความ มาที่ e-mail : cultural.wu@gmail.com หรือ

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://wacc.wu.ac.th ภายในวันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 4. การพิจารณาบทความท่ีส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

“สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งท่ี 3 จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมิน 

คุณภาพทางวิชาการ (Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่ต�่ากว่า  

2 ท่าน

 7. ปฏิทินการด�าเนินงาน

    1. เปิดรับ บทคดัย่อ หรอื บทความฉบบัเตม็ ตัง้แต่บดันี ้จนถึงวนัที ่12 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2561

    2. คณะกรรมการพิจารณาบทความและแจ้งผลให้เจ้าของบทความปรับแก้ไข  

วันที่ 13 -  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

    3. เจ้าของบทความส่งบทความที่ปรับแก้ไขและช�าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่  

30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

     4. ประกาศโปรแกรมการน�าเสนอ วันที่ 10 สิงหาคม  พ.ศ. 2561

    5. ลงทะเบียนส�าหรับผู ้สนใจท่ัวไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม  

พ.ศ. 2561

    6. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรม 

อาเซียน” ครั้งที่  3 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ซ
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 กิจกรรมและช่วงเวลาที่จะด�าเนินการ

ที่ กิจกรรม
เดือน

เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ประชุมวางแผนจัดท�าโครงการ

2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3 ประสานงานติดต่อนักวิชาการ/

การสาธิต/ข้อมูลการท�านิทรรศการ

4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ

5 ด�าเนินงานตามโครงการ

6 สรุปผลและประเมินผลโครงการ

 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

 – ผู ้น�าเสนอบทความวิชาการ ค่าลงทะเบียนจ�านวน  1,000 บาท (อัตราค่า 

เสนอบทความวิชาการ เอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม )

 – ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน ค่าลงทะเบียน 

จ�านวน 500 บาท (อัตราค่าลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน  

อาหารว่างและเครื่องดื่ม )

 – นิสิต นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโดยไม่เสนอผลงานไม่เก็บ 

ค่าลงทะเบียน

ฌ



 
 

 
ก าหนดการ 
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วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 8. กลุ่มเป้าหมาย/ค่าลงทะเบียน

     ผู้น�าเสนอผลงาน

    - นักศกึษา อาจารย์ นกัวิชาการ นกัวจัิย บคุคลทัว่ไป นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร/ี 

       โท/เอก 

       น�าเสนอผลงานวิชาการ จ�านวน  50 คน

     ค่าลงทะเบยีน (อตัราค่าลงทะเบยีนน้ีรวมเอกสารการประชมุ ค่าอาหารกลางวนั  

        อาหารว่างและเครือ่งด่ืม) - นักศกึษา อาจารย์ นกัวชิาการ นกัวจิยั บคุคลทัว่ไป    

       1,000 บาท

    ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

     - อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป จ�านวน 200 คน

    - ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงานช�าระเงิน 500 บาท  

       จะได้รับเอกสาร (Abstracts Book) อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

     -  นักศึกษาร่วมฟังการบรรยาย จ�านวน 300 คน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

 9. วิธีการช�าระเงิน  

   ผู ้ประสงค์จะน�าเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทคัดย่อและ 

บทความวิจัย ซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบท่ีก�าหนดซ่ึงระบุไว้ในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนใน 

ระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://wacc.wu.ac.th 1. หลังจากเจ้าของบทความ 

ส่งบทความที่ปรับแก้ไขแล้ว ให้ช�าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

   1. โอนเงินผ่านธนาคาร ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี  

828-1-14776- 8 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า 

“งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3”)

    2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการ 

ออกใบเสรจ็ให้ชดัเจนพร้อมส่งหลกัฐานการช�าระเงนิ มายงั e-mail: cultural.wu@gmail.com 

   3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู ้ลงทะเบียนและช�าระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัด 

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

ญ
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
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เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

   4. ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมมีสิทธิ์ เบิกค่าใช ้จ ่ายต่างๆ ได้เมื่อได ้รับอนุมัติจาก 

ผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทาง

ราชการ 

          10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

    คุณเพ็ญนภา วัยเวก อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

เลขท่ี 222  ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-2508,  

ถึง 10, 080-145-1064  โทรสาร 0-7567-2507 e-mail: cultural.wu@gmail.com 

สามารถติดตามข่าวสารการประชุมและก�าหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ 

http://wacc.wu.ac.th

         11.  ผลผลิตและตัวชี้วัดความส�าเร็จ

   ผลผลิต : การเรียนรู้ศึกษา ท�าความเข้าใจ เนื้อหาทางวิชาการ ศิลปหัตกรรม

อาเซียน ในมิติต่างๆ ดังนี้

   1. ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม ( ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และ 

วัฒนธรรมอื่นๆ)

     2. ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า 

     3. ศิลปหัตถกรรมกับสิ่งแวดล้อม

     4. ศิลปหัตถกรรมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

     5. ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

     ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

     1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

     2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

     ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  

   1. สามารถบูรณการและสร้างพื้นที่ในการเรียนรู ้ศิลปหัตกรรมอาเซียน  

ในมุมมองและมิติของประเทศในประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะช่วยท�าให้วัฒนธรรมเป็นพลัง 

ผลักดันการก้าวไปข้างหน้าของประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง

ฎ



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

   2. สร้างเวทีประชุมสัมมนาท่ีนักวิชาการ ศิลปิน และผู้สนใจ ในกลุ่มประเทศ 

อาเซียน จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน 

   3. เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ 

อาเซียน และแนวทางที่จะพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง

   4. การสร้างฐานข้อมูล ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม ที่อาศรมวัฒนธรรม 

วลัยลักษณ์ก�าลังด�าเนินการอยู่เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่สังคม

        4.1 บทความวิชาการที่น�าเสนอในเวที

        4.2 หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ

         12. ความพร้อมของโครงการ

   เป็นโครงการที่ได้วางแผนการท�างานไว้ล่วงหน้าอย่ารัดกุม มีการประสาน 

นักวิชาการ และสถานที่ในการจัดงานไว้ล่วงหน้า                      

         13. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางลดความเสี่ยง

   ความเสี่ยง : ในเรื่องจ�านวนนักวิชาการที่มีความสนใจในการส่งผลงานและ 

การน�าเสนอผลงานทางวิชาการในประเด็น “ศิลปหัตถกรรม” จะต้องใช้เวลาในการ 

ประสานงาน 

   แนวทางลดความเสี่ยง : โดยจะต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประสานงาน 

ไปยังมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมหรือ 

คณะที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ของแต่ละประเทศโดยตรง 

ฏ



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ก�าหนดการ
การประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ“สานสมัพนัธ์วฒันธรรมอาเซยีน” ครัง้ท่ี 3

“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ ชั้น 2

เวลา กิจกรรม

08.30 - 09.00 น.

09.00 - 09.20 น.

09.20 - 09.45 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

- พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

“สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 

“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

- กล่าวเปิดงาน โดย รศ.ดร.สรุนิทร์ ไหมศรกีรด รองอธกิารบดี

  ฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน

- กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สบืพงศ์ ธรรมชาต ิรกัษาการแทน

  ผู้อ�านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ 

โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์

- กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบัน

ทักษิณคดีศึกษา



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เวลา กิจกรรม

09.45 - 10.00  น.

10.00 - 10.30 น.

- ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน

ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

10.30 - 12.00 น. การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน”

13.00 - 13.20 น.

13.20 - 13.40 น.

Speaker 

1. Thailand Thammanit Nikomrat : Promoting and   

  developing Nora’s costume art and craft to  

   International Level

2. Philippines Anna India Dela Cruz-Legaspi :  

    Handicraft of Asean

3. Cambodian Phalla San : A Cambodian Traditional   

    Craft : The Red Mat Weaving

4. Malaysia Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft  

    Penan Tribe                         

Moderator :  Sommart Krawkeo

พักรับประทานอาหารกลางวัน

น�าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรม 

และความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ โดย  

เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม จันนิ่ม

น�าเสนอผลงานการศกึษาหตัถกรรมพ้ืนถิน่ กระบวนการผลติ

หัตถกรรมท้องถ่ิน การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์เพื่อ 

การท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน�้าเชี่ยว” 

ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดย สานนท์ 

เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และ

วรเวช ปริวัตร

ฑ



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เวลา กิจกรรม

13.40 - 16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน” 

13.00 - 16.00 น.

16.00 - 16.30 น.

16.30 - 17.00 น.

1. รองศาสตราจารย์วิมล ด�าศรี ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรม

   วิถีพุทธแห่งเอเชีย

2. อาจารย์นิคม นกอักษร : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช

3. อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรม

   ของคนเอเชีย

ผู้ด�าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ

น�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา

สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์

- มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น�าเสนอผลงานวิชาการ

- ปิดการประชุม

ผู้แปลภาษา 1. นายสมมาตร เกราะแก้ว 

  2. นางสาวชนัยชล ด�าศรี  

  3. นางสาวนุชนาฎ สุขแก้ว

นิทรรศการ ศิลปหัตถกรรมอาเซียน

 * นิทรรศการ : ศิลปหัตถกรรมอาเซียน 10 ประเทศอาเซียน ณ โถงกลางช้ัน 2 

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

 * การสาธิตศิลปหัตถกรรม ณ โถงกลางชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ

พัฒนานวัตกรรม

ฒ



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ก�าหนดการน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation)

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที 3

“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มที่ 1 ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม 

           (ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอื่นๆ)

เวลา กิจกรรม

13.00 - 16.00 น. น�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา

ห้องประชุม 1 (ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ชวน เพชรแก้ว, รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ,  

ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ ศรีนิมิต)

1. งานสร้างสรรค์ประตมิากรรมชดุ “บรโิภคนยิมกับวาทกรรม

อนุรักษ์ธรรมชาติ”  

พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์   

2. การสร้างสรรค์ระบ�าลีลาชาชัก 

สุพัฒน์ นาคเสน, สุณี ลิมป์ปิยพันธ์, พรทิพย์ มหันตมรรค, 

ชยพร ไชยสิทธิ์ และจุลิ่ม พรมนิน

3. ฮั้วก๋วน : มงกุฏดอกไม้ไหวแห่งชาติพันธุ์บาบ๋า  

วิกรม กรุงแก้ว

4. สายยันต์ ภูมิปัญญาการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่าย

ส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว 

อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

นิวัฒน์ ประจักษ์, เดโช แขน�้าแก้ว, อุดมศักดิ์ เดโชชัย และ

จิตติมา ด�ารงวัฒนะ

ณ



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เวลา กิจกรรม

5. อัตลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์วัฒนธรรมเปอรานากัน

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดตรังและภูเก็ต 

ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา และกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

6. ศิลปหัตถกรรม : รูปแบบ คตินิยม และอิทธิพลต่อชุมชน

ลุ่มทะเลสาบสงขลา 

ธีระ จันทิปะ

เลขาประจ�ากลุ่ม  นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว และ 

                      นางสาวสุจิดา ย่องจีน

ด



 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ต

ก�าหนดการน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation)

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที 3
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สอน 
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 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
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4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
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เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 
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7. The creative patterns to value of batik in South 

of Thailand  

Worasuda Khwansuwan
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Design & Produce Decoration Supplements by Using 

Southern Local Textiles

 The objectives of this qualitative research were (1) to design and  

produce decoration supplement for 4-5 stars hotel areas such as lobby,  

restaurant, spa room, guest bed-room by using Songkhla and Trang provinces’ 

local textiles as a main element, (2) to promote new unique local products to 

international tourists, (3) to promote local cultural tourism of Songkhla and 

Trang provinces to international tourists via hotel souvenir shop where being 

a tourist information center, and (4) to increase value added to Thai local 

weaving cloth by using creative economy concept. Two processes were used 

to find the results. The first is process of design to find a unique product design 

by the researcher. In this process, there are 6 concept designs. The second is 

process of quality control and to find satisfaction in beauty and functions by 

using example products decorate lobby area of University Council conference 

and do informal interviews with Prof. Dr. Uthairat Nanakorn and Dr. Chumpol 

Thiengtham Appointed Member of University Council, Asst. Prof. Yongyut  

Nunium Acting President of University, Dr. Jaray Suwanchart Vice President for 
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research were Afternoon tea table cloth set, plate mat and napkin, table  
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and wall hanging made from Southern local textiles using in lobby area and  

a set of guest bed-room decoration are bed runner, duvet cover and cushions 

which also made from Southern local textile as a main element and the  

satisfactions of the results are at the top level.
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 The researcher already has three years experience in doing applied 

design Songkhla and Trang provinces’ local textiles for interior decoration.  

This research aim the researcher expects to present Southern Thailand local 

textiles to the world via the international tourists who visit the South of  

Thailand. By design and produce hotel decoration supplements which are 

made from southern Thailand local textiles and handy craft materials. When 

the international tourists are in the hotel space they will see and touch local 

southern Thailand culture from decoration supplements. And also they could 

purchase that decoration supplements from hotel’s souvenir shop.  

Specifically, the objectives of this qualitative research are to (1) Design and 

produce decoration supplement for 4-5 stars hotel areas such as lobby,  

restaurant, spa room, guest bed-room by using Songkhla and Trang provinces’ 

local textiles as a main element; (2) finding new pattern of supplements  

product which using mix & match concept between Southern local weaving 

cloth with Lanna local weaving cloth and E-sarn local weaving cloth;  

(3) promote new unique local products to international tourists; (4) promote 

local cultural tourism of Songkhla and Trang provinces to international tourists 

via hotel souvenir shop considered as a tourist information and finally  

(5) add value to Thai local weaving cloth by using creative economy concept.
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The conceptual framework

Design & produce

Design thinking

 The inspiration of the design comes from old buildings architectural 

style of Songkhla province which is Chinese-European style. Mix with  

“Prada style” which is one of the most famous fashion brands of the world.   
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INTRODUCTION 
The researcher already has three years experience in doing applied design Songkhla and Trang provinces’ 
local textiles for interior decoration. This research aim the researcher expects to present Southern Thailand 
local textiles to the world via the international tourists who visit the South of Thailand. By design and 
produce hotel decoration supplements which are made from southern Thailand local textiles and handy 
craft materials. When the international tourists are in the hotel space they will see and touch local southern 
Thailand culture from decoration supplements. And also they could purchase that decoration supplements 
from hotel’s souvenir shop. Specifically, the objectives of this qualitative research are to (1) Design and 
produce decoration supplement for 4-5 stars hotel areas such as lobby, restaurant, spa room, guest bed-
room by using Songkhla and Trang provinces’ local textiles as a main element; (2) finding new pattern of 
supplements product which using mix & match concept between Southern local weaving cloth with Lanna 
local weaving cloth and E-sarn local weaving cloth; (3) promote new unique local products to 
international tourists; (4) promote local cultural tourism of Songkhla and Trang provinces to international 
tourists via hotel souvenir shop considered as a tourist information and finally (5) add value to Thai local 
weaving cloth by using creative economy concept. 
 
 
The conceptual framework 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decoration supplements for 
4-5 star hotels  
-Guest bed room : cushion, 
bed runner  
-Restaurant area: afternoon 
tea table cloth set, table runner 
-Lobby area : cushion, wall 
hanging 

 
 
 
Local southern Thailand 
textiles 
-Koh Yor weaving cloth 
-Namuensri weaving cloth   
 
 

 
 
Design & produce  
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Design & produce 
Design thinking 
The inspiration of the design comes from old buildings architectural style of Songkhla province which is 
Chinese-European style. Mix with “Prada style” which is one of the most famous fashion brands of the 
world.    
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เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 
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Design & produce 
Design thinking 
The inspiration of the design comes from old buildings architectural style of Songkhla province which is 
Chinese-European style. Mix with “Prada style” which is one of the most famous fashion brands of the 
world.    
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Produce 
There are three steps in produce process (1) cutting the raw materials into pieces of the sample products 
and rechecks the proportion of raw materials of the sample products. (2) Fitting step with furniture and (3) 
sewing step and recheck the quality of sample products.   
MATERAILS & METHODS 
Two processes were employed to find the results. The first process was design conceptualization. 
And after an elaborate brainstorming, six concept designs were created. The first concept design is “Kho 
Yor weaving cloth mix & match with polyester cloth and local handy craft”. The second concept design is 
“Koh You weaving cloth mix & match with Lanna weaving cloth”. The third concept design is “Koh Yor 
weaving cloth mix & match with E-sarn weaving cloth”. The fourth concept design is “Na Muen Sri 
weaving cloth mix & match with polyester cloth and local handy craft”. The fifth concept design is “Na 
Muen Sri weaving cloth mix & match with Lanna weaving cloth”.  The sixth concept design is “Na Muen 
Sri weaving cloth mix & match with E-sarn weaving cloth”. The second process were quality control and 
product satisfaction in terms of the products’ aesthetic appearance and functionality. These were 
accomplished through an informal interview with four experts in their respective fields, namely:  Prof. Dr. 
Uthairat Nanakorn and Dr. Chumpol Thiengtham Appointed Member of University Council, Asst. Prof. 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 
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เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
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เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
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ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

Produce

 There are three steps in produce process (1) cutting the raw materials 

into pieces of the sample products and rechecks the proportion of raw  

materials of the sample products. (2) Fitting step with furniture and (3) sewing 

step and recheck the quality of sample products.  

MATERAILS & METHODS
 Two processes were employed to find the results. The first process 

was design conceptualization.

 And after an elaborate brainstorming, six concept designs were  

created. The first concept design is “Kho Yor weaving cloth mix & match with 

polyester cloth and local handy craft”. The second concept design is  

“Koh You weaving cloth mix & match with Lanna weaving cloth”. The third 

concept design is “Koh Yor weaving cloth mix & match with E-sarn weaving 

cloth”. The fourth concept design is “Na Muen Sri weaving cloth mix & match 

with polyester cloth and local handy craft”. The fifth concept design is  

“Na Muen Sri weaving cloth mix & match with Lanna weaving cloth”. The sixth 

concept design is “Na Muen Sri weaving cloth mix & match with E-sarn weaving 

cloth”. The second process were quality control and product satisfaction in 

terms of the products’ aesthetic appearance and functionality. These were 

accomplished through an informal interview with four experts in their  

respective fields, namely:  Prof. Dr. Uthairat Nanakorn and Dr. Chumpol 

Thiengtham Appointed Member of University Council, Asst. Prof. Yongyut  

Nunium Acting President of University, Dr. Jaray Suwanchart Vice President for 

Research and Academic Services.
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 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 
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กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
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การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 
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เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 
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 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
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เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
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Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ
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 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
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เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

The third concept design : “Koh Yor weaving cloth mix & match with  

E-sarn weaving cloth”.

  

  

Figure 3 : cushion cover and coffee-table cloth made from Koh Yor weaving  

    cloth mix & match with E-sarn weaving cloth”.

The fourth concept design : “Na Muen Sri weaving cloth mix & match with 

polyester cloth and local handy craft”.
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Figure 5 : cushion cover made from Na Muen Sri weaving cloth mix & match  
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Figure 5: cushion cover made from Na Muen Sri weaving cloth mix & match with Lanna weaving cloth. 
 
The sixth concept design: “Na Muen Sri weaving cloth mix & match with E-sarn weaving cloth” 
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Result of process of quality control

 After design and production of all decoration supplements,  

satisfaction of the research products was sought. This was done through the 

exhibition of all decoration supplements at the lobby area of the University 

Council Conference.  The place was decorated with research example  

products and this is where the informal interview to seek satisfaction of  

research products was conducted.  The VIP’s who came and gave their insights 
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การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
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ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 
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 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 
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about the products were Prof. Dr. Uthairat Nanakorn and Dr. Chumpol 

Thiengtham Appointed Member of University Council, Asst. Prof. Yongyut  

Nunium Acting President of University, Dr. Jaray Suwanchart Vice President for 

Research and Academic. They unanimously gave a satisfactory evaluation by 

giving positive feedbacks on the products exhibited.

  

Figure 7 : Prof. Dr. Uthairat Nanakorn and Dr. Chumpol Thiengtham Appointed  

   Member of University Council give informal interviews

  

Figure 8 : Asst. Prof. Yongyut Nunium Acting President of University and  

    Dr. Jaray Suwanchart Vice President for Research and Academic  

     Services give informal interviews
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Result of process of quality control 
After design and production of all decoration supplements, satisfaction of the research products was 
sought. This was done through the exhibition of all decoration supplements at the lobby area of the 
University Council Conference.  The place was decorated with research example products and this is 
where the informal interview to seek satisfaction of research products was conducted.  The VIP’s who 
came and gave their insights about the products were Prof. Dr. Uthairat Nanakorn and Dr. Chumpol 
Thiengtham Appointed Member of University Council, Asst. Prof. Yongyut Nunium Acting President of 
University, Dr. Jaray Suwanchart Vice President for Research and Academic. They unanimously gave a 
satisfactory evaluation by giving positive feedbacks on the products exhibited. 
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President for Research and Academic Services give informal interviews 
Conclusions 
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Conclusions

 As an overview, the by-products of this research are as follows :  

cushions, bed runners for guest bedroom decoration, afternoon tea table 

cloth sets, table runners for restaurant area decoration, cushions, wall - 

hangings for lobby decoration.  All these are decoration supplements for  

4 - 5 star hotels. The research products are unique Thai-contemporary style. 

During the process of quality control to find the satisfaction of the research 

products, the researcher was invited to participate in research exhibition in 

Bangkok on September 22-24, 2016. In this research exhibition, the research 

product won a scholarship from “Thailand Innovation Hubs for Thailand 4.0” 

project. This showed that the research product has a high level of satisfaction. 

During March 22-24, 2018 at faculty of engineering Rajamangala University of 

Technology Srivijaya Songkhla Campus, the researcher was invited to present 

the research products in “Regional Research Expo”.
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As an overview, the by-products of this research are as follows: cushions, bed runners for guest bedroom 
decoration, afternoon tea table cloth sets, table runners for restaurant area decoration, cushions, wall-
hangings for lobby decoration.  All these are decoration supplements for 4-5 star hotels. The research 
products are unique Thai-contemporary style. During the process of quality control to find the satisfaction 
of the research products, the researcher was invited to participate in research exhibition in Bangkok on 
September 22-24, 2016. In this research exhibition, the research product won a scholarship from 
“Thailand Innovation Hubs for Thailand 4.0” project. This showed that the research product has a high 
level of satisfaction. During March 22-24, 2018 at faculty of engineering Rajamangala University of 
Technology Srivijaya Songkhla Campus, the researcher was invited to present the research products in 
“Regional Research Expo”. 
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กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

นายธนกฤต  ใจสุดา1, นางสาวภัทรา ศรีสุโข2 และนางสาวณภัค แสงจันทร์2

1คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
2คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี 41 หมู่ 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล 

ต.ท่าช้าง อ. เมือง จันทบุรี 22000

อีเมล: jaisuda.thanakit@gmail.com

การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับเซรามิกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด

 งานวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับเซรามิกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์

กระบวนการผลิตเซรามิกในแหล่งต ่างๆ ของประเทศไทยเชื่อมโยงสู ่การออกแบบ 

เครื่องประดับ และ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก 

พร้อมทั้งวางแผนกระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก ผลงานวิจัยเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นรากฐานในการพัฒนา 

ให้แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจ ท�าการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ทั้งทางด้านเอกสาร ต�ารา และการลงพื้นที่ โดยการด�าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 

1) การวิจัยด้านภูมิปัญญาและเอกลักษณ์งานเซรามิกแหล่งต่างๆ โดยการศึกษารวบรวม

ข้อมูลด้านเอกสาร ร่วมกับการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลน�ามาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของเซรามิก

จากแหล่งต่างๆเชื่อมโยงไปสู่งานออกแบบ พร้อมท้ังหาแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับ

เซรามิก และ 2) การทดลองผลิตเครื่องประดับเซรามิก ท�าการก�าหนดแนวทางในการ

ออกแบบ ทดลองผลิตชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิกเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่จะ 

บทคัดย่อ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตชิ้นงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนการผลิต 

 ผลที่ได้จากการวิจัยน้ีท�าให้ทราบเอกลักษณ์เซรามิก จากแหล่งต่างๆ ความเป็นไป

ได้ในการน�าเซรามิกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ และปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการผลิต

ชิ้นงาน ตลอดจนเข้าใจกระบวนการผลิตและน�าไปสู่การวางแผนการผลิตได้ อันน�าไปสู ่

การพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัสดุ และเทคนิค กระบวนการจากภูมิปัญญามา 

ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ท่ีมีเอกลักษณ์ และเป็นการเพิ่มมูลค ่าให ้แก ่ผลิตภัณฑ์  

ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพฒันาเครือ่งประดบัเซรามกิ โดยผลิตภัณฑ์เครือ่งประดบั 

ที่ได้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม

ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจชุมชน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ

วิสาหกิจชุมชน ในการใช้วัสดุใหม่ส�าหรับเครื่องประดับ และเปิดโอกาสทางธุรกิจในการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่หลากหลาย

ค�าส�าคัญ: กระบวนการผลิต, เครื่องประดับเซรามิก, ทุนทางวัฒนธรรม, ภูมิปัญญา,  

    เอกลักษณ์
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ
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Analysis of production processes and guidelines for development

Ceramic jewelry to increase market opportunities.

 The research of “Analysis of production processes and guidelines for 

development Ceramic jewelry to increase market opportunities” aims to study 

and analyze producing ceramic procedures from several places of Thailand for 

connecting to jewelry design and study and analyze problems in producing 

ceramic procedures including plan to producing ceramic procedures. This  

research is a guideline in development new products that occurs from using 

cultural capitals to be a basis in development for community enterprises, 

entrepreneurs and interested parties by studying and collecting information 

on the documents, text books and field study. The research is divided into two 

parts. 1) Research on wisdom and identity ceramic from several sources by 

studying and collecting information on the documents and field study to  

collect information for analysis the identity from several sources for  

connecting to jewelry design including, seek processes to design ceramic  

.jewelry and  2) Experimental production of ceramic jewelry, determination of 

design guidelines and experiment to produce ceramic jewelry pieces to study 

and analyze problems in the production processes including, analyze  

Abstract
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production procedures.

 The result of this research makes us understand in the identity of 

ceramic from several sources, the possibility of bringing ceramic to develop 

into jewelry products and, problems will be occurred in the production of 

works including, understands production processes and leads to production 

planning which leads to the development of the utilization of materials and 

techniques. The process of wisdom comes to expand as a new unique product 

and add value to the product, used as a guide in the design and development 

of ceramic jewelry. The jewelry products are in accordance with the  

requirements of the market and processes that are suitable for small  

industries or community enterprises, empowering community enterprises to 

use new materials for jewelry and opens business opportunities to create new 

products to meet the diverse needs of the market.

Keywords: ceramic jewelry, cultural capital, wisdom, identity.
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บทน�า
 เครื่องประดับจัดเป็นสินค้ากลุ่มฟุ่มเฟือย ท�าให้โอกาสของอุตสาหกรรมนี้ข้ึนอยู่กับ

ภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ความแตกต่างของการออกแบบเครื่องประดับในปัจจุบัน และ 

เคร่ืองประดับในอดีต จะมีความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดในเรื่อง รูปทรง วัสดุท่ีน�ามาใช้  

เคร่ืองประดับในอดีตการออกแบบจะมีความหรูหรา โครงสร้างซับซ้อน วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ 

เป็นวัสดุที่ มีราคาแพง มีความประณีต และละเอียดอ่อนอย่างชัดเจน เป็นงานที่ต้องใช ้

ความประณีตอย่างจริงจัง ส่วนงานเครื่องประดับ ในปัจจุบันรูปทรงเรียบง่าย รูปแบบสัมพันธ์

กับวัสดุและโครงสร้างมีความส�าคัญมากกว่าลวดลายปลีกย่อย (วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ. (2539) : 

17)  ปัจจุบันเครื่องประดับเป็นท่ีนิยมและผลิตจากวัสดุ หลายหลาก เช่น หินสี คริสตัน  

ไม้ พลาสติก และเซรามิก สอดคล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์การส�ารวจเบื้องต้นจากการ

ส�ารวจพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีมีความคิดเห็นต่อวัสดุทดแทนในงานเครื่องประดับ พบว่า  

ผู ้บริโภคให้ความสนใจวัสดุทดแทนส�าหรับงานเครื่องประดับถึงร ้อยละ 54.24 %  

โดยผู้บริโภคร้อยละ 52.54% เคยใช้เครื่องประดับที่ผลิตจากวัสดุทดแทน ซึ่งในวัสดุทดแทน

ที่ผู ้บริโภคให้ความสนใจ 3 อันดับแรก ได้แก่ เซรามิก, แก้ว และ ไม้ (ธนกฤต ใจสุดา.  

(2559) : แบบสอบถาม)

 ในปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรม ในรูปแบบ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นโมเดลแผนพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 

เราจึงต้องพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ท่ีเรียกว่า New Economy Model มีการใช ้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตนเอง (เนื่องวงศ์  

ทวยเจริญ.(2559) : ออนไลน์) เครื่องประดับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมประเภท Creative,  

Culture & High Value Service ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ สามารถน�าเงินตรา

เข้าประเทศได้ปีละเกือบแสนล้านบาท เม่ือสภาวะการเติบโตของตลาดอัญมณีและ 

เครื่องประดับเติบโตขึ้น สภาวะอุตสาหกรรมเครื่องประดับจากโลหะที่ทันสมัยจึงมีการ 

ขยายตัวมากขึ้น ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องประดับจะเกี่ยวข้องกับทั้งด้านศาสตร์

และศิลป์ คือ มีการเชื่อมโยงทั้งด้านอัญมณีศาสตร์ วัสดุโลหะวิทยา ที่น�ามาท�าเครื่องประดับ 

และการเจียระไนของช่างฝีมือ การออกแบบจึงเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มฝีมือหลายด้าน
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 โดยผู ้วิจัยสนใจในการน�าเซรามิกของไทยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทุนทางวัฒนธรรม 

มาพัฒนาเป็นชิ้นงานเครื่องประดับ ซ่ึงเครื่องประดับเซรามิกเป็นที่นิยมในต่างประเทศ  

ในส่วนประเทศไทยเครื่องประดับเซรามิกยังขาดการพัฒนาให้มีความหลากหลาย เซรามิก 

มีข้อดีที่สามารถน�ามาออกแบบขึ้นรูปตกแต่งลวดลายและเคลือบให้มีความสวยงามแปลกตา 

เครื่องประดับเซรามิกจึงมีศักยภาพทางการตลาดสูงและเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์

ตลาดของเครื่องประดับเซรามิกจึงถือว่าเป็นตลาดที่ใหม่และต้องการการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง (ลดา พันธ์สุขุมธนา, (2549) : 57 - 58) ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ 

ที่น่าสนใจส�าหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs ที่ความต้องการของ

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในทางการตลาดผู้หญิงมักจะเป็นเป้าหมายหลัก  

ในการสนใจเลือกซื้อเครื่องประดับ แนวคิดในการออกแบบ และการใช้วัสดุในการผลิต 

เครื่องประดับ ก็ต ้องมีการพัฒนาจากแบบ และวัสดุเดิมๆมาเป็นแบบ และวัสดุที่ม ี

ความแปลกใหม่มากกว่าเดิม โดยใช้วัสดุท่ีมีราคาไม่แพงมาก สวยงาม และทนทาน 

ในระดับหนึ่งและเซรามิกยังเป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญา ซึ่งในแต่ละ 

แหล่งพื้นที่ผลิตมักมีกรรมวิธีในการผลิต สร้างสรรค์เซรามิกที่แตกต่างกัน โดยปรากฏออกมา

ในรูปแบบของเครื่องเคลือบ เครื่องลายคราม เป็นต้น 

 ดังนั้นผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเอกลักษณ์ของเครื่องประดับเซรามิกจาก 

แหล่งต่างๆ ของไทย ส�าหรับพัฒนาเป็นแนวทางสู ่การออกแบบเครื่องประดับเซรามิก  

ที่ตรงตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และสร้างแนวคิดในการออกแบบ และน�าวัสดุ

หลากหลายชนิดมาเป็นองค์ประกอบและผสมผสานกันในการผลิตเป็นเครื่องประดับขึ้น 

อันจะประกอบด้วย วัสดุเซรามิก โลหะ และอัญมณี มาผลิตสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน  

ที่เหมาะสมกับกลุ่มตลาด และมีความสวยงาม

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเซรามิกในแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย

เชื่อมโยงสู่การออกแบบเครื่องประดับ 

 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก พร้อมทั้ง

วางแผนกระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก
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 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
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2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

วิธีการ
 งานวิจัยเรื่อง “เครื่องประดับเซรามิก : ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรม”  

มีขั้นตอนในการด�าเนินงานวิจัย แบ่งตามจุดประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร ความรู้พื้นฐานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเซรามิก กระบวนการ

ผลิต และแหล่งเซรามิกที่ส�าคัญของประเทศไทย กรรมวิธีในการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์

แสดงออกถึงภูมิปัญญา

 2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งผลิตเซรามิกที่ส�าคัญของไทย เพ่ือเก็บข้อมูลด้าน

กระบวนการผลิต และกรรมวิธี ตลอดจนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนของแต่ละพื้นที่ 

 โดยท�าการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแหล่งการผลิตเซรามิก จ�านวน 4 แหล่ง คือ 

    1) แหล่งผลิตเซรามิกสุโขทัย 

    2) แหล่งผลิตเซรามิกราชบุรี

    3) แหล่งผลิตเซรามิกสมุทรสาคร

    4) แหล่งผลิตเซรามิกล�าปาง

 ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท่ีโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 

เก็บข้อมูลด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต กระบวนการผลิต ท่ีเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏในงาน 

เซรามิก และเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

 3. วิเคราะห์หาเอกลักษณ์งานเซรามิกจากแหล่งพื้นที่ ที่ศึกษาจ�านวน 4 แหล่ง คือ 

แหล่งผลิตเซรามิกสุโขทัย แหล่งผลิตเซรามิกราชบุรี แหล่งผลิตเซรามิกสมุทรสาคร และ

แหล่งผลิตเซรามิกล�าปาง สร้างแนวทางในการออกแบบโดยผลิตและสร้างสรรค์เป็น 

เครื่องประดับเซรามิกที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์

 4. ศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องประดับเซรามิก โดยการสัมภาษณ์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องประดับ จ�านวน 5 ท่าน ซึ่งท�าการคัดเลือกแบบเฉพาะ

เจาะจง ท�าการสมัภาษณ์โดยมปีระเดน็ในการสมัภาษณ์ เพ่ือวเิคราะห์แนวทางในการออกแบบ 

เครื่องประดับเซรามิก

 5. ทดลองสร้างสรรค์เครื่องประดับเซรามิกโดยใช้เอกลักษณ์ของเซรามิกจาก 

แหล่งที่ศึกษา
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 6. วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ในกระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรามิกและ 

หาแนวทางการแก้ไข 

 7. วิเคราะห์แนวทางการผลิตตลอดจนวางแผนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก

ผลและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ในงานวิจัย พบว่า

 1. การศึกษากระบวนการผลิตเซรามิกในแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย วิเคราะห์

เอกลักษณ์เชื่อมโยงสู่การออกแบบเครื่องประดับ 

    1.1 การกระบวนการผลิตเซรามิกในแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย 

 ผู้วิจัยท�าการลงพื้นที่แหล่ง ผลิตเซรามิกของไทย จ�านวน 4 แหล่ง พบว่า วัตถุดิบ 

ในการผลิตเซรามิกของแหล่งผลิตท้ังสี่มีความคล้ายคลึงกันมาก จากการสัมภาษณ์ พบว่า 

วตัถดุบิประเภทดนิ นิยมใช้ดินจากโรงงานมกีารสัง่ซ้ือดนิเพือ่น�ามาขึน้รปู แทนการผสมดนิเอง  

และสีเคลือบส่วนมากมีการสั่งซ้ือผ่านบริษัท ซ่ึงส่วนใหญ่น�าเข้าจากต่างประเทศ เพราะ 

ให้ความชัดเจนของสีและความสดของสีมาก ยกเว้นสีเคลือบที่เป็นแบบโบราณเช่น  

เคลือบศิลาดล ยังคงพบว่ามีการผสมเคลือบเองอยู่บ้าง 

 ในส่วนของกระบวนการผลติเครือ่งเซรามกิน้ัน ทัง้ 4 แหล่ง มีการผลติท่ีคล้ายคลงึกนั  

เป็นกระบวนการผลิตก่ึงอุตสาหกรรม ข้ึนรูปด้วยกระบวนการอย่างง่าย เช่น การหล่อพิมพ์ 

การปั้นขึ้นรูป การอัดพิมพ์ เป็นต้น 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบกระบวนการต่างๆจากแหล่งผลิตเซรามิกทีล่งพืน้ท่ีเกบ็ขอัมูล

รายละเอียด
พื้นที่

จ.ล�าปาง จ.สมุทรสาคร จ.ราชบุรี จ.สุโขทัย
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4. ประเภทของผลิตภัณฑ์     
4.1 ของใช้บนโต๊ะอาหาร     
4.2 ของตกแต่งบ้าน     
4.3 ของตกแต่งสวน  -   
4.4 ของใช้ในธุรกิจสปา  -   
4.5 ของที่ระลึก     
4.6 เครื่องประดับ ของตกแต่งร่างกาย   - - 
5. พลังงานและเตาเผา     
5.1 เผาด้วยแก๊ส     
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 1.2  การวิเคราะห์เอกลักษณ์เซรามิกในแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย  
 ผู้วิจัยท าการส ารวจ และวิเคราะห์เอกลักษณ์ และลักษณะเด่นที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์เซรามิกจากแหล่งผลิตเซรา
มิกของไทย จ านวน 4 แหล่ง พบว่า 
 เอกลักษณ์แหล่งเซรามิกสุโขทัย เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเนื้อละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดเนื้อแตกลายงาสี
เขียวไข่กา วิวัฒนาการของการเคลือบสีเขียวประณีตงดงามท าให้มีการเรียกชื่อเครื่องปั้นดินเผาสีเขียวว่า "เซลาดอน" ซึ่ง
เคลือบสีระดับต่าง ๆ กัน เช่น สีเขียวไข่กา สีเขียวมะกอก และการเขียนสีใต้เคลือบเป็นธรรมชาติ ลวดลายปลา ลวดลาย
ดอกไม้ต่างๆ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของเซรามิกสุโขทัย 
 เอกลักษณ์แหล่งเซรามิกสมุทรสาคร เป็นเครื่องเซรามิกที่มีการเขียนลายแบบเญจรงค์ ถือเป็นเอกลักษณ์ของเซรา
มิกสมุทรสาคร โดย ค าว่า “เบญจรงค์” แปลว่า 5 สี ประกอบด้วย สีด า สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว และเดินเส้นด้วยสี
ทอง ปัจจุบันมีการพัฒนาลวดลายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ลวดลายดั่งเดิม, ลวดลายเถา ดอกไม้, และลวดลายประเพณ ี
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4.2 ของตกแต่งบ้าน     
4.3 ของตกแต่งสวน  -   
4.4 ของใช้ในธุรกิจสปา  -   
4.5 ของที่ระลึก     
4.6 เครื่องประดับ ของตกแต่งร่างกาย   - - 
5. พลังงานและเตาเผา     
5.1 เผาด้วยแก๊ส     
5.2 เผาด้วยไฟฟ้า - - - - 
5.3 เผาด้วยฟืน - - -  

 
 1.2  การวิเคราะห์เอกลักษณ์เซรามิกในแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย  
 ผู้วิจัยท าการส ารวจ และวิเคราะห์เอกลักษณ์ และลักษณะเด่นที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์เซรามิกจากแหล่งผลิตเซรา
มิกของไทย จ านวน 4 แหล่ง พบว่า 
 เอกลักษณ์แหล่งเซรามิกสุโขทัย เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเนื้อละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดเนื้อแตกลายงาสี
เขียวไข่กา วิวัฒนาการของการเคลือบสีเขียวประณีตงดงามท าให้มีการเรียกชื่อเครื่องปั้นดินเผาสีเขียวว่า "เซลาดอน" ซึ่ง
เคลือบสีระดับต่าง ๆ กัน เช่น สีเขียวไข่กา สีเขียวมะกอก และการเขียนสีใต้เคลือบเป็นธรรมชาติ ลวดลายปลา ลวดลาย
ดอกไม้ต่างๆ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของเซรามิกสุโขทัย 
 เอกลักษณ์แหล่งเซรามิกสมุทรสาคร เป็นเครื่องเซรามิกที่มีการเขียนลายแบบเญจรงค์ ถือเป็นเอกลักษณ์ของเซรา
มิกสมุทรสาคร โดย ค าว่า “เบญจรงค์” แปลว่า 5 สี ประกอบด้วย สีด า สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว และเดินเส้นด้วยสี
ทอง ปัจจุบันมีการพัฒนาลวดลายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ลวดลายดั่งเดิม, ลวดลายเถา ดอกไม้, และลวดลายประเพณี 
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เคลือบสีระดับต่าง ๆ กัน เช่น สีเขียวไข่กา สีเขียวมะกอก และการเขียนสีใต้เคลือบเป็นธรรมชาติ ลวดลายปลา ลวดลาย
ดอกไม้ต่างๆ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของเซรามิกสุโขทัย 
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4.4 ของใช้ในธุรกิจสปา  -   
4.5 ของที่ระลึก     
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรยีบเทยีบกระบวนการต่างๆจากแหล่งผลิตเซรามิกทีล่งพืน้ท่ีเกบ็ขอัมูล 

   (ต่อ)

รายละเอียด
พื้นที่

จ.ล�าปาง จ.สมุทรสาคร จ.ราชบุรี จ.สุโขทัย

4. ประเภทของผลิตภัณฑ์

4.1 ของใช้บนโต๊ะอาหาร

4.2 ของตกแต่งบ้าน

4.3 ของตกแต่งสวน -

4.4 ของใช้ในธุรกิจสปา -

4.5 ของที่ระลึก

4.6 เครื่องประดับ 

     ของตกแต่งร่างกาย
- -

5. พลังงานและเตาเผา

5.1 เผาด้วยแก๊ส

5.2 เผาด้วยไฟฟ้า - - - -

5.3 เผาด้วยฟืน - - -

    1.2 การวิเคราะห์เอกลักษณ์เซรามิกในแหล่งต่างๆ ของประเทศไทย 

       ผู้วิจัยท�าการส�ารวจ และวิเคราะห์เอกลักษณ์ และลักษณะเด่นที่ปรากฏ 

ของผลิตภัณฑ์เซรามิกจากแหล่งผลิตเซรามิกของไทย จ�านวน 4 แหล่ง พบว่า

       เอกลักษณ์แหล่งเซรามิกสุโขทัย เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเนื้อละเอียด  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงชนิดเนื้อแตกลายงาสีเขียวไข่กา วิวัฒนาการของการเคลือบสีเขียว

ประณีตงดงามท�าให้มีการเรียกชื่อเครื่องปั ้นดินเผาสีเขียวว่า “เซลาดอน” ซึ่งเคลือบส ี
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ธรรมชาติ) 

 - -  
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ระดับต่าง ๆ กัน เช่น สีเขียวไข่กา สีเขียวมะกอก และการเขียนสีใต้เคลือบเป็นธรรมชาติ 

ลวดลายปลา ลวดลายดอกไม้ต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเซรามิกสุโขทัย

       เอกลักษณ์แหล่งเซรามิกสมุทรสาคร เป็นเครื่องเซรามิกที่มีการเขียนลาย 

แบบเญจรงค์ ถือเป็นเอกลักษณ์ของเซรามิกสมุทรสาคร โดย ค�าว่า “เบญจรงค์” แปลว่า 5 สี 

ประกอบด้วย สีด�า สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว และเดินเส้นด้วยสีทอง ปัจจุบันมีการพัฒนา

ลวดลายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ลวดลายดั่งเดิม, ลวดลายเถา ดอกไม้, และลวดลาย

ประเพณี

       เอกลักษณ์แหล่งเซรามิกราชบุรี โดยมากเป็นช้ินงานขนาดใหญ่ ซ่ึงใช้การ 

ขึ้นรูปด้วยวิธีการขด ให้เป็นภาชนะขนาดใหญ่ เคลือบสีตกแต่ง สีสันสดใส มีการตกแต่ง 

ด้วยรูปลอก ซ่ึงลวดลายท่ีนิยมก็คือ ลายมังกร และลายจีน ตามแบบสมัยนิยม ในปัจจุบัน

เทคนิคการเขียนสีใต้เคลือบลายพรรณพฤกษา เป็นท่ีนิยมอย่างมาก ส�าหรับภาชนะกระถาง

ขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะงานร่วมสมัย ปัจจุบันเน้นไปที่การประดับตกแต่งสวน และ

งานอาคาร

          เอกลกัษณ์ของเซรามกิล�าปาง คอื วตัถดุบิทีเ่ป็นดนิขาว ขึน้รปูเป็นผลิตภัณฑ์

ของใช้บนโต๊ะอาหาร ใช้การเขียนลาย และการเคลือบในการตกแต่ง ลวดลายที่ถือว่า 

เป็นเอกลกัษณ์กค็อื ไก่ เป็นการเขยีนลายด้วยเทคนคิใต้เคลอืบ ในปัจจบุนัการตกแต่งเซรามกิ 

มีหลากหลายตามความต้องการของตลาดและการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ ความเป็น

แหล่งพื้นที่วัตถุดิบดินขาว และแหล่งผลิตท�าให้เซรามิกล�าปางมีชื่อเสียง

   1.3 การวิเคราะห์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เซรามิกจากแหล่งผลิตเซรามิก 

ที่ส�าหรับพัฒนาไปสู่งานเครื่องประดับ 

       ผลจากการวิเคราะห์เอกลักษณ์เซรามิกน�าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อสรุป 

เอกลักษณ์ที่จะน�ามาพัฒนาไปสู่งานเครื่องประดับได้ ดังนี้

       เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสุโขทัย เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออกถึง 

ความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสุโขทัย คือ การเคลือบขี้เถ้าที่เขียวไข่กา ที่รียกว่า ศิลาดล 

และ การเขียนลายใต้เคลือบลวดลายปลา ลวดลายดอกไม้ต่างๆ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

       เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสมุทรสาคร เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออก 

ถึงความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสมุทรสาคร คือ การตกแต่งบนเคลือบ ลายน�้าทอง และ

ลายเบญจรงค์ 

       เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งราชบุรี เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออกถึง 

ความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสมุทรสาคร คือ การเขียนลายใต้เคลือบลวดลายดอกไม้ 

และลายอย่างจีน และการใช้เทคนิคตกแต่งด้วยรูปลอก และการเคลือบสีลักษณะต่างๆ 

       เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งล�าปาง เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออกถึง 

ความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่งล�าปาง คือ ดินขาวที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต การเขียน 

ลายใต้เคลือบลวดลายไก่ และการเคลือบสีลักษณะต่างๆ

ตาราง 2 แสดงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เซรามิกจากแหล่งผลิตเซรามิกที่ส�าหรับพัฒนาไปสู ่

  งานเครื่องประดับ

แหล่งผลิตเซรามิก เอกลักษณ์ที่ปรากฏส�าหรับพัฒนาไปสู่งานเครื่องประดับ

1. แหล่งสุโขทัย

ลายใต้เคลือบ ลวดลายปลา เคลือบศิลาดล

2. แหล่งสมุทรสาคร

ลายบนเคลือบ ลายน�้าทอง ลายบนเคลือบ ลายเบญจรงค์
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 เอกลักษณ์แหล่งเซรามิกราชบุรี โดยมากเป็นชิ้นงานขนาดใหญ่ ซึ่งใช้การขึ้นรูปด้วยวิธีการขด ให้เป็นภาชนะ
ขนาดใหญ่ เคลือบสีตกแต่ง สีสันสดใส มีการตกแต่งด้วยรูปลอก ซึ่งลวดลายที่นิยมก็คือ ลายมังกร และลายจีน ตามแบบ
สมัยนิยม ในปัจจุบันเทคนิคการเขียนสีใต้เคลือบลายพรรณพฤกษา เป็นที่นิยมอย่างมาก ส าหรับภาชนะกระถางขนาด
ใหญ่ ผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะงานร่วมสมัย ปัจจุบันเน้นไปที่การประดับตกแต่งสวน และงานอาคาร 
 เอกลักษณ์ของเซรามิกล าปาง คือ วัตถุดิบที่เป็นดินขาว ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้บนโต๊ะอาหาร ใช้การเขียน
ลาย และการเคลือบในการตกแต่ง ลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ก็คือ ไก่ เป็นการเขียนลายด้วยเทคนิคใต้เคลือบ ใน
ปัจจุบันการตกแต่งเซรามิกมีหลากหลายตามความต้องการของตลาดและการสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ ความเป็น
แหล่งพื้นที่วัตถุดิบดินขาว และแหล่งผลิตท าให้เซรามิกล าปางมีชื่อเสียง 
 1.3  การวิเคราะห์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เซรามิกจากแหล่งผลิตเซรามิกที่ส าหรับพัฒนาไปสู่งานเครื่องประดับ  
ผลจากการวิเคราะห์เอกลักษณ์เซรามิกน าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อสรุปเอกลักษณ์ที่จะน ามาพัฒนาไปสู่งานเครื่องประดับได้ 
ดังนี้ 
เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสุโขทัย เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสุโขทัย คือ 
การเคลือบขี้เถ้าที่เขียวไข่กา ที่รียกว่า ศิลาดล และ การเขียนลายใต้เคลือบลวดลายปลา ลวดลายดอกไม้ต่างๆ  
เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสมุทรสาคร เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่ง
สมุทรสาคร คือ การตกแต่งบนเคลือบ ลายน้ าทอง และลายเบญจรงค์  
เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งราชบุรี เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสมุทรสาคร 
คือ การเขียนลายใต้เคลือบลวดลายดอกไม้ และลายอย่างจีน และการใช้เทคนิคตกแต่งด้วยรูปลอก และการเคลือบสี
ลักษณะต่างๆ  
เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งล าปาง เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่งล าปาง คือ ดิน
ขาวที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต การเขียนลายใต้เคลือบลวดลายไก่ และการเคลือบสีลักษณะต่างๆ 
 
ตาราง 2 แสดงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เซรามิกจากแหล่งผลิตเซรามิกที่ส าหรับพัฒนาไปสู่งานเครื่องประดับ 
 

แ ห ล่ ง ผ ลิ ต
เซรามิก เอกลักษณ์ที่ปรากฏส าหรับพัฒนาไปสู่งานเคร่ืองประดับ 
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 1.3  การวิเคราะห์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เซรามิกจากแหล่งผลิตเซรามิกที่ส าหรับพัฒนาไปสู่งานเครื่องประดับ  
ผลจากการวิเคราะห์เอกลักษณ์เซรามิกน าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อสรุปเอกลักษณ์ที่จะน ามาพัฒนาไปสู่งานเครื่องประดับได้ 
ดังนี้ 
เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสุโขทัย เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสุโขทัย คือ 
การเคลือบขี้เถ้าที่เขียวไข่กา ที่รียกว่า ศิลาดล และ การเขียนลายใต้เคลือบลวดลายปลา ลวดลายดอกไม้ต่างๆ  
เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสมุทรสาคร เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่ง
สมุทรสาคร คือ การตกแต่งบนเคลือบ ลายน้ าทอง และลายเบญจรงค์  
เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งราชบุรี เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่งสมุทรสาคร 
คือ การเขียนลายใต้เคลือบลวดลายดอกไม้ และลายอย่างจีน และการใช้เทคนิคตกแต่งด้วยรูปลอก และการเคลือบสี
ลักษณะต่างๆ  
เอกลักษณ์เซรามิกแหล่งล าปาง เอกลักษณ์ที่เหมาะสมและแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์เซรามิกแหล่งล าปาง คือ ดิน
ขาวที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต การเขียนลายใต้เคลือบลวดลายไก่ และการเคลือบสีลักษณะต่างๆ 
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2. แหล่ง
สมุทรสาคร 

  

ลายบนเคลือบ ลายน้ าทอง ลายบนเคลือบ ลายเบญจรงค ์
3. แหล่ง
ราชบุรี 

  

ลายใต้เคลือบ ลายพฤกษา และลายจีน รูปลอกลายมังกร 
4. แหล่ง 
ล าปาง 

  

ลายใต้เคลือบ ลวดลายไก่ เคลือบสีเทคนิคต่างๆ 
 
1.4  การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาและการออกแบบเครื่องประดับเซรามิก 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบเครื่องประดับเซรามิก โดยการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1. ความเป็นไปได้ในการน าเซรามิกมาพัฒนาเป็นเครื่องประดับ พบว่า มีความเป็นไปได้ในการน าเซรามิกมา
พัฒนาเป็นเครื่องประดับ โดยการพัฒนาต้องค านึงถึงตลาดเป็นส าคัญ และงานออกแบบมีส่วนส าคัญมากต่อรูปแบบและ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ เน้นไปทางเครื่องประดับแฟชั่น 
ประเด็นที่ 2. รูปแบบและลวดลายของเครื่องประดับเครื่องประดับเซรามิกที่สอดคล้องกับตลาดในปัจจุบัน พบว่า 
รูปแบบและลวดลายเครื่องประดับเซรามิกควรเป็นไปในลักษณะของ เครื่องประดับแฟชั่น ให้ความส าคัญต่อรูปแบบ
และลวดลายตามความต้องการของตลาด เน้นการน าเสนอเอกลักษณ์ของวัสดุผ่านงานออกแบบท่ีประณีตสวยงาม 
เครื่องประดับเซรามิกควรมีลักษณะของงานเซรามิก ประกอบตัวเรือนโลหะที่ตกแต่งด้วยอัญมณี เพื่อให้เกิดความ
แตกต่างและยกระดับจากของที่ระลึกไปสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอย่างแท้จริง 
ประเด็นที่ 3. การใช้เอกลักษณ์ของงานเซรามิก สู่งานเครื่องประดับมีวิธีการอย่างไร พบว่า เอกลักษณ์ถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น ซึ่งเอกลักษณ์ของเซรามิก ประกอบด้วย 2 อย่างคือ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

        ประเด็นที่ 2 รูปแบบและลวดลายของเครื่องประดับเครื่องประดับเซรามิก 

ที่สอดคล้องกับตลาดในปัจจุบัน พบว่า รูปแบบและลวดลายเครื่องประดับเซรามิกควรเป็นไป

ในลักษณะของ เคร่ืองประดับแฟชั่น ให ้ความส�าคัญต่อรูปแบบและลวดลายตาม 

ความต้องการของตลาด เน้นการน�าเสนอเอกลักษณ์ของวัสดุผ่านงานออกแบบที่ประณีต

สวยงาม เครื่องประดับเซรามิกควรมีลักษณะของงานเซรามิก ประกอบตัวเรือนโลหะ 

ที่ตกแต่งด้วยอัญมณี เพื่อให้เกิดความแตกต่างและยกระดับจากของที่ระลึกไปสู่ผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับอย่างแท้จริง

       ประเด็นที่ 3. การใช้เอกลักษณ์ของงานเซรามิก สู ่งานเครื่องประดับ 

มีวิธีการอย่างไร พบว่า เอกลักษณ์ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับ

ผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น ซึ่งเอกลักษณ์ของเซรามิก ประกอบด้วย 2 อย่างคือ เอกลักษณ์

ของวัสดุ และเอกลักษณ์ของการตกแต่ง เครื่องประดับเซรามิกจะต้องส่งเสริมให้เอกลักษณ์

ดังกล่าวให้โดดเด่นขึ้น เป็นการน�าเสนอเรื่องราว และคุณค่าของผลิตภัณฑ์

       ประเด็นท่ี 4. เทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสมส�าหรับน�าใช้ในการ 

ผลิตเครื่องประดับเซรามิก พบว่า การออกแบบเป็นตัวก�าหนดเทคนิคกระบวนการในการ

ผลิตเครื่องประดับเซรามิก การผลิตนั้นต้องค�านึงถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ สามารถท�าได้ 

ในปริมาณที่เยอะ แต่ต้องมีเอกลักษณ์ การผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับโดยทั่วไป สามารถใช้

ผลิตเครื่องประดับเซรามิกได้ โดยอาจจะแยกการผลิตออกจากกันระหว่าง ชิ้นงานท่ีเป็น

โลหะ และชิ้นงานที่เป็นเซรามิก แล้วน�าเข้ามาประกอบกันอีกครั้ง ให้เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์

       ประเด็นที่ 5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่า เซรามิกมีความบอบบางและ 

แตกหักได้ง่ายเมื่อกระทบกับของแข็ง นักออกแบบควรค�านึงถึงการใช้งานและข้อจ�ากัดนี้ 

ส่วนการออกแบบนั้นจะต้องให้ความส�าคัญอย่างมากเพราะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ 

ผู้บริโภค นอกจากนี้จะต้องประยุกต์ใช้เทคนิคตกแต่งอื่น ๆ หรือวัสดุอื่น ๆ ในการสร้างสรรค ์

ให้ชิ้นงานเครื่องประดับมีความโดดเด่นขึ้น
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 2. การทดลองสร้างชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผน

กระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก

     2.1 การทดลองสร้างชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิก เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

        ผูว้จัิยได้ทดลองผลติเคร่ืองประดับเซรามิก โดยวางกรอบแนวคดิการออกแบบ 

ที่น�าเสนอรูปแบบของความเป็นไทย โดยการหารูปแบบที่เป็นลักษณ์ที่ส่ือถึงความเป็นไทย 

ซึ่งก�าหนดใช้รูปทรงของช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบทบาทต่อความเป็นชาติไทย ทั้งในแง่ของ 

การเป็นสัตว์ศักด์ิสิทธิ์ เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ ซ่ึงประเทศไทยในอดีต

เคยใช้ช้างในกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ด้านต่างๆ มากมาย ดังปรากฏรูปช้างในธงชาติไทย

ในอดีตที่ผ่านมา

        รูปแบบของการออกแบบ ใช้รูปทรงของช้างในลักษณะชูงวง โดยวัสดุหลัก 

เป็นชิ้นงานเซรามิก ตกแต่งด้วยโลหะประดับอัญมณี ซ่ึงในเซรามิกที่ใช้ท�ารูปร่างของช้าง 

ที่ เป ็นเซรามิกตกแต่งด ้วยกรรมวิธีที่ เป ็นเอกลักษณ์ของงานเซรามิกจากแหล่งผลิต  

ทั้ง 4 แหล่ง คือ เซรามิกสุโขทัย เซรามิกราชบุรี เซรามิกสมุทรสาคร และเซรามิกล�าปาง  

โดยใช้กระบวนการของงานกดพิมพ์ในการผลิตเซรามิก และใช้การหล่อประกอบตัวเรือน

ส�าหรับชิ้นงานโลหะ

 

ภาพประกอบ 1 แสดงภาพแบบร่างเครื่องประดับเอกลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทย

ที่มา : ธนกฤต  ใจสุดา : ผู้วิจัย
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เอกลักษณ์ของวัสดุ และเอกลักษณ์ของการตกแตง่ เครื่องประดับเซรามิกจะต้องส่งเสริมให้เอกลักษณ์ดังกล่าวให้โดดเด่น
ขึ้น เป็นการน าเสนอเรื่องราว และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 
ประเด็นที่ 4. เทคนิคและกระบวนการที่เหมาะสมส าหรับน าใช้ในการผลิตเคร่ืองประดับเซรามิก พบว่า การออกแบบเป็น
ตัวก าหนดเทคนิคกระบวนการในการผลิตเครื่องประดับเซรามิก การผลิตนั้นต้องค านึงถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ สามารถท า
ได้ในปริมาณที่เยอะ แต่ต้องมีเอกลักษณ์ การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับโดยทั่วไป สามารถใช้ผลิตเครื่องประดับเซรามิก
ได้ โดยอาจจะแยกการผลิตออกจากกันระหว่าง ชิ้นงานที่เป็นโลหะ และชิ้นงานที่เป็นเซรามิก แล้วน าเข้ามาประกอบกัน
อีกครั้ง ให้เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ 
ประเด็นที่ 5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ พบว่า เซรามิกมีความบอบบางและแตกหักได้ง่ายเมื่อกระทบกับของแข็ง นักออกแบบ
ควรค านึงถึงการใช้งานและข้อจ ากัดนี้ ส่วนการออกแบบนั้นจะต้องให้ความส าคัญอย่างมากเพราะมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค นอกจากนี้จะต้องประยุกต์ใช้เทคนิคตกแต่งอื่นๆ หรือวัสดุอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ให้ชิ้นงาน
เครื่องประดับมีความโดดเด่นขึ้น 
 
 
2.  การทดลองสร้างชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนกระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรา
มิก 
 2.1 การทดลองสร้างชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิก เพื่อวิเคราะห์ปัญหา 
 ผู้วิจัยได้ทดลองผลิตเครื่องประดับเซรามิก โดยวางกรอบแนวคิดการออกแบบท่ีน าเสนอรูปแบบของความเป็น
ไทย โดยการหารูปแบบที่เป็นลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นไทย ซึ่งก าหนดใช้รูปทรงของช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบทบาทต่อความ
เป็นชาติไทย ทั้งในแง่ของการเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ ซึ่งประเทศไทยในอดี ต
เคยใช้ช้างในกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์ด้านต่างๆ มากมาย ดังปรากฏรูปช้างในธงชาติไทยในอดีตที่ผ่านมา 
 รูปแบบของการออกแบบ ใช้รูปทรงของช้างในลักษณะชูงวง โดยวัสดุหลักเป็นชิ้นงานเซรามิก ตกแต่งด้วย
โลหะประดับอัญมณี ซ่ึงในเซรามิกที่ใช้ท ารูปร่างของช้างที่เป็นเซรามิกตกแต่งด้วยกรรมวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของงานเซรา
มิกจากแหล่งผลิต ทั้ง 4 แหล่ง คือ เซรามิกสุโขทัย, เซรามิกราชบุรี, เซรามิกสมุทรสาคร และเซรามิกล าปาง โดยใช้
กระบวนการของงานกดพิมพ์ในการผลิตเซรามิก และใช้การหล่อประกอบตัวเรือนส าหรับชิ้นงานโลหะ 
 

 
 
ภาพประกอบ 1 แสดงภาพแบบร่างเครื่องประดับเอกลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทย 
ท่ีมา : ธนกฤต  ใจสุดา : ผู้วิจัย 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

       เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาท่ีจะเกิดในการผลิตชิ้นงาน โดยเบื้องต้น 

ได้ท�าการออกแบบช้ินงานเครื่องประดับในลักษณะของชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิกที่มี 

การขึ้นรูปด้วยโลหะและประดับชิ้นงานด้วยอัญมณี ซึ่งผลการศึกษาปัญหาในการผลิต 

ที่พบมีดังนี้

1. ปัญหา : การหดตัว และบิดตัวของชื้นงานเซรามิก 

ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเผา เนื้อดินมีการหดตัว 

ไม่เท่ากัน ท�าให้เกิดการบิดตัว และโกงงอ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งชิ้นงานที่เป็นแผ่นบาง 

ข้อเสนอแนะ : ควรออกแบบชิ้นงานให้มีความหนา 

ของเน้ือดินเท่าๆ ในกรณีท่ีช้ินงานเป็นแผ่นเรียบ และ 

ควรตากดินให้แห้งสนิทก่อนการเผาบิสกิต และ 

การเผาเคลอืบไม่ควรเผาเคลอืบในลักษณะเผาไฟเดียว 

(One Fire)

2. ปัญหา : ขนาดของชิ้นงานไม่เท่ากันเน่ืองจาก 

การผลิตแบบชิ้นต่อชิ้น  

ข้อเสนอแนะ : ควรใช้รูปแบบการผลิตแบบหล่อ หรือ 

ท�าพิมพ์ เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตและสามารถ

ควบคุมคุณภาพของชิ้นงานได้งาน ชิ้นงานที่ได้จะมี

ขนาดเท่ากัน

3. ปัญหา : การชุบเคลือบไม่เต็มชิ้นงาน หรือต�าหนิ

เคลือบบนชิ้นงานขนาดเล็ก 

ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบการเคลือบ ชุบเคลือบ 

ให้เต็มชิ้นงาน และใส่ใจการเคลือบเนื่องจาก
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 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดในการผลิตชิ้นงาน โดยเบื้องต้นได้ท าการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับใน
ลักษณะของชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิกที่มีการขึ้นรูปด้วยโลหะและประดับชิ้นงานด้วยอัญมณี ซึ่งผลการศึกษาปัญหา
ในการผลิตที่พบมีดังนี้ 
 

1. ปัญหา : การหดตัว และบิดตัวของชื้นงานเซรามิก ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การเผา เน้ือดินมีการหดตัวไม่เท่ากัน ท าให้เกิดการบิดตัว และโกงงอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานที่เป็นแผ่นบาง  
ข้อเสนอแนะ : ควรออกแบบชิ้นงานให้มีความหนาของเนื้อดินเท่าๆ ใน
กรณีที่ชิ้นงานเป็นแผ่นเรียบ และ ควรตากดินให้แห้งสนิทก่อนการเผา
บิสกิต และการเผาเคลือบไม่ควรเผาเคลือบในลักษณะเผาไฟเดียว (One 
Fire) 

 

2. ปัญหา : ขนาดของชิ้นงานไม่เท่ากันเนื่องจากการผลิตแบบชิ้นต่อชิ้น   
ข้อเสนอแนะ : ควรใช้รูปแบบการผลิตแบบหล่อ หรือ ท าพิมพ์ เพื่อลด
ระยะเวลาในการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานได้งาน 
ชิ้นงานที่ได้จะมีขนาดเท่ากัน 

 
3. ปัญหา : การชุบเคลือบไม่เต็มชิ้นงาน หรือต าหนิเคลือบบนชิ้นงานขนาด
เล็ก  
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบการเคลือบ ชุบเคลือบให้เต็มชิ้นงาน และใส่
ใจการเคลือบเนื่องจากพื้นผิวขนาดเล็กต าหนิของงานเคลือบสามารถ
สังเกตเห็นได้ง่าย  
4. ปัญหา : การประกอบตัวเรือนอัญมณี พบชิ้นงานเซรามิกไม่พอดีกับตัว
เรือนโลหะที่หล่อมา   
ข้อเสนอแนะ : ในขั้นตอนของการผลิตเคร่ืองประดับเซรามิก ควรผลิต
ช้ินงานเซรามิกให้เสร็จก่อน น ามาขึ้นพิมพ์ขี้ผึ้ง (Wax) จะง่ายกว่าการ
ท างานทั้งสองอย่างแบบคู่ขนาดกันไป เพราะจะประสบปัญหาการหดตัว 
และ การประกอบตัวเรือน โดยเฉพาะตัวเรือนที่มีขอบโลหะเป็นกรอบล้อม
ชิ้นงานเซรามิก 

 

5. ปัญหา : ขนาด และ น้ าหนักของเซรามิก ท าให้ชิ้นงานเคร่ืองประดับมี
น้ าหนักมาก ท าให้มีปัญหาในการสวมใส่    
ข้อเสนอแนะ : ชิ้นงานเซรามิกควรมีน้ าหนักเบา ไม่หนาจนเกินไป หาก
ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ก็ควรจะต้องกลวง การฉลุเนื้อดิน ให้เกิดช่องว่างของ
ลวดลาย การช่วยให้เซรามิกมีน้ าหนักเบาลงได้ อีกทั้งการเลือกดินที่มี
น้ าหนักเบาก็เป็นทางออกที่ช่วยให้ชิ้นงานเซรามิก สามารถน ามาผลิตเป็น
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กรณีที่ชิ้นงานเป็นแผ่นเรียบ และ ควรตากดินให้แห้งสนิทก่อนการเผา
บิสกิต และการเผาเคลือบไม่ควรเผาเคลือบในลักษณะเผาไฟเดียว (One 
Fire) 

 

2. ปัญหา : ขนาดของชิ้นงานไม่เท่ากันเนื่องจากการผลิตแบบชิ้นต่อชิ้น   
ข้อเสนอแนะ : ควรใช้รูปแบบการผลิตแบบหล่อ หรือ ท าพิมพ์ เพื่อลด
ระยะเวลาในการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานได้งาน 
ชิ้นงานที่ได้จะมีขนาดเท่ากัน 

 
3. ปัญหา : การชุบเคลือบไม่เต็มชิ้นงาน หรือต าหนิเคลือบบนชิ้นงานขนาด
เล็ก  
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบการเคลือบ ชุบเคลือบให้เต็มชิ้นงาน และใส่
ใจการเคลือบเนื่องจากพื้นผิวขนาดเล็กต าหนิของงานเคลือบสามารถ
สังเกตเห็นได้ง่าย  
4. ปัญหา : การประกอบตัวเรือนอัญมณี พบช้ินงานเซรามิกไม่พอดีกับตัว
เรือนโลหะที่หล่อมา   
ข้อเสนอแนะ : ในขั้นตอนของการผลิตเคร่ืองประดับเซรามิก ควรผลิต
ช้ินงานเซรามิกให้เสร็จก่อน น ามาขึ้นพิมพ์ขี้ผึ้ง (Wax) จะง่ายกว่าการ
ท างานทั้งสองอย่างแบบคู่ขนาดกันไป เพราะจะประสบปัญหาการหดตัว 
และ การประกอบตัวเรือน โดยเฉพาะตัวเรือนที่มีขอบโลหะเป็นกรอบล้อม
ชิ้นงานเซรามิก 

 

5. ปัญหา : ขนาด และ น้ าหนักของเซรามิก ท าให้ชิ้นงานเคร่ืองประดับมี
น้ าหนักมาก ท าให้มีปัญหาในการสวมใส่    
ข้อเสนอแนะ : ชิ้นงานเซรามิกควรมีน้ าหนักเบา ไม่หนาจนเกินไป หาก
ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ก็ควรจะต้องกลวง การฉลุเนื้อดิน ให้เกิดช่องว่างของ
ลวดลาย การช่วยให้เซรามิกมีน้ าหนักเบาลงได้ อีกทั้งการเลือกดินที่มี
น้ าหนักเบาก็เป็นทางออกที่ช่วยให้ชิ้นงานเซรามิก สามารถน ามาผลิตเป็น
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 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดในการผลิตชิ้นงาน โดยเบื้องต้นได้ท าการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับใน
ลักษณะของชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิกที่มีการขึ้นรูปด้วยโลหะและประดับชิ้นงานด้วยอัญมณี ซึ่งผลการศึกษาปัญหา
ในการผลิตที่พบมีดังนี้ 
 

1. ปัญหา : การหดตัว และบิดตัวของช้ืนงานเซรามิก ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การเผา เนื้อดินมีการหดตัวไม่เท่ากัน ท าให้เกิดการบิดตัว และโกงงอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานที่เป็นแผ่นบาง  
ข้อเสนอแนะ : ควรออกแบบชิ้นงานให้มีความหนาของเนื้อดินเท่าๆ ใน
กรณีที่ชิ้นงานเป็นแผ่นเรียบ และ ควรตากดินให้แห้งสนิทก่อนการเผา
บิสกิต และการเผาเคลือบไม่ควรเผาเคลือบในลักษณะเผาไฟเดียว (One 
Fire) 

 

2. ปัญหา : ขนาดของชิ้นงานไม่เท่ากันเนื่องจากการผลิตแบบชิ้นต่อชิ้น   
ข้อเสนอแนะ : ควรใช้รูปแบบการผลิตแบบหล่อ หรือ ท าพิมพ์ เพื่อลด
ระยะเวลาในการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานได้งาน 
ชิ้นงานที่ได้จะมีขนาดเท่ากัน 

 
3. ปัญหา : การชุบเคลือบไม่เต็มชิ้นงาน หรือต าหนิเคลือบบนชิ้นงานขนาด
เล็ก  
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบการเคลือบ ชุบเคลือบให้เต็มชิ้นงาน และใส่
ใจการเคลือบเนื่องจากพื้นผิวขนาดเล็กต าหนิของงานเคลือบสามารถ
สังเกตเห็นได้ง่าย  
4. ปัญหา : การประกอบตัวเรือนอัญมณี พบชิ้นงานเซรามิกไม่พอดีกับตัว
เรือนโลหะที่หล่อมา   
ข้อเสนอแนะ : ในขั้นตอนของการผลิตเครื่องประดับเซรามิก ควรผลิต
ช้ินงานเซรามิกให้เสร็จก่อน น ามาขึ้นพิมพ์ขี้ผึ้ง (Wax) จะง่ายกว่าการ
ท างานทั้งสองอย่างแบบคู่ขนาดกันไป เพราะจะประสบปัญหาการหดตัว 
และ การประกอบตัวเรือน โดยเฉพาะตัวเรือนที่มีขอบโลหะเป็นกรอบล้อม
ชิ้นงานเซรามิก 

 

5. ปัญหา : ขนาด และ น้ าหนักของเซรามิก ท าให้ชิ้นงานเคร่ืองประดับมี
น้ าหนักมาก ท าให้มีปัญหาในการสวมใส่    
ข้อเสนอแนะ : ช้ินงานเซรามิกควรมีน้ าหนักเบา ไม่หนาจนเกินไป หาก
ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ก็ควรจะต้องกลวง การฉลุเนื้อดิน ให้เกิดช่องว่างของ
ลวดลาย การช่วยให้เซรามิกมีน้ าหนักเบาลงได้ อีกทั้งการเลือกดินที่มี
น้ าหนักเบาก็เป็นทางออกที่ช่วยให้ชิ้นงานเซรามิก สามารถน ามาผลิตเป็น
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

4. ปัญหา : การประกอบตัวเรือนอัญมณี พบชิ้นงาน 

เซรามิกไม่พอดีกับตัวเรือนโลหะที่หล่อมา  

ข้อเสนอแนะ : ในขั้นตอนของการผลิตเครื่องประดับ 

เซรามิก ควรผลิตชิ้นงานเซรามิกให้เสร็จก่อน น�ามา 

ขึน้พมิพ์ขีผ้ึง้ (Wax) จะง่ายกว่าการท�างานทัง้สองอย่าง

แบบคู่ขนาดกันไป เพราะจะประสบปัญหาการหดตัว 

และ การประกอบตัวเรือน โดยเฉพาะตัวเรือนท่ีมี 

ขอบโลหะเป็นกรอบล้อมชิ้นงานเซรามิก

5. ปัญหา : ขนาด และ น�้าหนักของเซรามิก ท�าให ้

ชิ้นงานเครื่องประดับมีน�้าหนักมาก ท�าให้มีปัญหา 

ในการสวมใส่   

ข้อเสนอแนะ : ชิน้งานเซรามกิควรมนี�า้หนกัเบา ไม่หนา

จนเกินไป หากชิ้นงานมีขนาดใหญ่ก็ควรจะต้องกลวง 

การฉลุเนื้อดิน ให้เกิดช่องว่างของลวดลาย การช่วยให้

เซรามิกมีน�้าหนักเบาลงได้ อีกทั้งการเลือกดินที่มี 

น�้าหนักเบาก็เป็นทางออกท่ีช่วยให้ช้ินงานเซรามิก 

สามารถน�ามาผลิตเป็นเครื่องประดับได้ง่ายขึ้น

6. ปัญหา : การชุบและการประกอบตัวเรือน 

เครื่องประดับเซรามิก 

ข้อเสนอแนะ : ชิ้นงานเซรามิก ไม่ทนต่อสารเคมีที่ใช้

ชุบโลหะ อาจท�าให้เดลือบเปลี่ยนสี หรือความใสของ

เคลือบน้อยลง ควรชุบตัวเรือนโลหะก่อนประกอบเข้า

กับเซรามิก การประกอบเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหัก  

ไม่ควรเจาะหรือเคาะบนชิ้นงานเซรามิกโดยตรง อาจมี

การท�ารองลายป ิดหลังชิ้นงานเซรามิกเ พ่ือให ้ม ี

ความทนทานมากขึ้น
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 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดในการผลิตชิ้นงาน โดยเบื้องต้นได้ท าการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับใน
ลักษณะของชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิกที่มีการขึ้นรูปด้วยโลหะและประดับชิ้นงานด้วยอัญมณี ซึ่งผลการศึกษาปัญหา
ในการผลิตที่พบมีดังนี้ 
 

1. ปัญหา : การหดตัว และบิดตัวของชื้นงานเซรามิก ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การเผา เนื้อดินมีการหดตัวไม่เท่ากัน ท าให้เกิดการบิดตัว และโกงงอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานที่เป็นแผ่นบาง  
ข้อเสนอแนะ : ควรออกแบบชิ้นงานให้มีความหนาของเนื้อดินเท่าๆ ใน
กรณีที่ชิ้นงานเป็นแผ่นเรียบ และ ควรตากดินให้แห้งสนิทก่อนการเผา
บิสกิต และการเผาเคลือบไม่ควรเผาเคลือบในลักษณะเผาไฟเดียว (One 
Fire) 

 

2. ปัญหา : ขนาดของชิ้นงานไม่เท่ากันเนื่องจากการผลิตแบบชิ้นต่อชิ้น   
ข้อเสนอแนะ : ควรใช้รูปแบบการผลิตแบบหล่อ หรือ ท าพิมพ์ เพื่อลด
ระยะเวลาในการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานได้งาน 
ชิ้นงานที่ได้จะมีขนาดเท่ากัน 

 
3. ปัญหา : การชุบเคลือบไม่เต็มชิ้นงาน หรือต าหนิเคลือบบนชิ้นงานขนาด
เล็ก  
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบการเคลือบ ชุบเคลือบให้เต็มชิ้นงาน และใส่
ใจการเคลือบเนื่องจากพื้นผิวขนาดเล็กต าหนิของงานเคลือบสามารถ
สังเกตเห็นได้ง่าย  
4. ปัญหา : การประกอบตัวเรือนอัญมณี พบชิ้นงานเซรามิกไม่พอดีกับตัว
เรือนโลหะที่หล่อมา   
ข้อเสนอแนะ : ในขั้นตอนของการผลิตเคร่ืองประดับเซรามิก ควรผลิต
ช้ินงานเซรามิกให้เสร็จก่อน น ามาขึ้นพิมพ์ขี้ผึ้ง (Wax) จะง่ายกว่าการ
ท างานทั้งสองอย่างแบบคู่ขนาดกันไป เพราะจะประสบปัญหาการหดตัว 
และ การประกอบตัวเรือน โดยเฉพาะตัวเรือนที่มีขอบโลหะเป็นกรอบล้อม
ชิ้นงานเซรามิก 

 

5. ปัญหา : ขนาด และ น้ าหนักของเซรามิก ท าให้ชิ้นงานเคร่ืองประดับมี
น้ าหนักมาก ท าให้มีปัญหาในการสวมใส่    
ข้อเสนอแนะ : ชิ้นงานเซรามิกควรมีน้ าหนักเบา ไม่หนาจนเกินไป หาก
ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ก็ควรจะต้องกลวง การฉลุเนื้อดิน ให้เกิดช่องว่างของ
ลวดลาย การช่วยให้เซรามิกมีน้ าหนักเบาลงได้ อีกทั้งการเลือกดินที่มี
น้ าหนักเบาก็เป็นทางออกที่ช่วยให้ชิ้นงานเซรามิก สามารถน ามาผลิตเป็น
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 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดในการผลิตชิ้นงาน โดยเบื้องต้นได้ท าการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับใน
ลักษณะของชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิกที่มีการขึ้นรูปด้วยโลหะและประดับชิ้นงานด้วยอัญมณี ซึ่งผลการศึกษาปัญหา
ในการผลิตที่พบมีดังนี้ 
 

1. ปัญหา : การหดตัว และบิดตัวของชื้นงานเซรามิก ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง
การเผา เนื้อดินมีการหดตัวไม่เท่ากัน ท าให้เกิดการบิดตัว และโกงงอ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานที่เป็นแผ่นบาง  
ข้อเสนอแนะ : ควรออกแบบชิ้นงานให้มีความหนาของเนื้อดินเท่าๆ ใน
กรณีที่ชิ้นงานเป็นแผ่นเรียบ และ ควรตากดินให้แห้งสนิทก่อนการเผา
บิสกิต และการเผาเคลือบไม่ควรเผาเคลือบในลักษณะเผาไฟเดียว (One 
Fire) 

 

2. ปัญหา : ขนาดของชิ้นงานไม่เท่ากันเนื่องจากการผลิตแบบชิ้นต่อชิ้น   
ข้อเสนอแนะ : ควรใช้รูปแบบการผลิตแบบหล่อ หรือ ท าพิมพ์ เพื่อลด
ระยะเวลาในการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานได้งาน 
ชิ้นงานที่ได้จะมีขนาดเท่ากัน 

 
3. ปัญหา : การชุบเคลือบไม่เต็มชิ้นงาน หรือต าหนิเคลือบบนชิ้นงานขนาด
เล็ก  
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบการเคลือบ ชุบเคลือบให้เต็มชิ้นงาน และใส่
ใจการเคลือบเนื่องจากพื้นผิวขนาดเล็กต าหนิของงานเคลือบสามารถ
สังเกตเห็นได้ง่าย  
4. ปัญหา : การประกอบตัวเรือนอัญมณี พบชิ้นงานเซรามิกไม่พอดีกับตัว
เรือนโลหะที่หล่อมา   
ข้อเสนอแนะ : ในขั้นตอนของการผลิตเครื่องประดับเซรามิก ควรผลิต
ช้ินงานเซรามิกให้เสร็จก่อน น ามาขึ้นพิมพ์ขี้ผึ้ง (Wax) จะง่ายกว่าการ
ท างานทั้งสองอย่างแบบคู่ขนาดกันไป เพราะจะประสบปัญหาการหดตัว 
และ การประกอบตัวเรือน โดยเฉพาะตัวเรือนที่มีขอบโลหะเป็นกรอบล้อม
ชิ้นงานเซรามิก 

 

5. ปัญหา : ขนาด และ น้ าหนักของเซรามิก ท าให้ชิ้นงานเคร่ืองประดับมี
น้ าหนักมาก ท าให้มีปัญหาในการสวมใส่    
ข้อเสนอแนะ : ช้ินงานเซรามิกควรมีน้ าหนักเบา ไม่หนาจนเกินไป หาก
ชิ้นงานมีขนาดใหญ่ก็ควรจะต้องกลวง การฉลุเนื้อดิน ให้เกิดช่องว่างของ
ลวดลาย การช่วยให้เซรามิกมีน้ าหนักเบาลงได้ อีกทั้งการเลือกดินที่มี
น้ าหนักเบาก็เป็นทางออกที่ช่วยให้ชิ้นงานเซรามิก สามารถน ามาผลิตเป็น
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เครื่องประดับได้ง่ายขึ้น 
6. ปัญหา : การชุบและการประกอบตัวเรือนเครื่องประดับเซรามิก  
ข้อเสนอแนะ : ชิ้นงานเซรามิก ไม่ทนต่อสารเคมีที่ใช้ชุบโลหะ อาจท าให้เด
ลือบเปลี่ยนสี หรือความใสของเคลือบน้อยลง ควรชุบตัวเรือนโลหะก่อน
ประกอบเข้ากับเซรามิก การประกอบเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหัก ไม่ควรเจาะ
หรือเคาะบนชิ้นงานเซรามิกโดยตรง อาจมีการท ารองลายปิดหลังชิ้นงาน
เซรามิกเพื่อให้มีความทนทานมากขึ้น  

  
 จากการทดลองผลิตเป็นชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิก ท าให้ทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงข้อจ ากัดในการ
ผลิต และวิธีการแก้ไข ท าให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการและสามารถวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ชิ้นงาน
เครื่องประดับเซรามิกที่มีคุณภาพ และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตลงได้ ซ่ึงเป็นผลดีต่อต้นทุนและการด าเนินงาน 
 2.2 การวิเคราะห์แนวทางการผลิตเครื่องประดับเซรามิก  
 พบว่า การผลิตเครื่องประดับเซรามิก เป็นการผลิตที่ประกอบด้วยกระบวนการผลิต 2 กระบวนการ คือ 
กระบวนการผลิตชิ้นงานเซรามิก และกระบวนการผลิตเครื่องประดับ โดยการผลิตมุ่ งเน้นไปที่การผลิตแบบกึ่ง
อุตสาหกรรม จากการทดลองผลิตท าให้ทราบว่า หลังจากขึ้นตอนการออกแบบและคัดเลือกชิ้นงานต้นแบบแล้ว 
ผู้ประกอบการจะต้องผลิตชิ้นงานเซรามิกก่อน เมื่อได้ชิ้นงานเซรามิกแล้ว จึงน าไปสู่การผลิตชิ้นงานเครื่องประดับ และ
การประกอบตามล าดับ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก 
ท่ีมา : ธนกฤต  ใจสุดา : ผู้วิจัย 

 แนวทางการผลิตเครื่องประดับเซรามิกนั้นมีมีรูปแบบกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับการผลิตเคร่ืองประดับ
โดยทั่วไป แต่จะมีขึ้นตอนเพิ่มขึ้นนั่นก็คือขั้นตอนของการผลิตชิ้นงานเซรามิก ก่อนน าไปผลิตเป็นตัวเรือนเครื่องประดับ 
ชิ้นงานเซรามิกจึงเปรียบเสมือนอัญมณีที่เป็นจุดเด่นของชิ้นงาน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการผลิตและเข้าใจกระบวนการ
ในการผลิตเคร่ืองประดับเซรามิก โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

กระบวนการผลิตเซรามิก กระบวนการผลิต
เครื่องประดับ เครื่องประดับเซรามิก 



35
 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

       จากการทดลองผลิตเป็นชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิก ท�าให้ทราบถึงปัญหา 

ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงข้อจ�ากัดในการผลิต และวิธีการแก้ไข ท�าให้เกิดความเข้าใจใน 

ขั้นตอนกระบวนการและสามารถวางแผนการผลิต เพื่อให้ได้ชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิก 

ที่มีคุณภาพ และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตลงได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อต้นทุนและ 

การด�าเนินงาน

    2.2 การวิเคราะห์แนวทางการผลิตเครื่องประดับเซรามิก 

      พบว่า การผลิตเครื่องประดับเซรามิก เป็นการผลิตที่ประกอบด้วย 

กระบวนการผลิต 2 กระบวนการ คือ กระบวนการผลิตชิ้นงานเซรามิก และกระบวนการ

ผลิตเครื่องประดับ โดยการผลิตมุ่งเน้นไปท่ีการผลิตแบบกึ่งอุตสาหกรรม จากการทดลอง

ผลิตท�าให้ทราบว่า หลังจากขึ้นตอนการออกแบบและคัดเลือกชิ้นงานต้นแบบแล้ว  

ผู ้ประกอบการจะต้องผลิตชิ้นงานเซรามิกก่อน เมื่อได้ชิ้นงานเซรามิกแล้ว จึงน�าไปสู ่

การผลิตชิ้นงานเครื่องประดับ และการประกอบตามล�าดับ

 

ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก

ที่มา : ธนกฤต  ใจสุดา : ผู้วิจัย

       แนวทางการผลิตเครื่องประดับเซรามิกนั้นมีมีรูปแบบกระบวนการผลิต 

เช่นเดียวกับการผลิตเคร่ืองประดับโดยท่ัวไป แต่จะมีข้ึนตอนเพิ่มข้ึนนั่นก็คือขั้นตอน 

ของการผลิตชิ้นงานเซรามิก ก่อนน�าไปผลิตเป็นตัวเรือนเครื่องประดับ ช้ินงานเซรามิก 

จึงเปรียบเสมือนอัญมณีท่ีเป็นจุดเด่นของช้ินงาน ซ่ึงจะต้องมีการวางแผนการผลิตและเข้าใจ

กระบวนการในการผลิตเครื่องประดับเซรามิก โดยมีขั้นตอนดังนี้

11 
 

เครื่องประดับได้ง่ายขึ้น 
6. ปัญหา : การชุบและการประกอบตัวเรือนเครื่องประดับเซรามิก  
ข้อเสนอแนะ : ชิ้นงานเซรามิก ไม่ทนต่อสารเคมีที่ใช้ชุบโลหะ อาจท าให้เด
ลือบเปลี่ยนสี หรือความใสของเคลือบน้อยลง ควรชุบตัวเรือนโลหะก่อน
ประกอบเข้ากับเซรามิก การประกอบเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกหัก ไม่ควรเจาะ
หรือเคาะบนชิ้นงานเซรามิกโดยตรง อาจมีการท ารองลายปิดหลังช้ินงาน
เซรามิกเพื่อให้มีความทนทานมากขึ้น  

  
 จากการทดลองผลิตเป็นชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิก ท าให้ทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงข้อจ ากัดในการ
ผลิต และวิธีการแก้ไข ท าให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการและสามารถวางแผนการผลิต เพ่ือให้ได้ช้ินงาน
เครื่องประดับเซรามิกที่มีคุณภาพ และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตลงได้ ซ่ึงเป็นผลดีต่อต้นทุนและการด าเนินงาน 
 2.2 การวิเคราะห์แนวทางการผลิตเครื่องประดับเซรามิก  
 พบว่า การผลิตเครื่องประดับเซรามิก เป็นการผลิตที่ประกอบด้วยกระบวนการผลิต 2 กระบวนการ คือ 
กระบวนการผลิตชิ้นงานเซรามิก และกระบวนการผลิตเครื่องประดับ โดยการผลิตมุ่ งเน้นไปที่การผลิตแบบกึ่ง
อุตสาหกรรม จากการทดลองผลิตท าให้ทราบว่า หลังจากขึ้นตอนการออกแบบและคัดเลือกช้ินงานต้นแบบแล้ว 
ผู้ประกอบการจะต้องผลิตชิ้นงานเซรามิกก่อน เมื่อได้ชิ้นงานเซรามิกแล้ว จึงน าไปสู่การผลิตชิ้นงานเครื่องประดับ และ
การประกอบตามล าดับ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก 
ท่ีมา : ธนกฤต  ใจสุดา : ผู้วิจัย 

 แนวทางการผลิตเครื่องประดับเซรามิกนั้นมีมีรูปแบบกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับการผลิตเครื่องประดับ
โดยทั่วไป แต่จะมีขึ้นตอนเพิ่มขึ้นนั่นก็คือขั้นตอนของการผลิตชิ้นงานเซรามิก ก่อนน าไปผลิตเป็นตัวเรือนเครื่องประดับ 
ชิ้นงานเซรามิกจึงเปรียบเสมือนอัญมณีที่เป็นจุดเด่นของชิ้นงาน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการผลิตและเข้าใจกระบวนการ
ในการผลิตเคร่ืองประดับเซรามิก โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 

กระบวนการผลิตเซรามิก กระบวนการผลิต
เครื่องประดับ เครื่องประดับเซรามิก 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ภาพประกอบ 3 แสดงแผนผังขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก

ที่มา : ธนกฤต  ใจสุดา : ผู้วิจัย

12 
 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงแผนผงัขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก 

ท่ีมา : ธนกฤต  ใจสุดา : ผู้วิจัย 
 

 
 
 
 โดยเบื้องต้นได้น าเสนอแผนการผลิตออกเป็น 3 รูปแบบดังนี ้
 1. ในกรณีที่ผู้ประกอบการเชี่ยวชาญด้านเซรามิก และเป็นผู้ผลิตเซรามิก ผู้ประกอบการสามารถผลชิ้นงานเซรา
มิกได้ด้วยตนเอง และหาผู้รับจ้างผลิตที่ เป็นผู้ประกอบการเครื่องประดับ ซึ่งผู้รับจ้างดังกล่าว ส่วนมากอยู่ใน

แผนผังขั้นตอนการผลิตเครือ่งประดับเซรามิก 

ออกแบบด้วยมือ 

ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร ์

ป้ัน 

ท าพิมพ ์

แม่พิมพ์โลหะ/ขึ้นมือ แม่พิมพ์ WAX 

ฉีดเทียน 

 
หล่อ 

 

ออกแบบ 

ท าชิ้นงานเซรามกิ 

เตรียมวัสด ุ

ขึ้นรูปชิ้นงาน 

เผาบิสกิต 

อบแห้ง/ทิ้งให้แห้ง 

ตกแต่งชิ้นงาน 

ชุบเคลือบ 

เผาเคลอืบ 

ชิ้นงานเซรามกิ 

ท าแม่พิมพ์ตัวเรือน 

ขัดแต่งตัวเรือน 

ฝังพลอย 

ตัวเรือนโลหะ 

ขัดแต่ง/ชุบ 

ประกอบชิ้นงาน 

ตรวจสอบชิ้นงาน 

บรรจุหีบห่อ 

แผนผังขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

          โดยเบื้องต้นได้น�าเสนอแผนการผลิตออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

       1. ในกรณีท่ีผู้ประกอบการเชี่ยวชาญด้านเซรามิก และเป็นผู้ผลิตเซรามิก  

ผู ้ประกอบการสามารถผลชิ้นงานเซรามิกได้ด ้วยตนเอง และหาผู ้ รับจ้างผลิตที่เป ็น 

ผู้ประกอบการเคร่ืองประดับ ซึ่งผู้รับจ้างดังกล่าว ส่วนมากอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ 

ตามหัวเมืองใหญ่ เป็นการจ้างผลิตและด�าเนินงานต่อในส่วนของการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ และ

การประกอบชิ้นงาน จนได้เป็นเครื่องประดับเซรามิก ผู้ประกอบการเซรามิกเป็นเจ้าของ

สินค้า ท�าหน้าที่ขายและหาช่องทางการตลาด

 

ภาพประกอบ 4 แสดงแผนการผลิตเครื่องประดับเซรามิกแบบที่ 1

ที่มา : ธนกฤต  ใจสุดา : ผู้วิจัย

13 
 

กรุงเทพมหานคร และตามหัวเมืองใหญ่ เป็นการจ้างผลิตและด าเนินงานต่อในส่วนของการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ และการ
ประกอบชิ้นงาน จนได้เป็นเครื่องประดับเซรามิก ผู้ประกอบการเซรามิกเป็นเจ้าของสินค้า ท าหน้าที่ขายและหาช่องทาง
การตลาด 
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การตลาด 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

      2. ในกรณีที่ผู ้ประกอบการเชี่ยวชาญด้านเคร่ืองประดับ และเป็นผู้ผลิต 

เครื่องประดับ ผู ้ประกอบจะต้องหาผู ้รับจ้างผลิตเซรามิก เพื่อผลิตเป็นช้ินงานส�าหรับ

ประกอบเข้ากับตัวเรือนเสียก่อน โดยผู้รับจ้างผลิตเซรามิกส่วนใหญ่เป็นชุมชน หรือชาวบ้าน 

ที่อยู่ในพื้นที่ผลิตเซรามิกตามแหล่งต่าง ๆ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิต

สินค้าชุมชน และหรือผู ้ประกอบการขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีผู ้รับจ้างผลิตเซรามิก 

ที่เป็นลักษณะของสตูดิโอ และศิลปินเซรามิก อีกด้วย เมื่อได้ชิ้นงานเซรามิกจึงน�าเข้าสู่

กระบวนการในการผลิตเครื่องประดับที่ตนเองเชี่ยวชาญต่อ จนได้เป็นเคร่ืองประดับเซรามิก 

ผู้ประกอบการเครื่องประดับเป็นเจ้าของสินค้า ท�าหน้าที่ขายและหาช่องทางการตลาด

 

ภาพประกอบ 5 แสดงแผนการผลิตเครื่องประดับเซรามิกแบบที่ 2

ที่มา : ธนกฤต  ใจสุดา : ผู้วิจัย

14 
 

 2. ในกรณีที่ผู้ประกอบการเชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับ และเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับ ผู้ประกอบจะต้องหาผู้รับ
จ้างผลิตเซรามิก เพื่อผลิตเป็นชิ้นงานส าหรับประกอบเข้ากับตัวเรือนเสียก่อน โดยผู้รับจ้างผลิต เซรามิกส่วนใหญ่เป็น
ชุมชน หรือชาวบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ผลิตเซรามิกตามแหล่งต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ชุมชน และหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีผู้รับจ้างผลิตเซรามิกที่เป็นลักษณะของสตูดิโอ และศิลปินเซรา
มิก อีกด้วย เมื่อได้ช้ินงานเซรามิกจึงน าเข้าสู่กระบวนการในการผลิตเครื่องประดับที่ตนเองเชี่ยวชาญต่อ จนได้เป็น
เครื่องประดับเซรามิก ผู้ประกอบการเครื่องประดับเป็นเจ้าของสินค้า ท าหน้าที่ขายและหาช่องทางการตลาด 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

       3. ในกรณีที่ผู ้ประกอบการเชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับ และเป็นผู้ผลิต 

เครื่องประดับ ผู ้ประกอบจะต้องหาผู ้รับจ้างผลิตเซรามิก เพื่อผลิตเป็นช้ินงานส�าหรับ

ประกอบเข้ากับตัวเรือนเสียก่อน โดยผู้รับจ้างผลิตเซรามิกส่วนใหญ่เป็นชุมชน หรือชาวบ้าน 

ที่อยู่ในพื้นที่ผลิตเซรามิกตามแหล่งต่างๆ ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิต

สินค้าชุมชน และหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีผู้รับจ้างผลิตเซรามิกที่เป็น

ลักษณะของสตูดิโอ และศิลปินเซรามิก อีกด้วย เมื่อได้ชิ้นงานเซรามิกจึงน�าเข้าสู่กระบวนการ

ในการผลิตเครื่องประดับท่ีตนเองเช่ียวชาญต่อ จนได้เป็นเครื่องประดับเซรามิก ผู้ประกอบ

การเครื่องประดับเป็นเจ้าของสินค้า ท�าหน้าที่ขายและหาช่องทางการตลาด

 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงแผนการผลิตเครื่องประดับเซรามิกแบบที่ 3

ที่มา : ธนกฤต  ใจสุดา : ผู้วิจัย
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 3. ในกรณีที่ผู้ประกอบการเชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับ และเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับ ผู้ประกอบจะต้องหาผู้รับ
จ้างผลิตเซรามิก เพื่อผลิตเป็นชิ้นงานส าหรับประกอบเข้ากับตัวเรือนเสียก่อน โดยผู้รับจ้างผลิตเซรามิกส่วนใหญ่เป็น
ชุมชน หรือชาวบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ผลิตเซรามิกตามแหล่งต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ชุมชน และหรือผู้ประกอบการขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมีผู้รับจ้างผลิตเซรามิกที่เป็นลักษณะของสตูดิโอ และศิลปินเซรา
มิก อีกด้วย เมื่อได้ชิ้นงานเซรามิกจึงน าเข้าสู่กระบวนการในการผลิตเครื่องประดับที่ตนเองเชี่ยวชาญต่อ จนได้เป็น
เครื่องประดับเซรามิก ผู้ประกอบการเครื่องประดับเป็นเจ้าของสินค้า ท าหน้าที่ขายและหาช่องทางการตลาด 
 

 
  

ภาพประกอบ 6 แสดงแผนการผลิตเครื่องประดับเซรามิกแบบที่ 3 
ท่ีมา : ธนกฤต  ใจสุดา : ผู้วิจัย 

 
สรุปผล 

เซรามิกถือเป็นผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรม ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ในตัวเอง โดยเซรามิกที่เป็น
เอกลักษณ์ของไทย ที่ปรากฏอย่างเด่นชัดมีอยู่ด้วยกัน 4 แหล่งคือ เซรามิกจากแหล่งล าปาง, เซรามิกจากแหล่งสมุทรสาคร
, เซรามิกจากแหล่งราชบุรี โดยการผลิตเซรามิกของแหล่งผลิตต่างๆ มีลักษณะของการผลิตที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ในแง่
ของวัตถุดิบ มีการน าเข้าวัตถุดิบจากแหล่งๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ และวัตถุดิบจากต่างประเทศ และในปัจจุบัน
นิยมหันมาพึ่งพาสีเคลือบและสีเขียนลายที่เป็นเคมีสังเคราะห์น าเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากใช้งานง่าย ให้สีสันที่ชัดเจน 
และมีให้เลือกหลากหลาย ในส่วนของกระบวนการผลิตนั้นรูปแบบการผลิตก็มีลักษณะของการผลิตในครัวเรือนใช้การ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

สรุปผล
 เซรามิกถือเป็นผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรม ท่ีโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ 

ในตัวเอง โดยเซรามิกที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่ปรากฏอย่างเด่นชัดมีอยู่ด้วยกัน 4 แหล่งคือ 

เซรามิกจากแหล่งล�าปาง, เซรามิกจากแหล่งสมุทรสาคร, เซรามิกจากแหล่งราชบุรี  

โดยการผลิตเซรามิกของแหล่งผลิตต่างๆ มีลักษณะของการผลิตที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ  

ในแง่ของวัตถุดิบ มีการน�าเข้าวัตถุดิบจากแหล่งๆ ท้ังที่เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ และ

วัตถุดิบจากต่างประเทศ และในปัจจุบันนิยมหันมาพึ่งพาสีเคลือบและสีเขียนลายที่เป็น 

เคมีสังเคราะห์น�าเข้าจากต่างประเทศ เน่ืองจากใช้งานง่าย ให้สีสันที่ชัดเจน และมีให้เลือก

หลากหลาย ในส่วนของกระบวนการผลิตน้ันรูปแบบการผลิตก็มีลักษณะของการผลิต 

ในครัวเรือนใช้การขึ้นรูปด้วยมือส�าหรับงานจ�านวนไม่มาก และใช้การท�าพิมพ์ส�ารับ 

การขึ้นรูปจ�านวนมาก สิ่งที่ท�าให้เซรามิก จากแหล่งต่าง ๆ แตกต่างกันก็คือ เทคนิคการ

ตกแต่ง โดยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ท่ีเป็นตัวแทนในการแสดงออกถึงลักษณะพิเศษ หรือ 

บอกเล่าแหล่งที่มาของงานเซรามิกนั้นๆ ว่าเป็นเซรามิกจากแหล่งใด โดยเอกลักษณ์ 

ที่ปรากฏนี้เองสามารถน�าไปแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับและสร้างเอกลักษณ์ 

ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเซรามิกได้ ซึ่งเซรามิกมีความบอบบางและแตกหักได้ง่าย 

เม่ือกระทบกับของแข็ง นักออกแบบควรค�านึงถึงการใช้งานและข้อจ�ากัดน้ี การออกแบบ 

จะต้องค�านึงถึงตลาดเป็นส�าคัญ และงานออกแบบมีส่วนส�าคัญมากต่อรูปแบบและมูลค่า 

ของผลิตภัณฑ์ รูปแบบและลวดลายควรสอดคล้องกับตามความต้องการของตลาด  

เน้นการน�าเสนอเอกลักษณ์ของวัสดุผ่านงานออกแบบที่ประณีตสวยงาม เครื่องประดับ 

เซรามิกควรมีลักษณะของงานเซรามิกประกอบตัวเรือนโลหะที่ตกแต่งด ้วยอัญมณี  

สามารถผลติได้ในปรมิาณทีเ่ยอะ แต่ต้องมเีอกลักษณ์ ให้เป็นชิน้งานทีส่มบรูณ์ โดยต้องค�านงึถงึ 

การออกแบบที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และข้อจ�ากัดต่างๆในการผลิต

 จากการทดลองสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเซรามิก ท�าให้พบปัญหาและ 

ข้อควรระวังในการผลิต คือ น�้าหนักของชิ้นงานเซรามิกจะมีผลกระทบต่อการสวมใส่  

การหดตัวของชิ้นงานเซรามิกที่เป็นแผ่นบางจะเกิดการบิดงอและโก่งตัว การเคลือบผิว 

ชิ้นงาน การประกอบชิ้นงานเซรามิก เข้าตัวเรือนต้องมีการใส่รองลายเพื่อเพ่ิมความแข็งแรง 

และ การประกอบชิ้นงานเซรามิกเข้าตัวเรือนเครื่องประดับควรท�าหลังจากชุบตัวเรือนเสร็จ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ซึ่งการผลิตเครื่องประดับเซรามิก เป็นการผลิตท่ีประกอบด้วยกระบวนการผลิต 2 

กระบวนการ คือ กระบวนการผลิตชิ้นงานเซรามิก และกระบวนการผลิตเครื่องประดับ  

โดยการผลิตมุ่งเน้นไปที่การผลิตแบบกึ่งอุตสาหกรรม จากการทดลองผลิตท�าให้ทราบว่า 

หลังจากขั้นตอนการออกแบบและคัดเลือกช้ินงานต้นแบบแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องผลิต 

ชิ้นงานเซรามิกก่อน เมื่อได้ชิ้นงานเซรามิกแล้ว จึงน�าไปสู่การผลิตชิ้นงานเครื่องประดับ และ

การประกอบตามล�าดับ โดยเบ้ืองต้นได้น�าเสนอแผนการผลิตออกเป็น 3 รูปแบบดังน้ี  

1) แผนการผลิตที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตชิ้นงานเซรามิก, 2) แผนการผลิตที่ผู้ประกอบการ

เป็นผู้ผลิตชิ้นงานเครื่องประดับ และ3) แผนการผลิตที่ผู้ประกอบการเป็นผู้จ้างผลิต

กิตติกรรมประกาศ
 บทความงานวจิยันีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยัเรือ่ง “การพฒันาเครือ่งประดับเซรามกิ 

เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) งบประมาณ 

ประจ�าปี ๒๕๖๐

เอกสารอ้างอิง  

ธนกฤต  ใจสุดา. (2559). แบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องประดับ. เก็บข้อมูลวันที่  

 15 สิงหาคม 2559

เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ.(2559). Thailand 4.0 อะไร อะไร ก็ 4.0. สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม  

 2559. จาก :  http://www. 9experttraining.com/articles/thailand-4.0

ลดา พันธ์สุขุมธนาและคณะ. (2550). การพัฒนาเครื่องประดับเซรามิกส์ร่วมสมัย. วารสาร 

 เซรามิก, ปี ฉบับที่ 24, หน้า 57 - 58

วรรณรัตน์  ตั้งเจริญ. (2539). ศิลปะเครื่องประดับ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์.
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

อริยา กัณฑลักษณ์

โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

อีเมล: ariya.ka@skru.ac.th

การพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายเเสง

 บทความนี้มุ่งศึกษาหาเทคนิค วิธีการอย่างง่ายในการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหม

ด้วยวัสดุในท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายเเสง แต่ใช้พื้นผิวและลวดลายของวัสดุท้องถิ่นท่ีพบใน 

จังหวัดสงขลา ที่มีลวดลายชัดเจน มีความบาง ความโปร่ง ความยืดหยุ่น ความคงทน  

มีความหนืด  โดยใช้วิธีการสร้างภาพพิมพ์สกรีน 3 เทคนิค ได้แก่ 1) การสร้างภาพพิมพ์สกรีน

โดยใช้พื้นผิวของวัสดุโดยตรงมาประทับบนแม่พิมพ์ 2) การสร้างภาพพิมพ์สกรีนโดยใช้

เทียนไขหรือวัสดุที่เป็นไขมาถูทับให้เกิดร่องรอยและลวดลายต่างๆ 3) การสร้างภาพพิมพ์

สกรีนโดยน�าวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นกาวมาทาวาดลวดลาย น�าเสนอผลที่ได้จากการศึกษา 

เป็นแนวทางและเป็นประโยชน์แก่ผู ้สนใจในการพิมพ์สกรีน โดยใช้เทคนิควิธีการท่ีง่าย 

ไม่ซับซ้อน จากวัสดุท้องถ่ินท่ีมีลักษณะเด่นเฉพาะ ด้วยลวดลาย รูปร่าง พื้นผิว สามารถ 

สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ เเละน�ามาใช้ในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะแก่เยาวชน เพื่อให้เห็น

คุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น    

ค�าส�าคัญ: การพิมพ์สกรีน, วัสดุท้องถิ่น, ถ่ายแบบ

บทคัดย่อ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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The Serigraphy by Local Materials Without Using the 

Direct Photo Screen Method

 This article aims to study the techniques and easy methods to create 

serigraphy by local material without using the direct photo screen method but 

using texture and pattern of local materials found in Songkhla. The textures of 

materials were light, transparent, flexible and durable.  There were 3  

techniques used in the experiment : 1) Creating textures in serigraphy by  using 

the textures of materials to press directly on plate, 2) Creating textures in  

serigraphy by using the candles to scrape or to make the textures, 3) Creating 

textures in serigraphy by using glue to create the pattern. The results of the 

study could be the guidance to those who interested in serigraphy by using 

easy techniques and outstanding characteristic materials. Those serigraphy 

also can create economic value or art activities for youth to create an  

awareness of nature and environment value.   

Keywords: Serigraphy, Local material, Direct system method

Abstract



44
 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

บทน�า
 วิวัฒนาการของระบบการพิมพ์มีมาอย่างต่อเนื่อง จากที่มนุษย์สร้างสรรค์ 

ผลงานการพิมพ์ด้วยมือ สู่ระบบกลไกอัตโนมัติด้วยระบบดิจิตอลปริ้นท์จากคอมพิวเตอร์  

เเต่ความงามและสุนทรียะในงานศิลปะที่เกิดจากการวาด แกะ ขูดขีด กัดกรด บนวัสดุต่างๆ  

ที่ใช้ท�าแม่พิมพ์ เพื่อน�ามาประทับ กด อัด เป็นร่องรอย ของพื้นผิวที่เด่นชัดบนกระดาษ 

ก็ยังคงอยู ่ และมีการถ่ายทอดความรู ้ด ้านศิลปะการพิมพ์ภาพในหลักสูตรศิลปกรรม  

สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนวิชาภาพพิมพ์สกรีน 

เป็นวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทคนิคภาพพิมพ์

สกรีนผ่านตะแกรงไหม เป็นกลวิธีการพิมพ์สกรีนผ่านตะแกรงไหมด้วยมือ อาจใช้วิธีการปิด

หรือเปิดด้วยการระบายด้วยไข กันด้วยกาว วิธีฉลุลายบนแผ่นสติ๊กเกอร์ ฟิล์ม กระดาษ  

เพ่ือสร้างสรรค์ลวดลายตามแนวความคิดท่ีเป็นจุดมุ่งหมายของการสร้างานศิลปะน้ัน  

การถ่ายทอดความรู ้ดังกล่าว ยังประสบกับปัญหาและอุปสรรค์ เนื่องจากกระบวนการ 

ในการสร้างงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม มีความซับซ้อน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ทางการพิมพ์  

บางอย่างต้องสั่งท�าขึ้นเฉพาะ  ท�าให้นักศึกษาไม่สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง

 ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล หลักการ เทคนิค วิธีการสร้างงานภาพพิมพ์สกรีน 

ผ่านตะแกรงไหมรวมทั้งค้นหาวัสดุท้องถ่ินท่ีพบได้ในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา ได้แก่ ใบยางพารา 

ใบมะม่วงหิมพาน ซ่ึงเป็นวัสดุธรรมชาติ แห ผ้าลูกไม้ กระดาษเคลือบพลาสติกส�าหรับ 

ห่อข้าวมันไก่ กาว ซึ่งเป็น วัสดุสังเคราะห์ที่หาง่ายและพบเห็นในชีวิตประจ�าวัน น�ามาทดลอง

กระบวนการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมเพื่อหาลักษณะของลวดลายเเละพื้นผิวของวัสด ุ

เเต่ละชนิด ท�าให้พบว่าวัสดุเหล่านี้มีพื้นผิวที่มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจในลวดลาย 

ที่ปรากฏ สามารถน�ามาสร้างเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์สกรีนที่มีคุณค่าทั้งด้านเนื้อหา 

เร่ืองราวท่ีสื่อถึงธรรมชาติแวดล้อมในท้องถิ่น พัฒนาทักษะการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหม

โดยไม่ถ่ายเเสง ถ่ายทอดเป็นกิจกรรมด้านศิลปะ เเก่เยาวชน นักศีกษา คณาจารย์เเละ 

บุคคลทั่วไป
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เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

วิธีการ
  ผู้เขียนวางเเนวทางการค้นคว้าประกอบด้วย การศึกษา ขั้นตอน วิธีการสร้างพื้นผิว

ในงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ศึกษาข้อมูลวัสดุท้องถิ่นท่ีพบได้ในชีวิตประจ�าวันของคน 

ในจังหวัดสงขลา เพื่อค้นหาวัสดุท่ีมีความเป็นไปได้ส�าหรับการพิมพ์สกรีนผ่านตะแกรงไหม  

ดังนี้

 1. ศึกษาหลักการ วิธีการ ข้ันตอน วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานภาพพิมพ์สกรีน

ตะแกรงไหม จากเอกสาร ต�ารา สื่ออินเตอร์เน็ต

 2. ศึกษาข้อมูลลักษณะพื้นผิวของวัสดุในธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ที่พบบ่อย 

ในชีวิตประจ�าวันและหาได้ง่ายในจังหวัดสงขลาโดยการลงพื้นที่ส�ารวจ หาวัสดุท่ีมีคุณสมบัติ

ของพื้นผิวที่เหมาะสมในการสร้างผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

ภาพที่ 1 บริเวณชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา

ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

 

    

  ภาพที่ 2 ใบมะม่วงหิมพานต์             ภาพที่ 3 ใบยางพารา                         

ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.        ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.          

 

 

ภาพท่ี 1 บริเวณชุมชนเก๎าเส๎ง  จังหวัดสงขลา 
ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 

 

    

            ภาพท่ี 2 ใบมะมํวงหิมพานต์         ภาพท่ี 3 ใบยางพารา                          
         ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.        ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.           

 

 

 

ภาพท่ี 1 บริเวณชุมชนเก๎าเส๎ง  จังหวัดสงขลา 
ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 

 

    

            ภาพท่ี 2 ใบมะมํวงหิมพานต์         ภาพท่ี 3 ใบยางพารา                          
         ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.        ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.           

 

 

 

ภาพท่ี 1 บริเวณชุมชนเก๎าเส๎ง  จังหวัดสงขลา 
ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 

 

    

            ภาพท่ี 2 ใบมะมํวงหิมพานต์         ภาพท่ี 3 ใบยางพารา                          
         ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.        ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.           
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

                        

        ภาพที่ 4 ผ้าลูกไม้          ภาพที่ 5 กระดาษเคลือบพลาสติกส�าหรับห่อข้าวมันไก่

ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.             ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

 

 

        ภาพที่ 6 อุปกรณ์การท�าประมง

        ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

 3. ศึกษาคุณสมบัติ ความเป็นไปได้ของวัสดุท้องถิ่นที่หาง่ายในจังหวัดสงขลา  

น�ามาทดลองพิมพ์สกรีนผ่านตะแกรงไหม โดยสังเกตลักษณะทางกายภาพของลวดลาย  

ความหนา ความบาง ความโปร่ง ความทึบ รวมถึงความยืดหยุ่นของผิววัสดุ

 4.  กระบวนการทดลองน�าวัสดุท้องถิ่นที่หาง่ายพบในจังหวัดสงขลา มาพิมพ์สกรีน

ผ่านตะแกรงไหม  มีอยู่ 3 กระบวนการ  ได้แก่

 

                       

      ภาพท่ี 4 ผ๎าลูกไม๎      ภาพท่ี 5 กระดาษเคลือบพลาสติกส าหรับหํอข๎าวมันไกํ 
                  ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.                   ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
  

 

                       

      ภาพท่ี 4 ผ๎าลูกไม๎      ภาพท่ี 5 กระดาษเคลือบพลาสติกส าหรับหํอข๎าวมันไกํ 
                  ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.                   ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
  

 

 

ภาพท่ี  6  อุปกรณ์การท าประมง 
ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 

 
 3.  ศึกษาคุณสมบัติ  ความเป็นไปได๎ของวัสดุท๎องถิ่นที่หางํายในจังหวัดสงขลา  น ามาทดลองพิมพ์สกรีนผํานตะแกรง
ไหม  โดยสังเกตลักษณะทางกายภาพของลวดลาย  ความหนา  ความบาง  ความโปรํง  ความทึบ  รวมถึงความยืดหยุํนของผิว
วัสดุ 
 4.  กระบวนการทดลองน าวัสดุท๎องถิ่นที่หางํายพบในจังหวัดสงขลา  มาพิมพ์สกรีนผํานตะแกรงไหม  มีอยูํ 3 
กระบวนการ  ได๎แกํ   
  4.1  การสร๎างภาพพิมพ์สกรีนผํานตะเเกรงไหมโดยใช๎พื้นผิวของวัสดุโดยตรงมาประทับบนแมํพิมพ์   น าวัสดุที่
ต๎องการสกรีนมาตัดเป็นลวดลายตามแบบที่ก าหนดไว๎แล๎วน าวัสดุมาวางทาบบนกระดาษ หลังจากนั้น น าบล็อคสกรีนมาวาง
ทับบนวัสดุและท าการปาดสกรีนสีบนบล็อคสกรีน 
 

 

ภาพท่ี 7 วัสดุท๎องถิ่นส าหรับการท าสกรีน 
ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

    4.1 การสร้างภาพพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมโดยใช้พื้นผิวของวัสดุโดยตรง 

มาประทับบนแม่พิมพ์ น�าวัสดุท่ีต้องการสกรีนมาตัดเป็นลวดลายตามแบบที่ก�าหนดไว้แล้ว

น�าวัสดุมาวางทาบบนกระดาษ หลังจากนั้น น�าบล็อคสกรีนมาวางทับบนวัสดุและท�าการปาด

สกรีนสีบนบล็อคสกรีน

 

ภาพที่ 7 วัสดุท้องถิ่นส�าหรับการท�าสกรีน

ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

 

         

 ภาพที่ 8 การปาดสีสกรีนบนบล็อก           ภาพที่ 9 ลวดลายที่เกิดจากการพิมพ์สกรีน

   ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.          ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

 

 

 

ภาพท่ี  6  อุปกรณ์การท าประมง 
ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 

 
 3.  ศึกษาคุณสมบัติ  ความเป็นไปได๎ของวัสดุท๎องถิ่นที่หางํายในจังหวัดสงขลา  น ามาทดลองพิมพ์สกรีนผํานตะแกรง
ไหม  โดยสังเกตลักษณะทางกายภาพของลวดลาย  ความหนา  ความบาง  ความโปรํง  ความทึบ  รวมถึงความยืดหยุํนของผิว
วัสดุ 
 4.  กระบวนการทดลองน าวัสดุท๎องถิ่นที่หางํายพบในจังหวัดสงขลา  มาพิมพ์สกรีนผํานตะแกรงไหม  มีอยูํ 3 
กระบวนการ  ได๎แกํ   
  4.1  การสร๎างภาพพิมพ์สกรีนผํานตะเเกรงไหมโดยใช๎พื้นผิวของวัสดุโดยตรงมาประทับบนแมํพิมพ์   น าวัสดุที่
ต๎องการสกรีนมาตัดเป็นลวดลายตามแบบที่ก าหนดไว๎แล๎วน าวัสดุมาวางทาบบนกระดาษ หลังจากนั้น น าบล็อคสกรีนมาวาง
ทับบนวัสดุและท าการปาดสกรีนสีบนบล็อคสกรีน 
 

 

ภาพท่ี 7 วัสดุท๎องถิ่นส าหรับการท าสกรีน 
ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 

  

 

        

      ภาพท่ี 8 การปาดสีสกรีนบนบล็อก         ภาพท่ี 9 ลวดลายที่เกิดจากการพิมพ์สกรีน 
       ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.      ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
 

 

ภาพท่ี 10 ภาพบล็อกหลังการพิมพ์สกรีน 
ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 

 
 เทคนิคน้ีมีกรรมวิธีในการสร๎างสรรค์ผลงานไมํยุํงยาก  ซับซ๎อน  แตํหากวัสดุมีความหนา  มีความทึบก็จะได๎ภาพพิมพ์ที่
เห็นเฉพาะรูปรํางของวัสดุไมํเห็นลวดลายเชํน ใบยางพาราเเละใบมังคุดสด ถ๎าวัสดุโปรํงมากจนเกินไป จะท าให๎ถาพลวดลายที่
ได๎ไมํชัดเจน  เชํน เเห ผ๎าลูกไม๎โปรํง ใบยางพาราเเห๎ง ในขั้นตอนของการพิมพ์เเตํละคร้ังควรเลือกวัสดุประเภทเดียวกันมีความ
หนาเทําๆกัน ลักษณะของวัสดุที่เหมาะสมในการน ามาประทับรอยเพื่อสร๎างผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม คือ  มีลวดลายที่
ชัดเจน  ไมํหนาทึบ  มีความยืดหยุํน  มีความคงทนไมํแตกหักงําย  ได๎แกํ  ผ๎าลูกไม๎  กระดาษเคลือบพลาสติกหํอข๎าวมันไกํ เทป
กาว 
  

 

        

      ภาพท่ี 8 การปาดสีสกรีนบนบล็อก         ภาพท่ี 9 ลวดลายที่เกิดจากการพิมพ์สกรีน 
       ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.      ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
 

 

ภาพท่ี 10 ภาพบล็อกหลังการพิมพ์สกรีน 
ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 

 
 เทคนิคน้ีมีกรรมวิธีในการสร๎างสรรค์ผลงานไมํยุํงยาก  ซับซ๎อน  แตํหากวัสดุมีความหนา  มีความทึบก็จะได๎ภาพพิมพ์ที่
เห็นเฉพาะรูปรํางของวัสดุไมํเห็นลวดลายเชํน ใบยางพาราเเละใบมังคุดสด ถ๎าวัสดุโปรํงมากจนเกินไป จะท าให๎ถาพลวดลายที่
ได๎ไมํชัดเจน  เชํน เเห ผ๎าลูกไม๎โปรํง ใบยางพาราเเห๎ง ในขั้นตอนของการพิมพ์เเตํละคร้ังควรเลือกวัสดุประเภทเดียวกันมีความ
หนาเทําๆกัน ลักษณะของวัสดุที่เหมาะสมในการน ามาประทับรอยเพื่อสร๎างผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม คือ  มีลวดลายที่
ชัดเจน  ไมํหนาทึบ  มีความยืดหยุํน  มีความคงทนไมํแตกหักงําย  ได๎แกํ  ผ๎าลูกไม๎  กระดาษเคลือบพลาสติกหํอข๎าวมันไกํ เทป
กาว 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ภาพที่ 10 ภาพบล็อกหลังการพิมพ์สกรีน

ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

 เทคนิคนี้มีกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานไม่ยุ ่งยาก ซับซ้อน แต่หากวัสดุม ี

ความหนา มีความทึบก็จะได้ภาพพิมพ์ที่เห็นเฉพาะรูปร่างของวัสดุไม่เห็นลวดลายเช่น  

ใบยางพาราเเละใบมังคุดสด ถ้าวัสดุโปร่งมากจนเกินไป จะท�าให้ภาพลวดลายท่ีได้ไม่ชัดเจน  

เช่น เเห ผ้าลูกไม้โปร่ง ใบยางพาราเเห้ง ในขั้นตอนของการพิมพ์เเต่ละครั้งควรเลือกวัสดุ

ประเภทเดียวกันมีความหนาเท่าๆกัน ลักษณะของวัสดุที่เหมาะสมในการน�ามาประทับ 

เพื่อสร้างผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม คือ  มีลวดลายท่ีชัดเจน ไม่หนาทึบ มีความยืดหยุ่น  

มีความคงทนไม่แตกหักง่าย ได้แก่ ผ้าลูกไม้ กระดาษเคลือบพลาสติกห่อข้าวมันไก่ เทปกาว

   4.2 การสร้างภาพพิมพ์สกรีนโดยเทียนไขหรือวัสดุที่เป็นไขมาถูทับเพื่อให้เกิด 

ร่องรอย เตรียมวัสดุที่เป็นแบบของพื้นผิวและวัสดุที่เป็นเทียนไข ดินสอไข โดยน�าวัสดุที่เป็น

แบบมาวางบนพื้นราบหลังจากน้ันน�าบล็อกสกรีนมาวางทับบนวัสดุ ใช้เทียนไขหรือดินสอไข

ถูทับลงบนบล็อกสกรีนให้ทั่ววัสดุ น�าบล็อกมาติดสก็อตเทปในส่วนที่ไม่ต้องการให้

 

        

      ภาพท่ี 8 การปาดสีสกรีนบนบล็อก         ภาพท่ี 9 ลวดลายที่เกิดจากการพิมพ์สกรีน 
       ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.      ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
 

 

ภาพท่ี 10 ภาพบล็อกหลังการพิมพ์สกรีน 
ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 

 
 เทคนิคน้ีมีกรรมวิธีในการสร๎างสรรค์ผลงานไมํยุํงยาก  ซับซ๎อน  แตํหากวัสดุมีความหนา  มีความทึบก็จะได๎ภาพพิมพ์ที่
เห็นเฉพาะรูปรํางของวัสดุไมํเห็นลวดลายเชํน ใบยางพาราเเละใบมังคุดสด ถ๎าวัสดุโปรํงมากจนเกินไป จะท าให๎ถาพลวดลายที่
ได๎ไมํชัดเจน  เชํน เเห ผ๎าลูกไม๎โปรํง ใบยางพาราเเห๎ง ในขั้นตอนของการพิมพ์เเตํละคร้ังควรเลือกวัสดุประเภทเดียวกันมีความ
หนาเทําๆกัน ลักษณะของวัสดุที่เหมาะสมในการน ามาประทับรอยเพื่อสร๎างผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม คือ  มีลวดลายที่
ชัดเจน  ไมํหนาทึบ  มีความยืดหยุํน  มีความคงทนไมํแตกหักงําย  ได๎แกํ  ผ๎าลูกไม๎  กระดาษเคลือบพลาสติกหํอข๎าวมันไกํ เทป
กาว 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

    ภาพที่ 11 เทียนไขและดินสอไข         ภาพที่ 12 การขูดดินสอไขลงบนบล็อกสกรีน

    ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.            ทับใบยางพารา

                             ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

      ภาพที่ 13 การแกะใบยางพารา                ภาพที่ 14 ผลงานการพิมพ์ภาพ

                   ออกจากบล็อกสกรีน                    ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

      ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

 กรรมวิธีในการสร้างภาพมีความง่ายไม่ซับซ้อนภาพที่ปรากฏมีพื้นผิวใกล้เคียง 

กับภาพพิมพ์ถูด้วยดินสอหรือถ่าน แต่ในขณะท�าการสกรีนภาพ ไขหรือเทียนไขจะหลุดออก

ท�าให้ภาพลวดลายที่ปรากฏมีความคมชัดน้อยลง วัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการ 

น�าเทียนไขมาขูดทับเพื่อให้เกิดร่องรอยต้องมีลักษณะดังนี้ คือ มีลวดลายของผิววัสดุที่ชัดเจน  

 

  4.2  การสร๎างภาพพิมพ์สกรีนโดยเทียนไขหรือวัสดุที่เป็นไขมาถูทับเพื่อให๎เกิดรํองรอย   เตรียมวัสดุที่เป็นแบบของ
พื้นผิวและวัสดุที่เป็นเทียนไข  ดินสอไข  โดยน าวัสดุที่เป็นแบบมาวางบนพื้นราบหลังจากนั้นน าบล็อกสกรีนมาวางทับบน
วัสดุ  ใช๎เทียนไขหรือดินสอไขขูดทับลงบนบล็อกสกรีนให๎ทั่ววัสดุ  น าบล็อกมาติดสก็อตเทปในสํวนที่ไมํต๎องการให๎เกิด

ลวดลายก็จะได๎บล็อกแมํพิมพ์ส าหรับการพิมพ์ภาพ 

          ภาพท่ี 11 เทียนไขและดินสอไข    ภาพท่ี 12 การขูดดินสอไขลงบนบล็อกสกรีนทับใบ
ยางพารา 
         ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.                        ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
 

       ภาพท่ี 13 การแกะใบยางพาราออกจากบล็อกสกรีน              ภาพท่ี 14 ผลงานการพิมพ์ภาพ 
                ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.                                ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
 
 กรรมวิธีในการสร๎างภาพมีความงํายไมํซับซ๎อนภาพที่ปรากฏมีพื้นผิวใกล๎เคียงกับภาพพิมพ์ถูด๎วยดินสอหรือถําน  แตํ
ในขณะท าการสกรีนภาพ  ไขหรือเทียนไขจะหลุดออกท าให๎ภาพลวดลายที่ปรากฏมีความคมชัดน๎อยลง  วัสดุที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการน าเทียนไขมาขูดทับเพื่อให๎เกิดรํองรอยต๎องมีลักษณะดังนี้ คือ  มีลวดลายของผิววัสดุที่ชัดเจน  มีความคงทน
ไมํแตกหักงําย  ซึ่งได๎แกํ  ใบยางพารา  ใบมะมํวงหิมพานต์ แห 
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ลวดลายก็จะได๎บล็อกแมํพิมพ์ส าหรับการพิมพ์ภาพ 

          ภาพท่ี 11 เทียนไขและดินสอไข    ภาพท่ี 12 การขูดดินสอไขลงบนบล็อกสกรีนทับใบ
ยางพารา 
         ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.                        ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
 

       ภาพท่ี 13 การแกะใบยางพาราออกจากบล็อกสกรีน              ภาพท่ี 14 ผลงานการพิมพ์ภาพ 
                ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.                                ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
 
 กรรมวิธีในการสร๎างภาพมีความงํายไมํซับซ๎อนภาพที่ปรากฏมีพื้นผิวใกล๎เคียงกับภาพพิมพ์ถูด๎วยดินสอหรือถําน  แตํ
ในขณะท าการสกรีนภาพ  ไขหรือเทียนไขจะหลุดออกท าให๎ภาพลวดลายที่ปรากฏมีความคมชัดน๎อยลง  วัสดุที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการน าเทียนไขมาขูดทับเพื่อให๎เกิดรํองรอยต๎องมีลักษณะดังนี้ คือ  มีลวดลายของผิววัสดุที่ชัดเจน  มีความคงทน
ไมํแตกหักงําย  ซึ่งได๎แกํ  ใบยางพารา  ใบมะมํวงหิมพานต์ แห 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
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to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 
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3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
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มีความคงทนไม่แตกหักง่าย ซึ่งได้แก่ ใบยางพารา ใบมะม่วงหิมพานต์

 

   4.3 การสร้างภาพพิมพ์สกรีนผ่นตะเเกรงไหมโดยน�าวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นกาว 

มาทาวาดลวดลายบนบล็อคสกรีน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นกาวเเละพู่กันชนิดต่างๆ ใช้พู่กัน

เเต่ละชนิดจุ่มกาวเเละวาดลวดลายเป็นภาพต่างๆ บนบล็อคสกรีนหลังจากนั้นรอให้กาว 

ที่วาดไว้เเห้งสนิทก็จะได้บล็อคที่พร้อมส�าหรับการพิมพ์สกรีน

    ภาพที่ 15 วัสดุอุปกรณ์เเละกาวที่ใช้      ภาพที่ 16 ใช้พู่กันจุ่มกาวเเล้วทาลง

                 ในการสร้างเเม่พิมพ์สกรีน         บนบล็อคสกรีน

       ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.               ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

                                                      

ภาพที่ 17 บล็อคสกรีนรอกาวที่วาดเเห้งสนิท          ภาพที่ 18 ลวดลายจากการสกรีน

         ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.              ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

 

  4.3  การสร๎างภาพพิมพ์สกรีนผํนตะเเกรงไหมโดยน าวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นกาวมาทาวาดลวดลายบนบล็อคสกรีน  เตรียม
วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นกาวเเละพูํกันชนิดตํางๆ ใช๎พูํกันเเตํละชนิดจุํมกาวเเละวาดลวดลายเป็นภาพตํางๆบนบล็อคสกรีนหลังจาก
นั้นรอให๎กาวที่วาดไว๎เเห๎งสนิทก็จะได๎บล็อคที่พร๎อมส าหรับการพิมพ์สกรีน 
 

                          

 ภาพท่ี 15 วัสดุอุปกรณ์เเละกาวที่ใช๎ในการสร๎างเเมํพิมพ์สกรีน   ภาพท่ี 16 ใช๎พูํกันจุํมกาวเเล๎วทาลงบนบล็อคสกรีน 
            ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.                            ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
 

                
                                     
                  ภาพท่ี 17 บล็อคสกรีนรอกาวที่วาดเเห๎งสนิท            ภาพท่ี 18 ลวดลายจากการสกรีน 
          ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560.                        ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
   
 กระบวนการสร๎างสรรค์ถาพพิมพ์สกรีนด๎วยเทคนิควิธีการน้ี มีความงํายไมํซับซ๎อน สามาร๔สร๎างสรรค์ลวดลายได๎
หลากหลาย คล๎ายกับการวาดภาพด๎วยพูํกันเเตํมีลักษณะของภาพที่กลับคําน้ าหนัก เนื่องจากการที่วาดเเละทาลงไปบนบล็อค
สกรีน จะท าหน๎าที่ปิดกั้นสี ดังนั้นสํวนที่ไมํมีกาวสีก็จะสามารถผํานได๎กระบวนการสร๎างสรรค์ภาพด๎วยเทคนิควิธีนี้มีความ
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วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นกาวเเละพูํกันชนิดตํางๆ ใช๎พูํกันเเตํละชนิดจุํมกาวเเละวาดลวดลายเป็นภาพตํางๆบนบล็อคสกรีนหลังจาก
นั้นรอให๎กาวที่วาดไว๎เเห๎งสนิทก็จะได๎บล็อคที่พร๎อมส าหรับการพิมพ์สกรีน 
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สกรีน จะท าหน๎าที่ปิดกั้นสี ดังนั้นสํวนที่ไมํมีกาวสีก็จะสามารถผํานได๎กระบวนการสร๎างสรรค์ภาพด๎วยเทคนิควิธีนี้มีความ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ
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เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
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การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
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1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 
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 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์สกรีนด้วยเทคนิควิธีการน้ี มีความง่ายไม่ซับซ้อน 

สามารถสร้างสรรค์ลวดลายได้หลากหลาย คล้ายกับการวาดภาพด้วยพู่กันเเต่มีลักษณะของ

ภาพที่กลับค่าน�้าหนัก เนื่องจากกาวที่วาดเเละทาลงไปบนบล็อคสกรีน ท�าหน้าที่ปิดก้ันสี  

ดังนั้นส่วนที่ไม่มีกาวสีก็จะสามารถผ่านได้กระบวนการสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคนิควิธีน้ี 

มีความง่าย สามารถสร้างสรรค์ลวดลายได้หลากหลายรูปเเบบตามลักษณะของพู่กันที่ใช ้

วาด  ลวดลายที่ได้สามารถเพิ่มเติมหรือตัดทอนรูปร่าง และรูปทรงต่างๆ ได้ตามจินตนาการ

 5. เปรียบเทียบลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุท้องถิ่น เพื่อสร้างลวดลายในงาน

ภาพพิมพ์สกรีนผ่านตะแกรงไหม
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กระดาษห่อข้าวมันไก่

เทปกาว

 

งําย สามารถสร๎างสรรค์ลวดลายได๎หลากหลายรูปเเบบตามลักษณะของพูํกันที่ใช๎วาด  ลวดลายที่ได๎สามารถเพิ่มเติมหรือตัด
ทอนรูปรําง และรูปทรงตํางๆ ได๎ตามจินตนาการ 
  
 
 
 5.  เปรียบเทียบลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุท๎องถิ่น  เพื่อสร๎างลวดลายในงานภาพพิมพ์สกรีนผํานตะแกรงไหม 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุท๎องถิ่น 
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ใบมะมํวงหิมะพานต์
สด 

          

แห           
ผ๎าลูกไม๎โปรํงบาง           

ผ๎าลูกไม ๎           
กระดาษหํอข๎าวมันไก ํ           

เทปกาว           

 ตารางนี้เเสดงถึงคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาทดลองใช๎ส าหรับการพิมพ์สกรีนด๎วยตะเเกรงไหมโดยไมํถํายเเสง มีวัสดุ
ธรรมชาติ 3 ชนิด ได๎เเกํ  ใบยางพาราเเห๎ง ใบยางพาราสด ใบมะมํวงหิมพานต์สด  วัสดุสังเคราะห์ 5 ชนิด ได๎เเกํ เเห ผ๎าลูกไม๎
โปรํงบาง ผ๎าลูกไม๎ กระดาษเคลือบพลาสติกหํอข๎าวมันไกํ เทปกาว ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาเป็นต๎นเเบบในการสร๎าง
ลวดลายส าหรับเทคนิคสกรีนผํานตะเเกรงไหมโดยไมํถํายเเสง 
 
ผลและอภิปรายผล  
 จากการทดลองเทคนิค วิธีการพิมพ์สกรีนผํานตะเเกรงไหมด๎วยวัสดุท๎องถิ่นโดยไมํถํายเเสง ท าให๎พบวิธีการพิมพ์สกรีนที่
มีความงํายไมํซับซ๎อน สามารถผสมผสานเทคนิควิธีการรวมทั้งวัสดุตํางชนิดที่มีลวดลายเเละพื้นผิวหลากหลายเพื่อสร๎างสรรค์
เป็นผลงานภาพพิมพ์สกรีนผํานตะเเกรงไหม ท าให๎ได๎ภาพผลงานท่ีมีความนําสนใจในลักษณะของพื้นผิว ลวดลาย เเละคํา
น้ าหนักที่มีความหลากหลาย สามารถน ามาประกอบ จัดวาง สร๎างรูปรําง รูปทรงตํางๆตามจินตนาการ เพื่อสื่อถึงธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น 
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ทอนรูปรําง และรูปทรงตํางๆ ได๎ตามจินตนาการ 
  
 
 
 5.  เปรียบเทียบลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุท๎องถิ่น  เพื่อสร๎างลวดลายในงานภาพพิมพ์สกรีนผํานตะแกรงไหม 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุท๎องถิ่น 
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ใบยางพาราแห๎ง           
ใบยางพาราสด           

ใบมะมํวงหิมะพานต์
สด 

          

แห           
ผ๎าลูกไม๎โปรํงบาง           

ผ๎าลูกไม ๎           
กระดาษหํอข๎าวมันไก ํ           

เทปกาว           

 ตารางนี้เเสดงถึงคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาทดลองใช๎ส าหรับการพิมพ์สกรีนด๎วยตะเเกรงไหมโดยไมํถํายเเสง มีวัสดุ
ธรรมชาติ 3 ชนิด ได๎เเกํ  ใบยางพาราเเห๎ง ใบยางพาราสด ใบมะมํวงหิมพานต์สด  วัสดุสังเคราะห์ 5 ชนิด ได๎เเกํ เเห ผ๎าลูกไม๎
โปรํงบาง ผ๎าลูกไม๎ กระดาษเคลือบพลาสติกหํอข๎าวมันไกํ เทปกาว ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาเป็นต๎นเเบบในการสร๎าง
ลวดลายส าหรับเทคนิคสกรีนผํานตะเเกรงไหมโดยไมํถํายเเสง 
 
ผลและอภิปรายผล  
 จากการทดลองเทคนิค วิธีการพิมพ์สกรีนผํานตะเเกรงไหมด๎วยวัสดุท๎องถิ่นโดยไมํถํายเเสง ท าให๎พบวิธีการพิมพ์สกรีนที่
มีความงํายไมํซับซ๎อน สามารถผสมผสานเทคนิควิธีการรวมทั้งวัสดุตํางชนิดที่มีลวดลายเเละพื้นผิวหลากหลายเพื่อสร๎างสรรค์
เป็นผลงานภาพพิมพ์สกรีนผํานตะเเกรงไหม ท าให๎ได๎ภาพผลงานท่ีมีความนําสนใจในลักษณะของพื้นผิว ลวดลาย เเละคํา
น้ าหนักที่มีความหลากหลาย สามารถน ามาประกอบ จัดวาง สร๎างรูปรําง รูปทรงตํางๆตามจินตนาการ เพื่อสื่อถึงธรรมชาติใน
ท๎องถิ่น 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 ตารางนี้เเสดงถึงคุณสมบัติของวัสดุที่น�ามาทดลองใช้ส�าหรับการพิมพ์สกรีน 

ด้วยตะเเกรงไหมโดยไม่ถ่ายเเสง มีวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด ได้เเก่ ใบยางพาราเเห้ง  

ใบยางพาราสด ใบมะม่วงหิมพานต์สด  วัสดุสังเคราะห์ 5 ชนิด ได้เเก่ เเห ผ้าลูกไม้โปร่งบาง 

ผ้าลูกไม้ กระดาษเคลือบพลาสติกห่อข้าวมันไก่ เทปกาว ซึ่งมีความเหมาะสมในการน�ามา

เป็นต้นเเบบในการสร้างลวดลายส�าหรับเทคนิคสกรีนผ่านตะเเกรงไหมโดยไม่ถ่ายเเสง

 6. สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่นโดย 

ไม่ถ่ายเเสง

 7. ถ่ายทอดเทคนิควิธีการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่นโดย 

ไม่ถ่ายเเสง ให้เเก่ เยาวชน เเละ ผู่สนใจ

ผลและอภิปรายผล 
 จากการทดลองเทคนิค วิธีการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่น 

โดยไม่ถ่ายเเสง ท�าให้พบวิธีการพิมพ์สกรีนที่มีความง่ายไม่ซับซ้อน สามารถผสมผสานเทคนิค

วิธีการรวมท้ังวัสดุต่างชนิดที่มีลวดลายเเละพื้นผิวหลากหลายเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงาน 

ภาพพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหม ท�าให้ได้ภาพผลงานที่มีความน่าสนใจในลักษณะของพื้นผิว 

ลวดลาย เเละค่าน�้าหนักท่ีมีความหลากหลาย สามารถน�ามาประกอบ จัดวาง สร้างรูปร่าง  

รูปทรงต่างๆ ตามจินตนาการ เพื่อสื่อถึงธรรมชาติในท้องถิ่น

ภาพที่ 20 ผลงานภาพพิมพ์สกรีนโดยใช้พื้นผิวของวัสดุมาประทับบนเเม่พิมพ์

ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

 

 

ภาพท่ี 20 ผลงานภาพพิมพ์สกรีนโดยใช๎พื้นผิวของวัสดุมาประทับบนเเมํพิมพ์ 
ท่ีมา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 

  

ผ้าลูกไม้           
กระดาษห่อข้าวมันไก่           

เทปกาว           

 ตารางนี้เเสดงถึงคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาทดลองใช้ส าหรับการพิมพ์สกรีนด้วยตะเเกรงไหมโดยไม่ถ่ายเเสง มี
วัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด ได้เเก่  ใบยางพาราเเห้ง ใบยางพาราสด ใบมะม่วงหิมพานต์สด  วัสดุสังเคราะห์ 5 ชนิด ได้เเก่ 
เเห ผ้าลูกไม้โปร่งบาง ผ้าลูกไม้ กระดาษเคลือบพลาสติกห่อข้าวมันไก่ เทปกาว ซึ่งมีความเหมาะสมในการน ามาเป็น
ต้นเเบบในการสร้างลวดลายส าหรับเทคนิคสกรีนผ่านตะเเกรงไหมโดยไม่ถ่ายเเสง 
 
6.สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายเเสง 
7.ถ่ายทอดเทคนิควิธีการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายเเสง ให้เเก่ เยาวชน เเละ ผู่สนใจ 
 
ผลและอภิปรายผล  
 จากการทดลองเทคนิค วิธีการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายเเสง ท าให้พบวิธีการพิมพ์
สกรีนที่มีความง่ายไม่ซับซ้อน สามารถผสมผสานเทคนิควิธีการรวมทั้งวัสดุต่างชนิดที่มีลวดลายเเละพื้นผิวหลากหลาย
เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหม ท าให้ได้ภาพผลงานที่มีความน่าสนใจในลักษณะของพื้นผิว 
ลวดลาย เเละค่าน้ าหนักที่มีความหลากหลาย สามารถน ามาประกอบ จัดวาง สร้างรูปร่าง รูปทรงต่างๆตามจินตนาการ 
เพื่อสื่อถึงธรรมชาติในท้องถ่ิน 
 

   

ภาพที่ 20 ผลงานภาพพิมพ์สกรีนโดยใช้พื้นผิวของวัสดุมาประทับบนเเม่พิมพ์ 
ที่มา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 กระบวนการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมโดยไม่ถ่ายเเสง สามารถเเสดงลวดลาย

เเละพื้นผิวอันแท้จริงของวัสดุ โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอย่างง่ายได้ การสร้างสรรค์ 

ภาพผลงานใช้ขั้นตอนเทคนิคทางการพิมพ์ที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน การลงทุนในวัสดุอุปกรณ ์

มีราคาไม่สูงมาก หาซ้ือได้สะดวกและมีใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน ความรู้ด้านพื้นผิวของ

วัสดุในท้องถิ่น สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หรือผลงานทาง 

ทัศนศิลป์แขนงอื่น และน�ามาดัดแปลง พัฒนาความรู้สู่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ รวมถึง

การประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น เช่น ในงานประยุกต์ศิลป์ งานออกแบบลวดลาย ฯลฯ

 

ภาพที่ 21 การอบรมการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่น

โดยไม่ถ่ายเเสงเเก่นักเรียน

ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

 กระบวนการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมโดยไม่ถ่ายเเสง สามารถเเสดงลวดลายเเละพื้นผิวอันแท้จริงของวัสดุ  
โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอย่างง่ายได้  การสร้างสรรค์ภาพผลงานใช้ขั้นตอนเทคนิคทางการพิมพ์ที่ไม่ยุ่งยาก  
ซับซ้อน  การลงทุนในวัสดุอุปกรณ์มีราคาไม่สูงมาก  หาซื้อได้สะดวกและมีใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ความรู้ด้าน
พื้นผิวของวัสดุในท้องถิ่น  สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หรือผลงานทางทัศนศิลป์แขนงอื่น  
และน ามาดัดแปลง  พัฒนาความรู้สู่นักเรียน  นักศึกษา  และผู้สนใจ  รวมถึงการประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น  เช่น  ใน
งานประยุกต์ศิลป์  งานออกแบบลวดลาย  ฯลฯ 
 

 

  

 
ภาพที่ 21 การอบรมการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายเเสงเเก่นักเรียน 

ที่มา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
 

 

 กระบวนการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมโดยไม่ถ่ายเเสง สามารถเเสดงลวดลายเเละพื้นผิวอันแท้จริงของวัสดุ  
โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพอย่างง่ายได้  การสร้างสรรค์ภาพผลงานใช้ขั้นตอนเทคนิคทางการพิมพ์ที่ไม่ยุ่งยาก  
ซับซ้อน  การลงทุนในวัสดุอุปกรณ์มีราคาไม่สูงมาก  หาซื้อได้สะดวกและมีใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน  ความรู้ด้าน
พื้นผิวของวัสดุในท้องถิ่น  สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์หรือผลงานทางทัศนศิลป์แขนงอื่น  
และน ามาดัดแปลง  พัฒนาความรู้สู่นักเรียน  นักศึกษา  และผู้สนใจ  รวมถึงการประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่น  เช่น  ใน
งานประยุกต์ศิลป์  งานออกแบบลวดลาย  ฯลฯ 
 

 

  

 
ภาพที่ 21 การอบรมการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายเเสงเเก่นักเรียน 

ที่มา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2560. 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ภาพที่ 21 การอบรมการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่น

โดยไม่ถ่ายเเสงเเก่ผู้สนใจ

ที่มา อริยา กัณฑลักษณ์, 2560.

สรุปผล
 เทคนิควิธีการพิมพ์ภาพพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุในท้องถิ่นโดย 

ไม่ถ่ายเเสงมี 3 เทคนิค ได้แก่ 1) การสร้างภาพพิมพ์สกรีนโดยใช้พื้นผิวของวัสดุโดยตรง 

มาประทับบนแม่พิมพ์ 2) การสร้างภาพพิมพ์สกรีนโดยใช้เทียนไขหรือวัสดุที่เป็นไขมาถูทับ 

ให้เกิดร่องรอยและลวดลายต่างๆ 3) การสร้างภาพพิมพ์สกรีนโดยน�าวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็น

กาวมาทาวาดลวดลาย แต่ละวิธีก็ให้ลวดลายและพื้นผิวท่ีมีความสมบูรณ์ สวยงาม แปลกตา

แตกต่างกัน  

 พื้นผิวของวัสดุธรรมชาติ ท้ังหมด 3 ชนิด ได้แก่ ใบยางพาราเเห้ง ใบยางพาราสด 

ใบมะม่วงหิมพานต์ และพื้นผิวของวัสดุ สังเคราะห์ 5 ชนิด ได้แก่ แห ผ้าลูกไม้โปร่งบาง  

ผ้าลูกไม้ กระดาษเคลือบพลาสติกห่อข้าวมันไก่ เทปกาว วัสดุดังกล่าว มีลักษณะและ

คุณสมบัติที่เหมาะสมในการน�ามาท�าการพิมพ์สกรีน คือ มีลวดลายชัดเจน มีความบาง โปร่ง  

มีความยืดหยุ่น มีความคงทน

 

ภาพที่ 22 การอบรมการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายเเสงเเก่ผู้สนใจ 
ที่มา  อริยา  กัณฑลักษณ์, 2561 

 
 
 
 
 
 
สรุปผล 
 เทคนิควิธีการพิมพ์ภาพพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุในท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายเเสงมี  3 เทคนิค  ได้แก่  1) 
การสร้างภาพพิมพ์สกรีนโดยใช้พื้นผิวของวัสดุโดยตรงมาประทับบนแม่พิมพ์  2) การสร้างภาพพิมพ์สกรีนโดยใช้เทียน
ไขหรือวัสดุท่ีเป็นไขมาถูทับให้เกิดร่องรอยและลวดลายต่างๆ  3) การสร้างภาพพิมพ์สกรีนโดยน าวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็น
กาวมาทาวาดลวดลาย  แต่ละวิธีก็ให้ลวดลายและพื้นผิวที่มีความสมบูรณ์ สวยงาม แปลกตาแตกต่างกัน   
 พื้นผิวของวัสดุธรรมชาติ ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ ใบยางพาราเเห้ง ใบยางพาราสด ใบมะม่วงหิมพานต์ และพื้นผิว
ของวัสดุ สังเคราะห์ 5 ชนิด ได้แก่ แห ผ้าลูกไม้โปร่งบาง ผ้าลูกไม้ กระดาษเคลือบพลาสติกห่อข้าวมันไก่ เทปกาว วัสดุ
ดังกล่าว  มีลักษณะและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการน ามาท าการพิมพ์สกรีน  คือ  มีลวดลายชัดเจน  มีความบาง  โปร่ง  
มีความยืดหยุ่น  มีความคงทน 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหม สามารถใช้การผสมผสานวัสดุทั้งที่เป็นวัสดุธรรมชาติ และวัสดุ
สังเคราะห์เพราะวัสดุแต่ละชนิดมีลวดลายที่แตกต่างกัน มีความโปร่ง ความทึบของลาย เมื่อน ามาผสานและทับซ้อนกัน
ด้วยเทคนิควิธการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหม ก็จะท าให้เกิดมิติของลวดลาย หากมีการใหค้วามส าคัญกับขนาดของ 
ลวดลาย ค่าน้ าหนัก รูปร่าง เเละรูปทรง โดยใช้หลักความรู้ในองค์ประกอบศิลป์ ก็จะท าให้ไดผ้ลงานภาพพิมพ์ตะแกรง
ไหมโดยใช้พื้นผิวของวัสดุท้องถิ่น ที่สมบูรณ์ มีเอกภาพ สร้างจินตนาการอันเกิดจากพื้นผิวของวัสดุ และทัศนธาตุทาง
ศิลปะ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
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The Creative Patterns to Add Value to Batik in South 

of Thailand

Worasuda Khwansuwan

Faculty of Architecture ,Rajamangala University of Technology Srivijaya.

1 RatchadamnoenNok, Bo Yang, Muang, Songkhla 90000 Thailand

e-mail: nongwarada@hotmail.com

 Thai textile handcraft can be significant since the production process 

is unique in many ways, i.e. fibers, fabric texture, patterns and colors which are 

used differently from region to region in the North, the Central, the North-East 

and the South. 

 Traditional fabrics in the South have long subtle relation to the  

people’s way of life, culture and local geography. Influenced from different 

internal and external factors in each period, the fabric has been developed 

from the past to the present time. Techniques in production and patterns are 

created, inspired by the people’s local wisdom in different kinds of fabrics, e.g. 

KohYor fabric, Sapanpla fabric, PumRieng fabric, and Batik. Batik is common in 

the South and is considered a production from the people’s wisdom. It is a 

piece of handcraft fabric that is produced only in the South of Thailand and it 

is clearly distinct from other types of fabric. Batik is an important traditional 

fabric in the Southern Thai provinces in Songkhla, Yala, Pattani and  

Narathiwatand it is clearly different from other types of Thai fabric. This is  

because its patterns are derived from drawing or dyeing the fabric through 

Abstract
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front and the back so the patterns appear both sides. It involves a lot of 

imagination and artful graphic drawing from the designers who express it 

through colors, lines, and patterns. Batik can be made from cotton, silk and 

artificial silk. There are products that can be obtained from Batik, such as shirts 

and blouses, skirts, scarfs, handkerchiefs, and pillow cases. People have been 

interested in these products and the demand for them in the market is  

gradually increasing; Batik is described as “one piece of the world”.

 Batik is a unique fabric with characteristic patterns; no other types of 

fabric have similar patterns and production. The study of its history and the 

documentation its patterns are two of one of significant knowledge that could 

be worthwhile topics for further study of Thai fabric and that of neighbouring 

countries. 

Keywords: To study, Batik, South of Thailand



58
 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
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เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

Cultural Background
 Batik is documented to be used in history in many countries,  

e.g. Egypt, India, Sri-Lanka, Japan and Java (Indonesia). So far, it has been  

inconclusive in which country Batik has been first developed. It is only  

documented that Batik is well-known and it has been produced a large 

amount by Indonesians. It is assumed that Batik that was first widely used in 

Malaysia and Indonesia was brought in from Java. This claim is supported by 

the fact that the local people in the area called Batik as “Ba Yo” (Ba Yo is  

a local Pattani accent for Java). Later, this type of fabric is called “Pateh”.  

Buddhists who started to use this fabric called it “Bateh”. This version of  

pronunciation is closed to that in Indonesia. Batik used in the present days 

means a type of Bateh that is produced by candle-drawing and coloring. With 

the use of new methods of production,patterns with shine and shadow, and 

close and distance can be seen in Batik, which is different Batik in the old time 

in which patterns with one dimension can be seen (PichaiKeawkhaw, 2541).  

It can be seen that Batik is not first created in Thailand. It is influenced from 

our neighbouring countries, i.e. Malaysia and Indonesia. Batik can be said to  

be related to ways of life of the Thai Muslims in the lower South of Thailand 

in Yala, Pattani, Narathiwat. Currently, Batik is accepted as one of the  

contemporary Thai folk art. 

Methods and productions of patterns
 Batik is the type of fabric that is produced by the method of covering 

parts of fabric from the colors, usingmelted wax or candle. In the old time, 

boiled flour, mud, or clay were used to block the color from accessing to the 

fabric and bleach the color. It is found from the study of the Batik available in 

Songkhla and Phuket that there are 6 methods to produce Batik. 
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 1. Block - printed Batik : Block made from metal, wood or ropes are 

used. The fabric is dyed 3 - 4 times in cold dyeing. 

 2. Candle - drawing and Dyeing Batik : The producer draws candle on 

the fabric; the candle may be also used to block the color. The fabric is dyed 

1 - 2 times. Canting is used to draw lines and patterns on the fabric.  

Many colors may be used. The first color can be covered by candle and the 

new color is used to draw after. The methods of re-drawing and re-dyeing  

can be used. Crackling can be made by knife-craping and crushing the  

candle-covered fabric and put it in cold water before drying and dyeing.

 3. Hand - drawing and painting Batik : The producer uses candle to 

draw lines and patterns and paints the whole piece of cloth. 

 4. Candle - Blocked and Bleached Batik

 5. Painted Batik : Traditionally, wax is used to mix with candle and 

turpentine to paint the fabric.

 6. Mixed - method Batik

   It is found from SuppaluekPrayoons’ (2546) study of artistic  

patterns of Batik in the Southernmost provinces that:

   Songkhla Batik : The patterns of orchids and fish in the sea are  

preferable, using over - dyeing technique

   Satun Batik : The patterns of Cappuccinoflower, fish in the sea,  

island sceneries are preferable

    Pattani Batik : The patterns of Hibiscus flower, Allamanda flower,  

coconut trees and sceneries are preferable.

   Yala Batik : The patterns of Yellow Saraca flower, orchids, birds,  

fish are preferable.

   Narathiwat Batik : The patterns of Hibiscus flower, sceneries and  

Ko - leh boat are  
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preferable, mainly used white candled-lines.   

 The patterns that appear on Batik are considered unique to this type 

of fabric; it is different from that of fabric in other regions of the country.  

The patterns are produced by the specific technique. They are positioned  

connecting to each other. The patterns are positioned in the structure of  

rectangle or square. Normally, there are 4 kinds of block.

 1. Metal block : The block gives very fine lines. The design of this kind 

of block can be classified into 2-3 types: the line block, covered-block, and 

background coloring block.

 2. Wooden block : This type of block is in the form of wooden board 

and it does not give the detailed patterns. Normally, it gives thick lines in white 

color, which results from the candle- covered block on the color - dyed  

background.

 3. Rope block : This block does not give detailed lines. The fabric is 

stamped by the candle - covered block, dyed, and stamped again by the 

block to keep the original color of the fabric. This technique gives the pattern 

of the texture of rope block. 

 4. Plastic block : This block is made from green transparent plastics 

which is carved into beautiful patterns. The block gives the identical patterns 

on the fabric; many pieces of cloth can be used in one time. This block can be 

called stencil; one plastic block can be dipped into the candle for 40 - 50 

times.

 The patterns which appear on Batik is generated by the designers’ 

skills and knowledge in the ole time, starting from simple design and patterns 

and then developed to be more complex patterns in the modern days.  

Studies have shown that the designers make use of simple forms to design 

patterns.
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 Patterns from geo - metric shapes, e.g. straight lines

  

 

 Patterns from lineintersection 

 After that, designers started to combine different patterns, giving 

more tactics and stories. This created more variety of patterns, resulting in 

distinct and interesting patterns.
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 4. Plastic block: This block is made from green transparent plastics which is carved into 

beautiful patterns. The block gives the identical patterns on the fabric; many pieces of cloth can 

be used in one time. This block can be called stencil; one plastic block can be dipped into the 

candle for 40-50 times. 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 Patterns from the application of line interaction

 

 

 Apart from the geo-matric shapes, lines and curves above-mentioned, 

the designers can use patterns of simple forms to design patterns, e.g. the  

application of dots or other simple forms. They can be positioned in a way to 

create repetitionand the design of the patterns.
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Apart from the geo-matric shapes, lines and curves above-mentioned, the designers can use 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
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เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
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2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

Patterns from free lines

 

Patterns from the application of nature

 

 Patterns have been developed until recently. The patterns can be 

said to be characteristic to Batik. The production procedure and forms of  

patterns are also specific to Batik. 

 The fabric pattern designing described by AcharapornSailasatu in  

“The Principle of Fabric Pattern Design” (1983: 36-45) stated that fabric design 

is an applied art which is implemented in the industrial production, e.g. to be 

sold. The fabric designers need to follow the two principles ofdesign and 

decoration. The designers are supposed to create of right pattern for the  
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Apart from the geo-matric shapes, lines and curves above-mentioned, the designers can use 

patterns of simple forms to design patterns, e.g. the application of dots or other simple forms. 

They can be positioned in a way to create repetitionand the design of the patterns. 
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the appropriate use, together with the ability to decorate the designed patterns. The pattern 

designing is perhaps a three dimension structure. The design and decoration cannot stay alone; 

the designers design and decorate other objects. To decorate, the designers will need space on the 
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appropriate use, together with the ability to decorate the designed patterns. 

The pattern designing is perhaps a three dimension structure. The design and 

decoration cannot stay alone; the designers design and decorate other  

objects. To decorate, the designers will need space on the object, using lines 

and forms or shapes. For the two dimension decoration, the designers  

sometimes use colors or combine each element together in order to make the 

patterns organized and attractive. The fabric pattern design and decoration 

task contains the basic patterns and concepts from the design and decoration 

from a variety of places. Imitative pattern design comprise of five categories : 

flora motif, fauna motif, geometric motif, modern motif and realistic design 

motif.

 Basically, there are two ways to beautifully position the designed  

patterns on a piece of fabric and be appropriate to its use. 

 1. Patterns in limited space, at the edge of the fabric, and in the  

allocated frame

    These patterns can be called spot design. This means that there  

is limited space for the designers to draw the patterns. There are two  

techniques of spot design that are used: stripe and edge design, and patterns 

in an allocated frame.  

    1.1. The strip and edge design are the designsthat appear on the  

edge of objects (e.g. the fabric). Often, the space is marked by lines at the 

fabric edge. However, stripe is not always limited to the edge of the object. 

Many stripes can be drawn along the piece of fabric, making multiple  

well-adjusted or crossed stripes in the whole fabric. The edge design may  

appear in a form of a single circle line or multiple well-adjusted lines. 

    1.2. The limited space design: this design normally begins at the  

center and extends along the length of the fabric. Then, the patterns are 
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drawn towards the edge of the fabric.The designers may also start drawing the 

patterns from the outer edge and move inwards, using patterns e.g. tile  

patterns, carpet patterns and stripe.

 2. Patterns in unlimited space 

    This design means having patterned drawn all over the fabric.  

The pattern is repeated along the length of the fabric. It can be one pattern or 

group of patterns connecting into string of patterns. The patterns which are all 

over the fabric need to be decorated. For example, stripe is designed all over 

the width of the fabric and continues along the length of the fabric. The design 

of the all over patterns relies on the principle of the design of pattern in one 

specific place, then it is modified so that each pattern is connected. So, the 

design of the pattern is specified in one circuit, they are not drawn connected 

into larger size. Successfully designing relies on 3 main principles: the original 

characteristics of the patterns, the space between the lines, and the ratio and 

the proportion. PenalinSariya (2549: 83-100) advocated that the important  

factor in designing the patterns is that the design of the patterns needs to be 

suitable with the width of the fabric and the patterns to be positioned to  

connect to the others. Most of the patterns are designed repeatedly or the 

patterns are positioned to be connected. An important step in the design of 

the patterns is that the pattern needs to be repeated itself and it needs to 

continue in 4 sides, making a perfect connected pattern. The pattern of the 

design is normally motivated by the following 4 patterns.

 1. The Batik patterns that are applied from the real things : the  

designers use the motif from the real things, together with their imagination to 

design patterns, e.g. the graphic design of roses, keeping only the structural 

lines and the petal lines.
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เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 2. The geometric pattern:The design that is motivated by mathematic 

forms and shapes, e.g. circle, oval and square. 

 3. The patterns derived from thoughts or ideas: The design of the  

patterns is motivated by concepts, imagination, environment, and believes, 

e.g. flag pattern.

 4. The patterns derived from abstract: The design of the pattern is 

inspired by concepts or feeling, e.g. the pattern that looks confusing and the 

pattern that seems plain.

 There are several techniques in the production of the patterns, e.g. 

hand-writing (Batik Tulis). This technique is considered advanced. Canting is 

used in this technique. Canting is a tool used for drawing that looks like a pen. 

There is spout at the end of the cone. The hot candle is drawn through canting 

on the fabric. The designer needs to draw the patterns while the candle is still 

warm. The part that is not covered by the candle will take up the dye. Then, 

the fabric is put into boiling water to remove the candle. Another technique is 

block-printed Batik. The designers use wooden, copper, or metal blocks.  

They dip the block into hot melted candle, and rapidlystamp on the fabric. 

After that, the fabric will be colored, or dyed.  

 Currently, Bateh or Batik fabric has become widely popular and it has 

been modified into other products e.g. handkerchiefs, scarves, hijabs, coats 

etc. The patterns have been developed to be more colorful. Nowadays,  

making batik is significant as it needs more technical process. The more  

complicated process makes more different fabric patterns. The techniques of 

making modern batik to be as attractive as the other types of fabric are not 

simple. The designers need to study further on techniques and methods of 

making different forms, patterns and colors.
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 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 
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พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

อีเมล: patarapadung@gmail.com

งานสร้างสรรค์ประติมากรรมชุด 

“บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ”

 การอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นค�าท่ีติดปากของผู้คนในศตวรรษที่ 21 เพราะส่วนใหญ ่

ได้รับรู้ถึงบทเรียนของการพัฒนาในศตวรรษท่ีแล้วซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ท้ังโลก แต่ในทางปฏิบัติแล้ว การอนุรักษ์ธรรมชาติมีแนวโน้มจะเป็นเพียงวาทกรรม 

ตามกระแสนิยมมากกว่าการปฏิบัติให้บรรลุผลเชิงรูปธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากการบริโภค 

ความสะดวกสบาย หรือการบ่งบอกฐานะ  ค่านิยม และข้ออ้างอีกมากมายได้กลายเป็น

วัฒนธรรมประเพณีที่คุ้นชิน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การอนุรักษ์จึงมิใช่เรื่องที่ปฏิบัติ

กันได้อย่างง่ายดาย  

 ผูว้จิยัได้ศกึษาวถิชีวีติในสงัคมเมอืงปัจจุบนัทีพ่บเหน็ในชวีติประจ�าวนั น�ามาสร้างสรรค์ 

งานประติมากรรมเกี่ยวกับความย้อนแย้งของวาทกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติกับพฤติกรรม

บริโภคนิยมและสัญลักษณ์ทางการค้าท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภค เพื่อสะท้อนมุมมองและ 

น�าเสนอให้ผู้ชมได้คิดทบทวนที่จะพัฒนาจากวาทกรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

ค�าส�าคัญ: งานสร้างสรรค์ประติมากรรม, ประติมากรรมชุดบริโภคนิยม, วาทกรรมอนุรักษ ์

   นิยม

บทคัดย่อ
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The Creation of Sculpture in Consumerism and 

Preservation Discourse

 Nature conservation is the word of the 21st century people, because 

most of them are become aware of development in the last century  

that impacted the whole life and environment. In the other hand, nature  

preservation is seem to be popular discourse rather than concrete realization. 

Because, the convenience of consumption or status indicated, social values 

and many more excuses have become familiar culture. Changing behavior to 

conservation is not an easy task. Researchers have studied the way of life in 

present-day urban society to creat sculpture series about the conflicts of  

nature conservation behavior with consumption habits and trade symbols  

influencing consumption, for reflects the view and offers viewers to think 

critically and developed the discourse to be the real practise.

Keywords: sculpture creation, consumerism in sculpture series, presurvation  

     discourse
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บทน�า   
 แนวคิดยุคหลังอาณานิคม (post - colonialism) ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  

(capitalism) การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ การตลาด 

ตลอดช่วงศตวรรษที่ 20 และพลังอ�านาจของระบบสื่อสารอีเลกทรอนิกแห่งศตวรรษที่ 21  

ได้แพร่กระจายข้อมูลข่าวสารจากประเทศตะวันตกชั้นน�าให้ไหลบ่าไปสู ่ทุกมุมโลก 

อย่างไม่อาจสกัดกั้น ผลักดันให้วิถีชีวิตประชากรโลกส่วนใหญ่เปล่ียนแปลงเข้าสู่วัฒนธรรม

บริโภคนิยมซึ่งตอบสนองความสะดวกสบาย หรือการบ่งบอกฐานะและอ�านาจ เหนือกว่า

ความจ�าเป็นในการการด�ารงชีวิต ด้วยกระบวนการผลิตจากทรัพยากรในวงจรธรรมชาติ 

เป็นส่วนใหญ่ 

 ผลทีต่ามมานอกจากทรพัยากรทีม่อียูใ่นธรรมชาตจิะร่อยหรอ และพืน้ทีท่างธรรมชาต ิ

ถูกรุกรานแล้ว ส่วนเกินที่หลงเหลือจากการบริโภคยังก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม  

ทั้งระบบนิเวศและความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศ หรือแม้แต่ความไม่เท่าเทียมกัน 

ในการเข้าถึงอาหารและทรัพยากรระหว่างประเทศร�่ารวยกับประเทศยากจน ซ่ึงในที่สุดแล้ว

วิกฤติการเหล่านี้ก็ย้อนกลับมาท�าร้ายทุกๆ ชีวิตอย่างไร้ข้อยกเว้น ศตวรรษที่ 21 จึงกลายเป็น

ช่วงเวลาแห่งการเปิดพื้นท่ีส�าหรับการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือ

ทางอ้อมก็ตาม ดังจะเห็นได้จากการประหยัดพลังงาน พลังงานสะอาด หรือการแสวงหา

พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ฯลฯ 

 แม้ชาวโลกจะได้สัมผัสรับรู ้ถึงโทษภัยท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม อันได้แก่ 

ปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ ฤดูกาล 

ผิดเพี้ยน คล่ืนความร้อน วิกฤติน�้าแข็งข้ัวโลกละลาย หรือสภาวะเอลนีโญ (El Niño) และ 

ลานีญา (La Niña) ฯลฯ ได้เกิดขึ้นทั้งอัตราความถ่ีและความรุนแรงที่มากกว่าสมัยอดีต  

แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่กับการบริโภคเพื่อความสะดวกสบายอย่างที่ไม่อาจปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมได้เท่าทันกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริง การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยวาทกรรมไม่อาจ 

ลดกระแสการครอบง�าของวฒันธรรมบรโิภคนยิมทีย่งัทรงอทิธพิลอย่างกว้างขวาง การรณรงค์ 

ด้านสิ่งแวดล้อมยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพมากกว่าที่เป็นอยู่  

ศิลปะสาขาต่างๆ ก็นับได้ว่าเป็นสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถส่งผ่านความรู้ต่างๆ ให้เข้าถึง

ชีวิตจิตใจผู ้คนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู ้วิจัยจึงน�าการสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ 
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ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

มามีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งได้อีกแรงหนึ่ง

 

วิธีการ  

 กระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์โดยใช้ “ปัญหา” เป็น “แรงบันดาลใจ”  

แล้วจึงก่อร่างสร้างรูปขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมตามทักษะที่ถนัด ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญที่สุดคือ 

“ความคิด” หรือ “จินตนาการ” ซึ่งผู้สร้างสรรค์มีกระบวนการคิดที่เป็นขั้นตอนตามล�าดับ 

ดังนี้

 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล

 3. การสังเคราะห์เชิงทัศนศิลป์ – การตีความภาษาเขียนเป็นภาษาภาพ

 4. การร่างภาพ

 5. การคัดเลือกภาพร่างสู่การขยายเป็นผลงานประติมากรรม

 6. การขยายผลงานประติมากรรม

ผลและอภิปรายผล  

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดใหญ่ๆ 2 แนวคิด คือ วัฒนธรรมบริโภคนิยม และการอนุรักษ์

ธรรมชาติที่น่าสนใจดังนี้

 วัฒนธรรมบริโภคนิยม (Consumerism culture)

 ค�าว่า “บริโภคนิยม” (consumerism) เป็นทฤษฎีที่ว่าเห็นว่าการบริโภคสินค้า

มากข้ึนเป็นที่พึงปรารถนาทางเศรษฐกิจหรือความลุ่มหลงและมีแนวโน้มที่จะมุ่งจับจ่ายซ้ือ

สินค้าของผู้บริโภค (merriam-webster dictionary)

 ทฤษฎีที่มองว่าประเทศซ่ึงบริโภคสินค้าและบริการในปริมาณมากจะท�าให้มี

เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ลัทธิบริโภคนิยม อย่างเช่นสังคมท่ีมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมจะมี 

การซื้อ – ขายสินค้าในปริมาณมากๆ  ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ได้บัญญัติให้เป็นความเคลื่อนไหว

เกี่ยวกับการคุ ้มครองผู ้บริโภคท่ีส ่งเสริมการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยและ 

ความซ่ือสัตย์ในบรรจุภัณฑ์และการโฆษณา การคุ้มครองผู้บริโภคพยายามที่จะบังคับใช้
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

กฎหมายควบคุมการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมซึ่งบรรลุผลต่อการรับประกันคุณภาพสินค้า

 ส่วนผู้ไม่เห็นด้วยกลับพาดพิงว่าเป็นนโยบายที่กระตุ้นให้เกิดความโลภความหมาย

ด้านลบของบริโภคนิยมได้แก่การบริโภคจนเกินความจ�าเป็นยกตัวอย่างเช่นข้ออ้างว่า 

ช่วงวันหยุดคริสมาสต์เป็นโอกาสแห่งการบริโภคผู้บริโภคจะเพียรหาของขวัญที่สมบูรณ์แบบ

สิ่งนี้ได้สร้างความต้องการสินค้าและส่งเสริมความโลภ เป็นบ่อเกิดของค่านิยมทางวัตถุที่มี

ความเชื่อว่า“วัตถุ” น�ามาซ่ึงสิ่งท่ีดีกว่าอันแสดงนัยของการยอมรับการเพิ่มมูลค่าของวัตถุ

สมบัติ. (Financial Vocabulary, 2015)

 ซิกมุนต์  บาวแมน (Zygmunt Bauman) นักสังคมวิทยาชาวโปแลนด์อธิบายไว้ว่า 

วัฒนธรรมบริโภคนิยมมีคุณลักษณะซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ได้แก่ 

ภาษา ค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานของสังคมที่มีสีสันด้วยการบริโภค

 ในวัฒนธรรมบริโภคนิยม ค่านิยมชั่วคราวมีบทบาทเหนือกว่าความยั่งยืน ความสด

ใหม่ และการเสนอรูปแบบใหม่ๆ ความ สามารถที่จะได้รับสิ่งของโดยทันที วัฒนธรรมบริโภค

คือ “เดี๋ยวนี้” (nowist) ที่ให้ค่ากับความปุบปับทันใจ หรืออย่างน้อยความพึงพอใจที่ได้มา

อย่างรวดเร็ว บาวแมนชี้ให้เห็นว่าในวัฒนธรรมนี้ “ความชักช้าคือลางบอกเหตุของความตาย 

(slowness portends death)”

 ค่านิยมในวัฒนธรรมบริโภคนิยมเป็นแบบช่ัวครั้งชั่วคราวซึ่งเปล่ียนแปลงได  ้

อย่างรวดเร็ว มากกว่าจะมีความต่อเน่ืองและความม่ันคงเป็นวัฒนธรรมรีบด่วนที่คาดหวัง

ความไม่รั้งรอและปฏิเสธความล่าช้าผู ้คนจะให้ความส�าคัญกับความเป็นส่วนตัว และ 

เป็นสังคมฉาบฉวยมากกว่าการเป็นสังคมเชิงลึกมีความหมายและสัมพันธ์กับสังคมอื่นๆ 

อย่างยั่งยืน

 ความคาดหวังในจังหวะก้าวย ่างอย ่างรวดเร็วของวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

จะมาพร้อมกับธุรกิจและสถนการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ยกตัวอย่างเช่นในกรณีฉุกเฉิน 

ของแนวโน้มทางแฟชั่น แบบทรงผมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอันเป็นความรีบเร่ง 

หนึ่งในวัฒนธรรมบริโภคนิยม  ดังน้ันจึงถูกกระตุ้นด้วยอดขายและความสิ้นเปลืองในการ

แสวงหาสินค้าและประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ

 ด้วยความสนใจต่อตัวเองอย่างแรงนักบริโภคนิยมจึงใช้สินค้าอุปโภคบริโภค 

เพื่อความเข้าใจและแสดงความเป็นตัวตนของผู ้บริโภค และยังมีการปลูกฝังชุดของ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ความต้องการดังกล่าว แล้วละท้ิงสิ่งท่ีผ่านมาซ่ึงบาวแมนเรียกว่า “ปิดตายการใช้อดีต”  

(the disabling of the past) พร้อมกับการเริ่มต้นด้ินรนที่จะให้เกิดใหม่อีกครั้ง ภายใน

วัฒนธรรมนี้เวลาคือความรู ้สึกและประสบการณ์จะแตกแยกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย หรือ  

“เป็นจุดๆ” – ประสบการณ์และช่วงชีวิตจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังอย่างปราศจากความเสียดาย  

(Nicki Lisa Cole 2015).  

 คริสโตเฟอร์ ลาสค์ (Christopher Lasch) นักประวัติศาสตร์และสังคมวิทยา 

ชาวอเมริกันได้บรรยายภาพของความเติบโตของวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่วิวัฒน์มาเป็น

ภาพพจน์ของวัฒนธรรมอเมริกันในศตวรรษที่ 20 นั้น ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่ ค.ศ. 1920 

ซึ่งเป็นระยะแรกเร่ิมของอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา การผลิตส่วนใหญ่เป็นการจัดหา 

สิ่งจ�าเป็นพื้นฐานของประเทศ เช่นรางรถไฟ เหล็ก เหล็กกล้า เครื่องจักร ไม้แปรรูป ส่ิงทอ

และบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ แนวคิดจิตส�านึกเสรีได้เริ่มแพร่กระจายจากชนชั้นสูงสู ่มวลชน 

วงกว้าง มีการเคลื่อนไหวเชิงปลดปล่อยทางวัฒนธรรมและการแสดงออกในที่สาธารณะ 

เพื่อต่อต้านความไม่เท่าเทียมของผู้หญิงผ่านทางสื่อโฆษณา และต่อมาจึงเน้นความส�าคัญ

ของการริเริ่มสิ่งใหม่โดยมุ ่งไปที่คนหนุ ่มสาว จนเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมโหฬาร  

สื่อโฆษณามีผลกระทบต่อการยกระดับของคนหนุ ่มสาวที่จะเป็นผู ้ตัดสินทางรสนิยม  

ความพึงใจของผู้บริโภคจะต้องได้รับการเคารพจากผู้ใหญ่ที่ต้องพยายามไล่ตามให้ทันกับ 

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

 ในท่ามกลางเศรษฐกิจท่ีตอบสนองความพึงพอใจทันทีทันใดแบบ “ซื้อก่อน  

ผ่อนทีหลัง” โดยการเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมหนักไปสู่สินค้าอุปโภคในช่วงกลาง

ศตวรรษท่ี 20 เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน วิทยุโทรทัศน์ เส้ือผ้าส�าเร็จรูป และ 

การส�ารองอาหารรุ ่งเรืองถึงขีดสุดหลังสงคราม หนี้สินผู ้บริโภคเพิ่มขึ้นจาก 27,400  

ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 41,700 ล้านดอลลาร์ (52 %) ภายในเพียง 4 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1952 - 

1956 ครึ่งหนึ่งของครอบครัวรายได้ปานกลางต้องแบกรับภาระหนี้สินเงินผ่อน การโฆษณา 

ที่จงใจส่งเสริมความแปลกใหม่เพ่ือประโยชน์เฉพาะบุคคล ได้ให้ความหวังว่าผู้บริโภค 

ด้วยแฟชั่นล่าสุด  การสร้างภาพ “ความล้าสมัยเทียม” ซ่ึงหมายถึงการออกแบบใหม่ๆ  

อย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์จะท�าให้ดูใหม่โดดเด่นขึ้น”และกระตุ้นให้ซื้อใหม่ตามรสนิยม 

“สิ่งที่ดีกว่า” ของสินค้าหรือความเย้ายวนของการบริโภคเสียงอื้ออึงในการเช้ือเชิญให้ใช้จ่าย
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

อย่างหลงระเริงโดยไม่ต้องทบทวน.  (Christopher Lasch, 1993).

 การอนุรักษ์ธรรมชาติ (natural conservation)

 การรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ปฏิบัติกันทั่วไปอยู่บนพ้ืนฐานความคิด 

ที่ว่าที่ดินสาธารณะควรได้รับการจัดการโดยวิธีการของการอนุรักษ์ซ่ึงหมายความว่ามนุษย์

สามารถจดัการกบัสภาพแวดล้อมและทรพัยากรทีค่วรน�ามาใช้โดยถือเป็นภาระความรบัผิดชอบ  

และเห็นว่าคุณค่าของสภาพแวดล้อมสามารถเป็นสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์กับผู้คน

มมุมองนีต้้องการทีจ่ะใช้สภาพ แวดล้อมในลกัษณะทีม่คีวามยัง่ยนืและเพ่ือให้แน่ใจว่าทรพัยากร 

ทางธรรมชาติถกูจะน�าไปใช้ในตอบสนองความต้องการในปัจจบุนั โดยทีก่ารแสวงหาทรัพยากร 

ไม่เป็นอันตรายต่อคนรุ่นต่อไป

 การสงวนรักษาธรรมชาติ (natural preservation) คือการจัดการอย่างม ี

ประสิทธิภาพในพื้นที่สาธารณะอีกด้านหน่ึง  ซ่ึงเป็นแบบแผนที่เข้มงวดมากกว่าวิธีการ

อนุรักษ์ ภายใต้การสงวนรักษาส่ิงแวดล้อมผืนดินและทรัพยากรธรรมชาติไม่ควรถูกบริโภค

โดยมนุษย์และควรได้รับการรักษาในรูปแบบท่ีงดงามแบบธรรมชาติแท้ๆ แนวคิดการสงวน

รักษาเชื่อว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงพื้นที่ธรรมชาติและควรจะใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 

จากความงามตามธรรมชาติผืนแผ่นดินมีความเรียบง่ายของการด�ารงอยู่มีมูลค่าโดยเนื้อแท้ 

ในตัวเองแต่ไม่ใช่มูลค่าที่จะน�าไปใช้แสวงหาผลประโยชน์. (Margaret Cunningham, 2015)

 การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) คือ การพัฒนาที่สอดคล้อง

กับความจ�าเป็นในปัจจุบันโดยไม่เป็นภัยต่อศักยภาพของคนรุ ่นต่อไปที่จะตอบสนอง 

ความต้องการของตัวเองมีความเกี่ยวข้องสองแนวคิดที่ส�าคัญได้แก่แนวคิดของความต้องการ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงความจ�าเป็นท่ีขาดไม่ได้ของโลกที่ขัดสน อันซึ่งเป็นสิทธิที่ควรจะได้รับ 

ตามล�าดับความส�าคัญและแนวคิดของข้อจ�ากัดที่ก�าหนดโดยสถานะทางเทคโนโลยีและ

องค์กรทางสังคมกับศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่จะตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและ

อนาคต. (David Hunter, 1999)

 วาทกรรม (discourse)

 ฟูโก้อธิบายทฤษฎีเก่ียวกับวาทกรรมของเขาว่า สังคมทั้งหลายมีแนวโน้มที่จะ 

เชื่อมโยงหรือล�าดับความส�าคัญของสุ้มเสียงต่างๆ ความคิด และความเช่ือเข้ามาสู่ค�าอธิบาย

โดยสรุปเป็นวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการท�าความเข้าใจโลกไม่ว่าสังคมใดก็ตาม จะมีวาทกรรม 



75
 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ที่ให้ความหมายเกี่ยวกับโลกอยู่จ�านวนหนึ่ง  โดยให้เหตุผลว่า ล�าดับการเกี่ยวกับค�าอธิบายได้

ถูกน�ามาเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างความหมายเก่ียวกับพื้นท่ีต่างๆและสามารถและ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา มีการส�ารวจดูว่า วาทกรรมทางการแพทย์ กฎหมาย ศาสนา และ

ศีลธรรม ได้นิยามการก่ออาชญากรรมที่แตกต่างกันไป :

 วาทกรรมทางการแพทย์ ได้นิยามอาชญากรรม ในขอบเขตของความป่วยไข้ 

ที่ต้องบ�าบัดรักษาและพักฟื้นให้คืนสู่สภาพปกติ

 วาทกรรมทางศาสนาและศีลธรรม นิยามในขอบเขตของความดีและความชั่ว  

ซึ่งสมควรจะได้รับรางวัลและการลงโทษ 

 วาทกรรมทางกฎหมาย นิยามอาชญากรรมในฐานะที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นๆ และ

เกี่ยวพันกับการปกปักรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของผู้คน 

 ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นถึงวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นไปได้ 3 ประการ ส�าหรับเรื่องของ

อาชญากรรม ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนวาทกรรมทั้งสามอย่างในการท�าความเข้าใจการกระท�า 

ของบรรดาอาชญากร นั่นคือ การฟื้นฟูการบ�าบัดรักษาความป่วยไข้ของพวกเขา การลงโทษ

และการควบคุมส�าหรับการกระท�าอันชั่วช้าของพวกเขา (เช่น การตัดแขนตัดขา หรือ 

การจับกุมคุมขัง),และการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการก่ออาชญากรรมต่อๆไป. (สมเกียรติ  

ตั้งนโม, 2547)

 อิทธิพลของศิลปิน

 ผู้สร้างสรรค์ได้ศึกษาจากรูปแบบศิลปะที่แตกต่างกัน ได้แก่ ศิลปะป็อป (Pop art), 

และศิลปะกับภาษา (Art & Language) เพื่อศึกษาศิลปินที่ท�างานในแต่ละรูปแบบว่า 

มีใครบ้างที่น่าสนใจและสามารถน�ามาใช้เป็นแบบอย่างให้ศึกษาได้ หลังจากนั้น จึงเลือก

ศิลปินที่โดดเด่นซึ่งสอดคล้องกับแนวทางท่ีผู ้สร้างสรรค์สนใจมารูปแบบละ1คนได้แก่  

แอนดี วอร์ฮอล และโจเซฟ โคสุธรอน โดยมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

 แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol, 1928 – 1987)

 ศลิปินชาวอเมรกินัผูป้ระสบความส�าเรจ็มากทีส่ดุทีเ่คยท�างานเกีย่วกบัภาพประกอบ 

เชิงพาณิชย์ในนิวยอร์กมาก่อนท่ีจะเริ่มงานศิลปะโดยตรง ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน  

มาริลีน มอนโร,กระป๋องซุป, และข่าวหนังสือพิมพ์ที่น่าต่ืนเต้นได้สร้างความหมายให้กับ

ศิลปะป็อป(Pop art)เติบโตอย่างรวดเร็ววอร์ฮอลมาจากครอบครัวยากจนซ่ึงเป็นชาวสโลวัค
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

อพยพจากยุโรปตะวันออก อาศัยอยู่ในเมืองพิตต์สเบิร์กรัฐเพ็นซิลวาเนียการไต่เต้าของเขา

สะท้อนความทะเยอทะยานของศิลปะป็อปในการน�าสื่อและเรื่องราวแบบมวลชนนิยมเข้ามา

สู่สถาบันศิลปะชั้นสูง และในท่ีสุดการค้นหาพื้นท่ีในวงสังคมชั้นสูงได้ส่งให้เขาก้าวสู่สถานะ

สัญลักษณ์ยอดนิยมอันเป็นตัวแทนของเกียรติยศและบุคคลโดดเด่นในการเป็นศิลปินช้ันยอด

ของศิลปะรูปแบบใหม่

 วัฒนธรรมมวลชนนิยมได้มีบทบาทส�าคัญตลอดศตวรรษที่ 20 ศิลปะป็อปก็ม ี

ความส�าคัญอันโดดเด่นบนเวทีใหม่ในในแง่การสลายแบบแผนระหว่างศิลปะระดับสูง - ต�่า 

(high art – low art)จากต้นทศวรรษ 1960 ผลงานของวอร์ฮอลมีความส�าคัญในการบุกเบิก

พัฒนาการเหล่านี้ และมีอิทธิพลในการขยายความหมายของศิลปะป็อปที่ลบเลือนพรมแดน

ระหว่างโลกศิลปะขั้นสูงกับวัฒนธรรมมวลชนนิยม. (The Art Story Foundation, 2015)

 

‘กล่องบริลโล’ (Brillo box), แอนดีวอร์ฮอลศิลปะจัดวาง ค.ศ. 1964

ที่มา : warhol.org

 ผูส้ร้างสรรค์สนใจศกึษาแนวคดิและผลงานของแอนด ีวอร์ฮอลในฐานะของผู้บกุเบกิ 

การน�า“วัฒนธรรมบริโภคนิยม” ท่ีเห็นกันว่าเป็นเรื่องจ�าเจ ธรรมดาๆ ในชีวิตประจ�าวัน  

สินค้าอุปโภคบริโภคและสื่อศิลปะที่สนองการตลาดซ่ึงจัดว่าเป็นศิลปะชั้นต�่าในเวลานั้น  

น�ามาต้ังค�าถามและให้ค�าตอบในตัวมันเองเพื่อยกระดับให้เป็นศิลปะชั้นสูงที่แท้จริงแล้ว  

ไม่ได้ขึ้นอยู ่กับจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่มันประกอบด้วยกระบวนการ 

 
 

แอนดี วอร์ฮอล (Andy Warhol, 1928 – 1987) 
ศิลปินชาวอเมริกันผู้ประสบความสําเร็จมากที่สุดที่เคยทํางานเกี่ยวกับภาพประกอบเชิงพาณิชย์ในนิวยอร์กมาก่อนที่

จะเร่ิมงานศิลปะโดยตรง ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน มาริลีน มอนโร,กระป๋องซุป, และข่าวหนังสือพิมพ์ที่น่าตื่นเต้นได้สร้าง
ความหมายให้กับศิลปะป็อป(Pop art)เติบโตอย่างรวดเร็ววอร์ฮอลมาจากครอบครัวยากจนซึ่งเป็นชาวสโลวัคอพยพจากยุโรป
ตะวันออก อาศัยอยู่ในเมืองพิตต์สเบิร์กรัฐเพ็นซิลวาเนียการไต่เต้าของเขาสะท้อนความทะเยอทะยานของศิลปะป็อปในการ
นําสื่อและเร่ืองราวแบบมวลชนนิยมเข้ามาสู่สถาบันศิลปะชั้นสูง และในที่สุดการค้นหาพื้นที่ในวงสังคมชั้นสูงได้ส่งให้เขา
ก้าวสู่สถานะสัญลักษณ์ยอดนิยมอันเป็นตัวแทนของเกียรติยศและบุคคลโดดเด่นในการเป็นศิลปินชั้นยอดของศิลปะรูปแบบ
ใหม่ 

วัฒนธรรมมวลชนนิยมได้มีบทบาทสําคัญตลอดศตวรรษที่ 20 ศิลปะป็อปก็มีความสําคัญอันโดดเด่นบนเวทีใหม่ใน
ในแง่การสลายแบบแผนระหว่างศิลปะระดับสูง- ต่ํา (high art – low art)จากต้นทศวรรษ 1960 ผลงานของวอร์ฮอลมี
ความสําคัญในการบุกเบิกพัฒนาการเหล่านี้ และมีอิทธิพลในการขยายความหมายของศิลปะป็อปที่ลบเลือนพรมแดนระหว่าง
โลกศิลปะขั้นสูงกับวัฒนธรรมมวลชนนิยม. (The Art Story Foundation, 2015) 

 
‘กล่องบริลโล’ (Brillo box),แอนดีวอร์ฮอลศิลปะจัดวาง ค.ศ. 1964 
ที่มา : warhol.org 

ผู้สร้างสรรค์สนใจศึกษาแนวคิดและผลงานของแอนดี วอร์ฮอลในฐานะของผู้บุกเบิกการนํา‚วัฒนธรรมบริโภค
นิยม‛ ที่เห็นกันว่าเป็นเร่ืองจําเจ ธรรมดา ๆ ในชีวิตประจําวัน สินค้าอุปโภคบริโภคและสื่อศิลปะที่สนองการตลาดซึ่งจัดว่า
เป็นศิลปะชั้นต่ําในเวลานั้น นํามาตั้งคําถามและให้คําตอบในตัวมันเองเพื่อยกระดับให้เป็นศิลปะชั้นสูงที่แท้จริงแล้ว ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่มันประกอบด้วยกระบวนการทางปัญญาและวิธีการสื่อสารที่สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตทางสังคมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง 

โจเซฟ โคสุธ (Joseph Kosuth, 1945)  
ศิลปินชาวอเมริกันเกิดเมื่อ ค.ศ.1945 เร่ิมสร้างชิ้นงานถ้อยคําด้วยหลอดนีออนและงานศิลปะคอนเซ็ปชวลเป็นคร้ัง

แรกในปี 1965 ซึ่งประกอบด้วยวัตถุศิลปะ, ภาพถ่ายของวัตถุ และคําจํากัดความจากพจนานุกรมของคําที่แสดง แล้วตามมา
ด้วยชุด ‘การสํารวจ’ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อเสนอต่าง ๆ เกี่ยวกับ 'ศิลปะ' พร้อมด้วยคําบรรยายว่า ‘ศิลปะคือความคิดท่ีเป็น
ความคิด’ รวมทั้งคําจํากัดความจากพจนานุกรมหรือพจนานุกรมประเภทรวมคําศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันนําเสนอใน
รูปแบบข้อความถ่ายสําเนาหรือสิ่งพิมพ์ในเน้ือที่โฆษณาของหนังสือพิมพ์ ในปี 1969 โคสุธได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งในคณะ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ทางปัญญาและวิธีการสื่อสารท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตทางสังคม 

ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

 โจเซฟ โคสุธ (Joseph Kosuth, 1945) 

 ศิลปินชาวอเมริกันเกิดเมื่อ ค.ศ.1945 เริ่มสร้างช้ินงานถ้อยค�าด้วยหลอดนีออน

และงานศิลปะคอนเซ็ปชวลเป็นครั้งแรกในปี 1965 ซึ่งประกอบด้วยวัตถุศิลปะ, ภาพถ่ายของ

วัตถุ และค�าจ�ากัดความจากพจนานุกรมของค�าท่ีแสดง แล้วตามมาด้วยชุด ‘การส�ารวจ’  

ซึ่งประกอบไปด้วยข้อเสนอต่าง ๆ เก่ียวกับ ‘ศิลปะ’ พร้อมด้วยค�าบรรยายว่า ‘ศิลปะคือ

ความคิดที่เป็นความคิด’ รวมท้ังค�าจ�ากัดความจากพจนานุกรมหรือพจนานุกรมประเภท

รวมค�าศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันน�าเสนอในรูปแบบข้อความถ่ายส�าเนาหรือสิ่งพิมพ ์

ในเนื้อที่โฆษณาของหนังสือพิมพ์ ในปี 1969 โคสุธได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งในคณะบรรณาธิการ

ของขบวนการ ‘ศิลปะกับสื่อภาษา (Art and Language)’ ตั้งแต่ปี 1971 ได้ศึกษา 

มานุษยวิทยาและปรัชญาที่นิวสกูลเพื่อการวิจัยสังคม.  (Ronald Alley, 1981)

 โคสุธท�างานศิลปะและเขียนหนังสือในฐานะผู้บุกเบิกศิลปะคอนเซ็ปชวลอย่าง 

ต่อเนื่องมายาวนานกว่าสี่สิบปี ส�ารวจการผลิตท่ีสอดคล้องต้องกันและบทบาทของภาษากับ

ความหมายในงานศิลปะ  การสืบสวนหาข้อเท็จจริงในความสัมพันธ์ของภาษาสู่งานศิลปะ 

ที่ด�าเนินการในรูปแบบศิลปะจัดวาง จนถึงการจัดวางทางสังคม  เช่นผลงาน  ‘Place des 

écritures’ ซ่ึงจ�าลอง ศิลาจารึกโรเซตตา (Rosetta stone1) ในปี 1991 เป็นข้อมูลอ้างอิง 

ถึงบ้านเกิดของนักแปลชาวฝรั่งเศส ฌองฟรองซัวส์ ชองปอลลียง (Jean - François  

Champollion) ที่ได้แสดงในเทศกาลศิลปะเวนิสเบียนเนเล 20076 และการแสดงครั้งส�าคัญ

อีกมากมาย. (Jeremy Hunt, 2011)

1 ศิลาจารึกโรเซตตา สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิปโตเลมีที่ 5 ที่จารึกพระราชกฤษฎีกาเป็น 3 ภาษา อักษรภาพ 

  อยีปิต์ (ส�าหรบันกับวช) ภาษาท้องถิน่ (ใช้ในชวีติประจ�าวัน) และภาษากรกี (ใช้ในการปกครอง) เมือ่ประมาณ  

 196 ปีก่อนคริสตกาล ที่เมืองเม็มฟิสต่อมาความรู้เกี่ยวกับวิธีการอ่านและเขียนอักษรภาพอียิปต์ได้สูญหาย 

 ไปเป็นเวลานานถึง1400ปีจนถึงช่วงแรกของศตวรรษที่ 19 นักวิชาการสามารถใช้ภาษากรีกท่ีจารึกบน 

 หินก้อนน้ีเป็นกุญแจส�าคัญในการถอดรหัสข้อความเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาความรู้ด้านอียิปต์ 

 วิทยา ผู ้ถอดรหัสที่มีบทบาทส�าคัญคือ ฌองฟรองซัวส์ ชองปอลลียง นักประวัติศาสตร์ชาวฝร่ังเศส  

  (The British Museum, 2014)
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

‘Place des écritures’, 1991ส�าเนาแผ่นหิน

ขนาดใหญ่ ทีล่อกข้อความจากศิลาจารกึโรเซตตา 

ศิลปะจัดวาง แสดงที่ Figeac, Lot, ฝรั่งเศส

ที่มา : aajpress.wordpress.com

 โจเซฟ โคสธุ เป็นหนึง่ในศลิปินทีโ่ดดเด่นในการน�าปรชัญาสัญศาสตร์ (Semiology)  

มาใช้ในงานทัศนศิลป์ โคสุธใช้สื่อการน�าเสนอที่หลากหลายน่าสนใจ มีความคมคายละเอียด

ประณีตในการคัดสรรข้อความมาใช้ร่วมกับสื่อวัตถุและสิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงจากพจนานุกรม 

เพื่อการเปรียบเทียบและชวนให้คิดเชื่อมโยงในมุมมองใหม่ๆ หลากหลายมิติ

 ที่มาของเรื่องราวและแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์

 กรณี “วัฒนธรรมบริโภคนิยม” ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างขวางและเรื่องราวมากมาย  

แต่ผู้วิจัยสนใจเก่ียวกับปัจจัยพื้นฐานการด�ารงชีวิตท่ีสามารถสื่อสารด้วยภาพได้ชัดเจนที่ผู้ชม

จะสามารถเข้าใจได้ไม่ยากด้วย เรื่องราวต่างๆ 4 ด้านโดยศึกษาถึงรากฐานความเป็นมา 

ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มและวิวัฒนการจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นความส�าคัญต่อการต่อวิถีการ 

ด�ารงชีวิตของมนุษย์เท่าที่มีหลักฐานการค้นคว้าทางวิชาการ ได้แก่

 1. อาหารการกิน

 2. ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

 3. สุขภาพและยารักษาโรค

 4. พาหนะและการเดินทาง

 อาหารการกิน

 ในยุคเก็บล่าหาอาหารบรรพบุรุษสายตรงของมนุษย์ปัจจุบัน โฮโมซาเปียน (homo 

sapiens) มีวิวัฒนาการข้ึนเม่ือราว 40,000 ปีมาแล้วด�ารงชีวิตด้วยการ“เก็บล่าหาอาหาร” 

จากแหล่งธรรมชาติ ล่าสัตว์และจับปลาด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับหน้าที ่

 
 

บรรณาธิการของขบวนการ ‘ศิลปะกับสื่อภาษา (Art and Language)’  ตั้งแต่ปี 1971 ได้ศึกษามานุษยวิทยาและปรัชญาที่นิวส
กูลเพื่อการวิจัยสังคม.  (Ronald Alley, 1981) 

โคสุธทํางานศิลปะและเขียนหนังสือในฐานะผู้บุกเบิกศิลปะคอนเซ็ปชวลอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่าสี่สิบปี 
สํารวจการผลิตที่สอดคล้องต้องกันและบทบาทของภาษากับความหมายในงานศิลปะ  การสืบสวนหาข้อเท็จจริงใน
ความสัมพันธ์ของภาษาสู่งานศิลปะที่ดําเนินการในรูปแบบศิลปะจัดวาง จนถึงการจัดวางทางสังคม  เช่นผลงาน  ‘Place des 
�critures’ ซึ่งจําลอง ศิลาจารึกโรเซตตา (Rosetta stone1) ในปี 1991 เป็นข้อมูลอ้างอิงถึงบ้านเกิดของนักแปลชาวฝร่ังเศส 
ฌองฟรองซัวส์ ชองปอลลียง (Jean-François Champollion) ที่ได้แสดงในเทศกาลศิลปะเวนิสเบียนเนเล 20076  และการแสดง
คร้ังสําคัญอีกมากมาย. (Jeremy Hunt, 2011) 

 

 

‘Place des écritures’, 1991สําเนาแผ่นหิน
ขนาดใหญ่    ที่ลอกข้อความจากศิลาจารึก
โรเซตตา ศิลปะจัดวาง    แสดงที่ Figeac, 
Lot, ฝร่ังเศส 

ที่มา : aajpress.wordpress.com 

 
โจเซฟ โคสุธ เป็นหนึ่งในศิลปินที่โดดเด่นในการนําปรัชญาสัญศาสตร์ (Semiology) มาใช้ในงานทัศนศิลป์  โคสุธ

ใช้สื่อการนําเสนอที่หลากหลายน่าสนใจ มีความคมคายละเอียดประณีตในการคัดสรรข้อความมาใช้ร่วมกับสื่อวัตถุและ
สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงจากพจนานุกรมเพื่อการเปรียบเทียบและชวนให้คิดเชื่อมโยงในมุมมองใหม่ ๆ หลากหลายมิติ 

ท่ีมาของเร่ืองราวและแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 
กรณี ‚วัฒนธรรมบริโภคนิยม‛ ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างขวางและเร่ืองราวมากมาย  แต่ผู้วิจัยสนใจเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน

การดํารงชีวิตที่สามารถสื่อสารด้วยภาพได้ชัดเจนที่ผู้ชมจะสามารถเข้าใจได้ไม่ยากด้วย เร่ืองราวต่าง ๆ 4 ด้านโดยศึกษาถึง
รากฐานความเป็นมาตั้งแต่ยุคแรกเร่ิมและวิวัฒนการจนถึงปัจจุบัน  เพื่อแสดงให้เห็นความสําคัญต่อการต่อวิถีการดํารงชีวิต
ของมนุษย์เท่าที่มีหลักฐานการค้นคว้าทางวิชาการ   ได้แก่ 

1. อาหารการกิน 
2. ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 

                                                   
1ศิลาจารึกโรเซตตา สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิปโตเลมีที่ 5 ที่จารึกพระราชกฤษฎีกาเป็น 3 ภาษา  อักษรภาพอยีิปต์ (ส าหรับนักบวช) ภาษาท้องถิ่น 

(ใช้ในชวีิตประจ าวัน) และภาษากรีก (ใช้ในการปกครอง) เมื่อประมาณ 196 ปีก่อนคริสตกาล ที่เมืองเม็มฟิสต่อมาความรู้เกี่ยวกับวิธีการอ่านและเขียนอักษรภาพ
อียิปต์ได้สูญหายไปเป็นเวลานานถึง1400ปีจนถึงช่วงแรกของศตวรรษที ่19 นักวิชาการสามารถใช้ภาษากรีกที่จารึกบนหินกอ้นนี้เป็นกุญแจส าคัญในการถอดรหสั
ข้อความเป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อการศึกษาความรู้ด้านอียิปตว์ิทยา ผู้ถอดรหัสที่มีบทบาทส าคัญคือ  ฌองฟรองซัวส์ ชองปอลลียง นักประวัติศาสตรช์าวฝรั่งเศส 
(The British Museum, 2014) 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ใช้สอยส�ารวจสายพันธุ์พืชต่างๆ ในการลองผิดลองถูกหาสิ่งที่ควรแก่การบริโภค และ 

จัดระบบอาหารที่ซับซ้อนน่ันคือการริเริ่มจัดระบบหมวดหมู่ของอาหารที่หลากหลายครั้ง 

แรกๆ การแสวงหาอาหารจึงเป็นบทบาทหลักของวิวัฒนาการทางชีววัฒนธรรม (bio -  

cultural) ของมนุษย์

 กระบวนการล่าสัตว์ (ซ่ึงต้องมีทักษะในการท�างานเป็นทีม) ได้ก่อร่างสร้างรูป

องค์กรทางสังคมของมนุษย์ การปรุงอาหารได้น�ามามาซึ่งการชุมนุมกันรอบกองไฟ ดังนั้น 

จึงการบริโภคอาหารเป็นที่มาของการก่อเกิดชุมชน. 

 เมือ่ต้องเผชญิกบัการเพิม่ขึน้ของประชากร ปัจจยัทีท่�าให้มนษุย์มชีวีติอย่างอดุมสมบรูณ์ 

ความไม่เพียงพอ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ปริมาณเพิ่มขึ้น น่าจะเป็นปัจจัยหลัก 

ที่น�าไปสู่การก�าเนิดของเกษตรกรรม

 เกษตรกรรมเริ่มขึ้นไล่เลี่ยกันในหลายส่วนของโลก เริ่มต้นในตะวันออกกลาง 

เมือ่ราว 6,000 - 2,000 ปีมาแล้ว  เครือ่งมอืจากธรรมชาตถูิกแทนทีด้่วยเครือ่งมอืจากการผลติ  

เครื่องมือหินกลายเป็นเครื่องมือโลหะ การใช้แรงงานคนสู่การใช้แรงงานสัตว์ เกษตรกรรมได้

เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมวัฒนธรรมไปอย่างสิ้นเชิง  เกิดการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอย่างถาวร 

ได้แก่  หมู่บ้าน  เมือง  และนครรัฐที่สร้างขึ้นบนแหล่งเพาะปลูก  ก�าลังการผลิต และผลผลิต

ทางการเกษตรซึ่งสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

 การปฏิวัติทั้งในการเกษตรและอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ 

เมื่อศตวรรษที่18 มีการวางรากฐานส�าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการผลิตอาหาร  

วิทยาศาสตร์ทางการเกษตรได้ประยุกต์ใช้ชีวภาพ กายภาพ และวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการ

เกษตรที่เชื่อมโยงกับการทดลองอย่างเข้มงวด เกิดความก้าวหน้าในวิชาเคมีชีววิทยา 

จุลชีววิทยา และกลศาสตร์มีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 19. (Lee Norman Miller, 

2007)

 ในโลกสมัยใหม่เม่ือ “การตลาด” มีอ�านาจเหนือการเมืองและจารีตประเพณี 

ได้น�าพาโลกเข้าสู่ยุคแห่งการบริโภค อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ขยายตัวเพื่อสนองตลาดอัน 

กว้างใหญ่ไพศาล อุตสาหกรรมการเกษตรก็เร่งรัดพัฒนาร่วมกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใหม่ๆ 

อย่างมากมาย  นวัตกรรมใหม่ที่สนองระบบการผลิตปริมาณมากๆ มีทั้งคุณและโทษ  

เคมีเกษตรส�าหรับก�าจัดศัตรูพืชและโรคพืชต่างๆ ช่วยเพ่ิมผลผลิตให้ออกสู่ตลาดและ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เพิ่มก�าไรแก่ผู้ผลิตมากขึ้น แต่สารตกค้างท่ีสะสมในร่างกายผู้บริโภคย่อมก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพในวงกว้างได้เช่นกัน กระบวน การใหม่ๆ ทางวิศวพันธุกรรมที่น�ามาใช้กับ

อุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นข้อถกเถียงกันในวงกว้างที่ยังไม่ยุติ

 ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม

 ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อทุกชีวิตชนิด แต่ที่อยู่อาศัยของมนุษย์แตกต่างออกไป

จากสัตว์โลกทั้งหลาย สัตว์หลายชนิดได้สร้างที่อยู่อาศัยตามความเหมาะสมตามสัญชาตญาณ

ของตน แต่มนุษย์ได้สร้างที่อยู่อาศัยขึ้นตามวัตถุประสงค์ในหลากหลายมิติไปนอกเหนือจาก

สัญชาตญาณดั้งเดิมอย่างมาก

 มนุษย์ยุคหินเก่าซึ่งยังปกคลุมด้วยน�้าแข็งอันหนาวเย็น แม้จะยังไม่รู ้จักการ 

สร้างบ้านเรือน แต่มนุษย์ก็ยังแสวงหาท่ีอยู่อาศัยตามถ�้า หรือโตรกเขาที่มีล�าน�้าไหลผ่าน 

เพื่อความอบอุ่นและปลอดภัยจากสัตว์ร้าย เมื่อน�้าแข็งละลายก็เปล่ียนผ่านสู่ยุคหินกลาง 

มนุษย์เร่ิมออกจากถ�้าเพื่อแสวงหาแหล่งล่าสัตว์และเก็บของป่าเป็นอาหารยังชีพ ที่อยู่อาศัย 

ก็ท�าเป็นเพิงพักที่ไม่คงทนถาวร เมื่อปัจจัยการบริโภคหาได้ยากขึ้น ก็อพยพไปหาแหล่งอื่นๆ  

ที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าต่อไป

 ความจ�าเป็นส�าหรับที่พักพิงซึ่งป้องกันมนุษย์จากแสงแดดหรือสายฝน การสร้าง

กระโจมธรรมชาติรูปตัว ‘V’ กลับหัวท่ีจะค�้าจุนส่วนบนไว้อย่างมั่นคงกับพื้นดิน ร่องรอย 

แรกๆ ด้านที่อยู่อาศัยของมนุษย์ท่ีเช่ือถือได้พบในช่วงต้น 30,000 ปีท่ีผ่านมา บ้านเรือน 

มักจะเป็นผนังหินทรงกลมหรือทรงรี หลังคาแบบกระโจม ซึ่งอาจใช้ต้นกกวัสดุท้องถิ่นฉาบ

ด้วยโคลนในพื้นที่ชุ่มน�้าหรือในที่ราบโล่ง เมื่อประมาณ 25,000 ปีที่ผ่านมา ซึ่งค้นพบที่  

Dolni Vestonice ในยุโรปตะวันออก

 เมื่อมนุษย์ได้ลงหลักปักฐานท�าการเกษตรแทนการเก็บล่าหาอาหาร การตั้งถิ่นฐาน

ถาวรกลายเป็นปัจจัยการด�ารงชีพ และเรื่องราวของสถาปัตยกรรมจึงเริ่มก่อเกิดขึ้นมา  

บ้านทรงกลมคล้ายกระโจมเกิดข้ึนในระยะแรกเริ่มท่ีเมืองเจริโคซ่ึงมีการอ้างถึงเป็นแห่งแรก 

การตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนขนาดเล็กเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 8,000 ปีก่อนค.ศ. ก่อสร้างด้วย

เทคโนโลยีใหม่ใช้อิฐซึ่งท�าจากโคลนตากแดดก่อเป็นวงกลม  (Bamber Gascoigne, 2001)

เมโสโปเตเมียและอียิปต์ สองดินแดนท่ีได้พัฒนาอารยธรรมครั้งแรกด้วยผลิตภัณฑ์จาก
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ธรรมชาติซึ่งเหมาะส�าหรับอาคารขนาดเล็กในสภาพภูมิอากาศอบอุ่น การมัดต้นกกผูกกัน

เป็นเสาและคาน โครงส่วนบนสามารถดัดโค้งและผูกติดกับอาร์คหรือโดมในเวลาต่อมา 

สุสานขนาดใหญ่และวิหารในช่วง 3,000 ปีก่อนค.ศ.กลับใช้หินและอิฐโคลนตากแดดคือ 

กลุม่อาคารทีเ่ป็นอนสุรณ์สถานแห่งแรกของมนษุย์วหิารซกิเูรต (Ziggurats) ของเมโสโปเตเมยี 

และมาตาบา(Mastabas) สุสานสมัยแรกของอียิปต์

 สถาปัตยกรรมกรีกตั้งแต ่ 5 - 7 ศตวรรษก่อน ค.ศ. มีอิทธิพลมากที่สุด 

ในประวัติศาสตร์ การริเริ่มองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบคลาสสิกได้รับการผลิตซ�้าอีก

หลายช่วงเวลาต่อมา ‘หัวเสา’ (capital) ท่ีรองรับทับหลังในแนวนอน และจั่วด้านหน้าของ

อาคารที่มีซึ่งมักจะตกแต่งด้วยประติมากรรมเพื่อปกปิดหลังคาลาดต�่าความละเอียดอ่อนและ

ความสมดุลคือเป้าหมายความส�าเร็จของชาวกรีกช่วงปลายศตวรรษที่ 7 หัวเสาคู่หลักของ

แบบแผนสถาปัตยกรรมคลาสสิกได้แบ่งออกเป็นรูปแบบ ดอริค(Doric) ดอริครูปแบบของ

แผ่นดินใหญ่กรีกซึ่งสืบสานมาจากการออกแบบประตูสิงโตไมซีเน และยอนิค(Ionic)  

มีพัฒนาการในเอเชียไมเนอร์อาณานิคมของกรีกที่มีอิทธิพลของจารีตตะวันออก

 ปูนซีเมนต์ได้ถูกคิดค้นขึ้นในหัวเมืองกรีกบนชายฝั่งของตุรกี เม่ือราว 200 ปีก่อน 

ค.ศ. ต่อมาชาวโรมันใช้ผงหินลาวาภูเขาไฟจากภูมิภาค Pozzuoli มาเป็นส่วนผสม กลายเป็น

คอนกรีตที่แข็งแกร่งทนทานอย่างสูง  วิทรูเวียส (Vitruvius) สถาปนิกชาวโรมันได้คิดค้น 

หลักการงานฝีมือที่ครอบคลุมกับทุกด้านจนประสบความส�าเร็จเป็นสถาปนิกโรมันที่ยิ่งใหญ่

ที่สุด หนังสือ “ว่าด้วยสถาปัตยกรรม”(De architectura) เป็นต�าราที่ทรงอิทธิพลที่สุด 

ในประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม ซึ่งต่อมาเป็นแนวทางการฟื้นฟูศิลปะคลาสสิกในยุค

เรเนสซองส์และนีโอคลาสสิก สัดส่วนและทฤษฎีของสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันของ 

วิทรูเวียสยังคงเป็นรากฐานแห่งสถาปัตยกรรมประเพณี

 ความส�าเร็จท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของสถาปัตยกรรมโรมันและเทคโนโลยีอยู่ท่ีการพัฒนา

ของสถาปัตยกรรมสามรูปแบบ ได้แก่ อาร์ค(arch - ซุ้มโค้งประตู - หน้าต่าง), โวล์ต (vault -  

ซุ้มโค้งทางลึก) และโดม (dome) เป็นผลของการยึดโยงซุ้มโค้งทั้งหมดด้วยศูนย์กลาง

เดียวกัน (อ้างแล้ว____  2001)
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

อาร์ค, โวล์ต และโดม 

ที่มา : cbcurtis.net

 ปัจจุบันสังคมเมืองเป็นแหล่งรวมการศึกษา เทคโนโลยี การคมนาคม การค้าขาย

แลกเปลี่ยนสินค้า และอาชีพของผู้คนท่ีหลากหลาย ในเมืองหลวงส่วนใหญ่เป็นศูนย์รวมทาง 

เศรษฐกิจ อ�านาจทางการทหารการเมือง และการต่างประเทศ เมืองหลวงและเมืองใหญ่ๆ  

จึงมีพลังดึงดูดผู้คนและทรัพยากรเข้าไปจากทั่วสารทิศ

 ประชากรราว 100 ล้านคนทั่วโลกไร้ที่อยู ่อาศัยไร้ที่พักพิง ต้องหลับนอนบน

ทางเท้าในสวน สาธารณะ ใต้สะพาน หรือในอาคารสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟ สถานี 

รถประจ�าทาง หรือในสถานสง เคราะห์กลางคืนที่จัดตั้งให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยและจ�านวน

ประมาณ 1,000 ล้านคนอาศัยในที่อยู ่ที่ไม่ม่ันคงปลอดภัยหรือปลูกสร้างชั่วคราว เช่น  

ผู ้จับจองที่พักพิงอย่างผิดกฎหมาย ครอบครองบ้านหรือท่ีดินของผู ้อื่นและอยู ่ภายใต ้

การคุกคาม การไล่ที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งบ้านได้ถูกท�าลายและผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พักพิง

ชั่วคราว (เช่นผู ้อาศัยชาวทางเท้าในบอมเบย์จ�านวน 250,000 คน) ตามรายงานใน  

ค.ศ. 1996 โดยศูนย์การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ สหประชาชาติ (Habitat)  ปัญหาคนเร่ร่อน 

เกิดจากความยากจนและการว่างงาน คนยากจนไม่สามารถหาที่พักพิงได้อย่างเพียงพอ 

การไม่มีทรัพย์สินเป็นเร่ืองยากท่ีจะเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยสาเหตุความไม่เพียงพอของที่อยู่อาศัย

อีกประการเกิดจากทุนใหญ่และทุนขนาดยักษ์ได้เข้าครอบครองผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งมี

ส่วนได้ส่วนเสียกับมูลค่าของทรัพย์สินหรือที่ดินที่ยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี. (Monte Leach, 1998)

 
 

 
อาร์ค, โวล์ต และโดม   ที่มา : cbcurtis.net 

ปัจจุบันสังคมเมืองเป็นแหล่งรวมการศึกษา เทคโนโลยี การคมนาคม การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า และอาชีพของ
ผู้คนที่หลากหลาย ในเมืองหลวงส่วนใหญ่เป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ อํานาจทางการทหารการเมือง และการต่างประเทศ เมือง
หลวงและเมืองใหญ่ ๆ จึงมีพลังดึงดูดผู้คนและทรัพยากรเข้าไปจากทั่วสารทิศ 

ประชากรราว 100 ล้านคนทั่วโลกไร้ที่อยู่อาศัยไร้ที่พักพิง ต้องหลับนอนบนทางเท้าในสวน สาธารณะ ใต้สะพาน 
หรือในอาคารสาธารณะ เช่น สถานีรถไฟ สถานีรถประจําทาง หรือในสถานสง เคราะห์กลางคืนที่จัดตั้งให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
และจํานวนประมาณ 1,000 ล้านคนอาศัยในที่อยู่ที่ไม่มั่นคงปลอดภัยหรือปลูกสร้างช่ัวคราว เช่น ผู้จับจองที่พักพิงอย่างผิด
กฎหมาย ครอบครองบ้านหรือที่ดินของผู้อ่ืนและอยู่ภายใต้การคุกคาม การไล่ที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งบ้านได้ถูกทําลาย
และผู้ที่อาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราว (เช่นผู้อาศัยชาวทางเท้าในบอมเบย์จํานวน 250,000  คน) ตามรายงานใน ค.ศ.1996 โดย
ศูนย์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ สหประชาชาติ (Habitat)  ปัญหาคนเร่ร่อนเกิดจากความยากจนและการว่างงาน คนยากจนไม่
สามารถหาที่พักพิงได้อย่างเพียงพอ การไม่มีทรัพย์สินเป็นเร่ืองยากที่จะเข้าถึงที่อยู่อาศัยสาเหตุความไม่เพียงพอของที่อยู่อาศัย
อีกประการเกิดจากทุนใหญ่และทุนขนาดยักษ์ได้เข้าครอบครองผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียกับมูลค่าของ
ทรัพย์สินหรือที่ดินที่ยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี. (Monte Leach, 1998) 

สุขภาพและการเยียวยา (Health and Remedy) 
คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะมีความเชื่อเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่ปะปนกันของสาเหตุตามธรรมชาติและสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ ส่วนใหญ่แล้วมีความเชื่อว่าชีวิตถูกกําหนดโดยภูตผี  นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าภาพเขียนถ้ําและการเจาะกะโหลกใน
ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์บางแห่ง เป็นความพยายามเพื่อรักษาอาการกะโหลกร้าวที่ใช้จะรักษาคนไม่ปกติทางจิตเช่น  โรคไม
เกรน  และโรคลมชัก  พ่อมด – หมอผีจะรักษาผู้ป่วยด้วยยาสมุนไพรและรากไม้เป็นหลัก  

"การรักษาพยาบาล" (medical care)ในความหมายปัจจุบัน  เกิดขึ้นคร้ังแรกในสมัยอียิปต์โบราณเมื่อ 3,300- 525 ปี
ก่อนคริสตกาล ผ่านการลองผิดลองถูกบางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จึงเกิดอาชีพ "หมอ" หรือ ‚แพทย์‛ขึ้นมาผสมผสาน
การรักษาปกติร่วมกับการสวดมนต์  มีการจัดทําเอกสารการค้นคว้าและระบบการคํานวณทางคณิตศาสตร์  รวมทั้งเอกสาร
ทางการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน  

สํานักการแพทย์กรีกถูกจัดตั้งขึ้นในซไนดัส (Cnidus) เมื่อ 700 ปีก่อนค.ศ. ได้เร่ิมการทํางานในลักษณะเฝ้าสังเกต
อาการของผู้ป่วย อีก 200 ปีต่อมา อัลกาเมออน (Alcameon) แห่งครีตัน  นักทฤษฎีทางการแพทย์คนแรกที่เสนอว่าความ
เจ็บป่วยอาจจะเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม  โภชนาการ  และวิถีการดําเนินชีวิต  ฮิปโปเครติสแห่งคอส (Hippocrates of Kos, 
460 – 370 ปีก่อนค.ศ.) เป็นผู้ก่อตั้งสํานักแพทยศาสตร์ที่นับเป็นการปฏิวัติทางการแพทย์ให้เชื่อมโยงกับปรัชญา  ละทิ้งเร่ือง
เวทย์มนต์ภูติผี และสถาปนาการเรียนการสอนวิชาชีพทางแพทย์ศาสตร์ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 สุขภาพและการเยียวยา (Health and Remedy)

 คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะมีความเชื่อเก่ียวกับโรคภัยไข้เจ็บที่ปะปนกันของ

สาเหตุตามธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ส่วนใหญ่แล้วมีความเชื่อว่าชีวิตถูกก�าหนด 

โดยภตูผ ีนกัมานษุยวิทยาเชือ่ว่าภาพเขียนถ�า้และการเจาะกะโหลกในชมุชนก่อนประวตัศิาสตร์ 

บางแห่ง เป็นความพยายามเพื่อรักษาอาการกะโหลกร้าวที่ใช้จะรักษาคนไม่ปกติทางจิต เช่น  

โรคไมเกรน และโรคลมชกั พ่อมด – หมอผจีะรกัษาผูป่้วยด้วยยาสมนุไพรและรากไม้เป็นหลกั 

“การรักษาพยาบาล” (medical care)ในความหมายปัจจุบัน  เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยอียิปต์

โบราณเมื่อ 3,300 - 525 ปีก่อนคริสตกาล ผ่านการลองผิดลองถูกบางกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ จึงเกิดอาชีพ “หมอ” หรือ “แพทย์”ข้ึนมาผสมผสานการรักษาปกติร่วมกับ 

การสวดมนต์  มีการจัดท�าเอกสารการค้นคว้าและระบบการค�านวณทางคณิตศาสตร์  รวมทั้ง

เอกสารทางการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน 

 ส�านักการแพทย์กรีกถูกจัดตั้งข้ึนในซไนดัส (Cnidus) เมื่อ 700 ปีก่อน ค.ศ.  

ได้เริ่มการท�างานในลักษณะเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วย อีก 200 ปีต่อมา อัลกาเมออน  

(Alcameon) แห่งครีตัน  นักทฤษฎีทางการแพทย์คนแรกที่เสนอว่าความเจ็บป่วยอาจจะเกิด

จากปัญหาสิ่งแวดล้อม โภชนาการ และวิถีการด�าเนินชีวิต ฮิปโปเครติสแห่งคอส  

(Hippocrates of Kos, 460 – 370 ปีก่อน ค.ศ.) เป็นผู ้ก่อตั้งส�านักแพทยศาสตร์ 

ที่นับเป็นการปฏิวัติทางการแพทย์ให้เชื่อมโยงกับปรัชญา ละทิ้งเรื่องเวทย์มนต์ภูติผี และ

สถาปนาการเรียนการสอนวิชาชีพทางแพทย์ศาสตร์

 ในโลกอิสลามยุคกลางผู้เช่ียวชาญได้ผสมผสานวิชาการแพทย์เข้ากับวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติ, โหราศาสตร์, การเล่นแร่แปรธาตุ,ศาสนา, ปรัชญาและคณิตศาสตร์สืบทอด 

ต่อจากความรู้ของฮิปโปเครติสและกาเลน จากนั้นก็ได้พัฒนาเป็นของตัวเอง ด้วยการปลูกฝัง

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กลายเป็นวัฒนธรรม ศิลปะการท�าหนังสือวิจิตรได้เผยแพร่ความรู้

และภาพประกอบท่ีมีเสน่ห์ชวนอ่าน ช่วยให้ผู ้คนสนใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพซ่ึงได้รับ 

การอนุญาตจากพระอัลเลาะอ์ มูฮัมหมัด อิบบิน ซาการิยา ราซี (Al - Razi, 865 - 925)  

ชาวเปอร์เซีย ได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่งกุมารแพทย์” ผู ้บุกเบิก “กุมารเวชศาสตร์”,  

“จกัษวุทิยา” เป็นคนแรกทีเ่ขยีนเก่ียวกบั “โรคภมูแิพ้”  ได้อธบิายว่าการป่วยไข้เป็นส่วนหนึง่ 

ของระบบกลไกปกป้องร่างกายทีต่่อสูก้บัการตดิเช้ือและโรคภยั. (Christian Nordqvist, 2012)
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 อัล – ซาฮ์ราวี (Abu al-QasimKhalafibn al-Abbas Al-Zahrawi, 936 - 1013) 

ศัลยแพทย์และนักเคมี ได้เขียนสารานุกรมการ แพทย์ถูกอ้างอิงในวงการแพทย์อิสลามและ

ยุโรปมานานกว่า 500 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด. จักษุวิทยา, เภสัชวิทยา

และโภชนาการ เขาอธิบายการรักษาไว้มากกว่า 300 โรค รวมถึงรายละเอียดของขั้นตอน

การผ่าตัดและการใช้เครื่องมือผ่าตัดมากกว่า 200 ชิ้น.  (F Ramen, 2005)

 อิบบิน ซีนา หรือ อาวิเซนน  (IbnSina or Avicenna ประมาณ ค.ศ. 980 - 1037) 

ชาวเปอร์เซีย เขียนหนังสือ 450 เล่มและ บทความด้านการแพทย์อีกมากมาย ซึ่งมีพื้นฐาน 

มาจากแบบแผนการแพทย์อินเดียโบราณอันเป็นมาตรฐานส�าหรับการแพทย์ทั้งในโลก

อิสลามและยุโรป ต่อมาได้ถูกแปลเป็นหลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษ,ฝรั่งเศสและเยอรมัน  

และได้รับยกย่องกันว่าเป็นหน่ึงในหนังสือท่ีมีช่ือเสียงและมีอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ 

ทางการแพทย์. (Christian Nordqvist, 2012)

 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ในยุโรปยุคกลางล้าหลังกว่าโลกอิสลาม 

เนื่องจากอิทธิพลของศาสนจักรยังเป็นอุปสรรคต่อความ ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง 

ในคริสต์วรรษท่ี 12 จึงเริ่มมีการแปลต�าราการแพทย์จากภาษาอาหรับไปเผยแพร่ในยุโรป

หลายประเทศจนกระทั่ง ค.ศ.1450 ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาความก้าวหน้าในการปฏิบัติ

ทางการแพทย์ที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 ฟรากัสโตโร จิโรลาโม (Girolamo Fracastoro, 1478 - 1553), แพทย  ์

ชาวอิตาเลียน ได้เสนอแนวคิดว่าโรคระบาดอาจจะเกิดจากเช้ือโรคจากภายนอกร่างกาย 

ที่อาจติดต่อผ่านคนสู่คนทั้งการสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อม

 อันเดรอัส เวซาลิอัส (Andreas Vesalius, 1514 - 1564) นักกายวิภาคและ 

แพทย์ได้ผ่าศพและตรวจสอบรายละเอียดโครงสร้างของร่างกายมนุษย์อย่างรอบคอบ  

ผู้เขียนหนังสือ “Humani Corporis Fabrica “ (โครงสร้างของร่างกายมนุษย์) ที่มีอิทธิพล

มากที่สุดเล่มหนึ่งด้านกายวิภาค 

 ลีโอนาร์โด ดาวินชี (Leonardo Da Vinci, 1452 - 1519) ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา 

โดยเฉพาะแผนภูมิกายวิภาคศาสตร์ (topographic anatomy) ท่ีได้ศึกษาและวาดภาพไว้

อย่างละเอียดชัดเจนกว่า 200 หน้าไม่ว่าระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูกและส่วนส�าคัญอื่นๆ  

ของร่างกายมนุษย์เขาได้รับอนุญาตให้ให้ผ่าศพมนุษย์ร่วมกับนายแพทย์มาร์คกันโตนิโอ  
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เดลลาโตเรในโรงพยาบาลซานตามาเรียโนวาแห่งนครฟลอเรนซ์ และโรงพยาบาลอื่นๆ  

ในมลิานและโรม ลโีอนาร์โดยงัศกึษาการท�างานของระบบกลไกกระดกูและวธิกีารเคล่ือนไหว 

ของกล้ามเนื้อ เขายังเป็นหนึ่งในนักวิจัยด้านชีวกลศาสตร์คนแรกๆ

 ในปัจจบุนั วชิาการแพทย์ไปพฒันาก้าวหน้าข้ึนและแตกแขนงออกเป็นอกีหลากหลาย 

สาขา เช่น กายวิภาคศาสตร์ชีวเคมีเซลล์วิทยาระบาดวิทยาประสาทโภชนาการพยาธิวิทยา

พิษวิทยา ฯลฯ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มีส่วนช่วยพัฒนาการแพทย์อย่างรุดหน้า

ไปกว่าศตวรรษก่อนๆ อย่างมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายการบริหารบ้านเมืองยุคใหม่

เน้นการบริการด้านสาธารณสุขในในเชิงรุกมากกว่าขึ้น กล่าวคือ นอกเหนือการพัฒนา 

ด้านการแพทย์ให้มปีระสทิธภิาพ เท่าเทยีม และทัว่ถงึแล้ว ปัญหาด้านสุขภาพควรให้ความส�าคัญ 

กับ“การป้องกัน” ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าท่ีจะ “รักษา” กันในภายหลัง ซึ่งมีโอกาส 

ที่จะลดการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเวลาได้สูงกว่าประการหลัง

 การเข้าถึงสิทธิของพลเมืองในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ยังเป็นปัญหาใหญ ่

ในหลายๆ ประเทศ เนื่องจากต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ส�าหรับประเทศไทยเมื่อมีกฎหมาย “ประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า” ก็สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้อย่างก้าวหน้ากว่าหลายประเทศที่เจริญแล้ว  

แต่ยังมีปัญหาด้านการเมืองตามมาเก่ียวกับงบประมาณท่ีสูงและทัศนคติและผลประโยชน์

ของแพทย์ส่วนใหญ่  

 พาหนะและการเดินทาง

 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่นิยมอยู่โดดเดี่ยวตามล�าพังเพราะต้องพึ่งพาอาศัยกัน  

การท�ามาหากิน การส�ารองเสบียงอาหาร การแลกเปลี่ยนสินค้า และไปมาหาสู่กัน หรือ

แม้แต่การอพยพและการขยายอาณาเขตด้วยการท�าสงคราม จึงมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลา 

เมื่อต้องพกพาสัมภาระที่มีปริมาณมากหรือมีน�าหนักเกินจะแบกหาม ก็จ�าเป็นที่จะต้องมีวิธี

การที่สามารถขนส่งข้าวของในปริมาณและระยะทางที่ไกลมากขึ้นได้ วิธีง่ายที่สุดในสมัย 

ก่อนประวัติศาสตร์ คือการใช้เลื่อนลากไม้ ซ่ึงรู้จักกันคร้ังแรกอย่างน้อยเมื่อ 7,000 ปี 

ก่อน ค.ศ. ในชุมชนภาคเหนือของยุโรป และอาจ เป็นไปได้ว่าใช้สุนัขในการลาก 

 การน�าสัตว์ป่าเช่น วัว ควาย ม้า ลา และสัตว์ต่างๆ มาเลี้ยงในทุ่งหญ้าทางตอนใต้ 

ของรัสเซียและบนดินแดนแห้งแล้งของเมโสโปเตเมีย เลื่อนเทียมวัวได้ถูกใช้งานมาตั้งแต่ 

4,000 ปีก่อน ค.ศ.  (BamberGascoigne, 2014)
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 สิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์มีแรงบันดาลใจจากโลกธรรมชาติ ความคิด

เกี่ยวกับคราดและส้อมมาจากไม้ง่าม เคร่ืองบินจากนกร่อน แต่ “ล้อ” เป็นนวัตกรรม 

ของมนุษย์โดยแท้จริง  มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า  “แป้นหมุน” ส�าหรับท�าเครื่องปั้นดินเผามีขึ้นเมื่อ

ประมาณ 3,500 ปี ก่อน ค.ศ. โดยชาวสุเมเรียนในเมโสเตเมีย ต่อมาอีก 300 ปี จึงมี 

การดัดแปลงไปใช้กับรถศึก. (Megan Gambino, 2009) 

แป้นหมุนท่ีใช้ ข้ึนรูปในงานเครื่องปั ้นดินเผา

ประกอบด ้วยแป ้นไม ้กลมและแกนเพลา 

ที่ ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยเมโสโปเตเมืยโบราณ  

ซึ่งต่อมาได้ถูกดัดแปลงให้เป็นแป้นหมุนไม้ตัน  

ชิ้นเดียววางในแนวตั้ง กลายเป็น “ล้อ” สองข้าง 

ยึดตายตัวด้วยแกนเพลาไม้ ซึ่งจะหมุนไปด้วยกัน

ในขณะที่รถเคลื่อนที่  

ท่ีมา : thosbakerblog.comและ ebofi.

blogspot.com.au

 เมื่อประมาณ 520 - 510 ปีก่อนค.ศ. จักรพรรดิเปอร์เซียดาไรอัสที่ 1(Darius I)  

ทรงลงทุนด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในดินแดนอียิปต์ที่เพิ่งได้ชนะ โดยการสร้างคลองสุเอซ 

เชื่อมแม่น�้าไนล์กับทะเลแดง ซึ่งกลายเป็นเส้นทางน�้าส�าคัญในเวลาต่อมา  

 ชาวจีนได้ริเริ่มประวัติศาสตร์การการขุดคลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายโครงการตั้งแต่  

3 ศตวรรษ ก่อน ค.ศ. เป็นต้นมา เพื่อใช้ประโยชน์ได้ทั้งการชลประทานและการคมนาคม

ขนส่งมาหลายศตวรรษต่อเนื่องกัน เรือบรรทุกสามารถเดินทางจากแม่น�้าแยงซีเกียงถึง 

แม่น�้าเหลืองเพื่อขึ้นไปยังนครซีอานเมืองหลวงตะวันตก เมื่อจักพรรดิมองโกล กุบไลข่าน  

ได้สถาปนาราชวงศ์หยวนและกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่13  

สามารถเชื่อมแม่น�้าล�าคลองซ่ึงมีระดับน�้าต่างกันด้วยการพัฒนาท�านบปรับระดับน�้า หรือ 

“ประตูน�้า ”(flash lock) ซึ่งสามารถยกเรือขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย  ซึ่งพัฒนามาจากการ

 
 

การบริการด้านสาธารณสุขในในเชิงรุกมากกว่าขึ้น กล่าวคือ นอกเหนือการพัฒนาด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม 
และทั่วถึงแล้ว ปัญหาด้านสุขภาพควรให้ความสําคัญกับ‚การป้องกัน‛ ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าที่จะ ‚รักษา‛ กันใน
ภายหลัง ซึ่งมีโอกาสที่จะลดการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเวลาได้สูงกว่าประการหลัง 

การเข้าถึงสิทธิของพลเมืองในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล  ยังเป็นปัญหาใหญ่ในหลายๆ ประเทศ เนื่องจากต้องมี
ค่าใช้จ่ายสูง  สําหรับประเทศไทยเมื่อมีกฎหมาย ‚ประกันสุขภาพถ้วนหน้า‛ ก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างก้าวหน้ากว่า
หลายประเทศที่เจริญแล้ว  แต่ยังมีปัญหาด้านการเมืองตามมาเกี่ยวกับงบประมาณที่สูงและทัศนคติและผลประโยชน์ของ
แพทย์ส่วนใหญ่   

พาหนะและการเดินทาง 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่นิยมอยู่โดดเดี่ยวตามลําพังเพราะต้องพึ่งพาอาศัยกัน การทํามาหากิน การสํารองเสบียง

อาหาร การแลกเปลี่ยนสินค้า และไปมาหาสู่กัน หรือแม้แต่การอพยพและการขยายอาณาเขตด้วยการทําสงคราม จึงมีการ
เดินทางอยู่ตลอดเวลา เมื่อต้องพกพาสัมภาระที่มีปริมาณมากหรือมีนําหนักเกินจะแบกหาม ก็จําเป็นที่จะต้องมีวิธีการที่
สามารถขนส่งข้าวของในปริมาณและระยะทางที่ไกลมากขึ้นได้  วิธีง่ายที่สุดในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  คือการใช้เลื่อนลาก
ไม้  ซึ่งรู้จักกันคร้ังแรกอย่างน้อยเมื่อ 7,000 ปีก่อนค.ศ. ในชุมชนภาคเหนือของยุโรป และอาจ เป็นไปได้ว่าใช้สุนัขในการลาก  

การนําสัตว์ป่าเช่น วัว ควาย ม้า ลา และสัตว์ต่าง ๆ มาเลี้ยงในทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของรัสเซียและบนดินแดนแห้งแล้ง
ของเมโสโปเตเมีย เลื่อนเทียมวัวได้ถูกใช้งานมาตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนค.ศ.  (BamberGascoigne, 2014) 

สิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์มีแรงบันดาลใจจากโลกธรรมชาติ ความคิดเกี่ยวกับคราดและส้อมมาจากไม้
ง่าม เคร่ืองบินจากนกร่อน แต่ ‚ล้อ‛ เป็นนวัตกรรมของมนุษย์โดยแท้จริง  มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า  ‚แป้นหมุน‛ สําหรับทํา
เคร่ืองปั้นดินเผามีขึ้นเมื่อประมาณ 3,500 ปีก่อนค.ศ. โดยชาวสุเมเรียนในเมโสเตเมีย ต่อมาอีก 300 ปีจึงมีการดัดแปลงไปใช้
กับรถศึก.  (Megan Gambino, 2009)  

 

แ ป้ น ห มุ น ที่ ใ ช้ ขึ้ น รู ป ใ น ง า น
เคร่ืองปั้นดินเผาประกอบด้วยแป้นไม้กลม
และแกนเพลาที่ ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยเมโส
โปเตเมืยโบราณ         ซึ่งต่อมาได้ถูก
ดัดแปลงให้เป็นแป้นหมุนไม้ตัน  ชิ้นเดียว
วางในแนวตั้ง กลายเป็น ‚ล้อ‛ สองข้าง ยึด
ตายตัวด้วยแกนเพลาไม้  ซึ่ งจะหมุนไป
ด้วยกันในขณะที่รถเคลื่อนที่   
ที่ ม า  : thosbakerblog.comแ ล ะ 
ebofi.blogspot.com.au 

 

 
 

การบริการด้านสาธารณสุขในในเชิงรุกมากกว่าขึ้น กล่าวคือ นอกเหนือการพัฒนาด้านการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม 
และทั่วถึงแล้ว ปัญหาด้านสุขภาพควรให้ความสําคัญกับ‚การป้องกัน‛ ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าที่จะ ‚รักษา‛ กันใน
ภายหลัง ซึ่งมีโอกาสที่จะลดการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเวลาได้สูงกว่าประการหลัง 

การเข้าถึงสิทธิของพลเมืองในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล  ยังเป็นปัญหาใหญ่ในหลายๆ ประเทศ เนื่องจากต้องมี
ค่าใช้จ่ายสูง  สําหรับประเทศไทยเมื่อมีกฎหมาย ‚ประกันสุขภาพถ้วนหน้า‛ ก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างก้าวหน้ากว่า
หลายประเทศที่เจริญแล้ว  แต่ยังมีปัญหาด้านการเมืองตามมาเกี่ยวกับงบประมาณที่สูงและทัศนคติและผลประโยชน์ของ
แพทย์ส่วนใหญ่   

พาหนะและการเดินทาง 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่นิยมอยู่โดดเดี่ยวตามลําพังเพราะต้องพึ่งพาอาศัยกัน การทํามาหากิน การสํารองเสบียง

อาหาร การแลกเปลี่ยนสินค้า และไปมาหาสู่กัน หรือแม้แต่การอพยพและการขยายอาณาเขตด้วยการทําสงคราม จึงมีการ
เดินทางอยู่ตลอดเวลา เมื่อต้องพกพาสัมภาระที่มีปริมาณมากหรือมีนําหนักเกินจะแบกหาม ก็จําเป็นที่จะต้องมีวิธีการที่
สามารถขนส่งข้าวของในปริมาณและระยะทางที่ไกลมากขึ้นได้  วิธีง่ายที่สุดในสมัยก่อนประวัติศาสตร์  คือการใช้เลื่อนลาก
ไม้  ซึ่งรู้จักกันคร้ังแรกอย่างน้อยเมื่อ 7,000 ปีก่อนค.ศ. ในชุมชนภาคเหนือของยุโรป และอาจ เป็นไปได้ว่าใช้สุนัขในการลาก  

การนําสัตว์ป่าเช่น วัว ควาย ม้า ลา และสัตว์ต่าง ๆ มาเลี้ยงในทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของรัสเซียและบนดินแดนแห้งแล้ง
ของเมโสโปเตเมีย เลื่อนเทียมวัวได้ถูกใช้งานมาตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนค.ศ.  (BamberGascoigne, 2014) 

สิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์มีแรงบันดาลใจจากโลกธรรมชาติ ความคิดเกี่ยวกับคราดและส้อมมาจากไม้
ง่าม เคร่ืองบินจากนกร่อน แต่ ‚ล้อ‛ เป็นนวัตกรรมของมนุษย์โดยแท้จริง  มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า  ‚แป้นหมุน‛ สําหรับทํา
เคร่ืองปั้นดินเผามีขึ้นเมื่อประมาณ 3,500 ปีก่อนค.ศ. โดยชาวสุเมเรียนในเมโสเตเมีย ต่อมาอีก 300 ปีจึงมีการดัดแปลงไปใช้
กับรถศึก.  (Megan Gambino, 2009)  

 

แ ป้ น ห มุ น ที่ ใ ช้ ขึ้ น รู ป ใ น ง า น
เคร่ืองปั้นดินเผาประกอบด้วยแป้นไม้กลม
และแกนเพลาที่ ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยเมโส
โปเตเมืยโบราณ         ซึ่งต่อมาได้ถูก
ดัดแปลงให้เป็นแป้นหมุนไม้ตัน  ชิ้นเดียว
วางในแนวตั้ง กลายเป็น ‚ล้อ‛ สองข้าง ยึด
ตายตัวด้วยแกนเพลาไม้  ซึ่ งจะหมุนไป
ด้วยกันในขณะที่รถเคลื่อนที่   
ที่ ม า  : thosbakerblog.comแ ล ะ 
ebofi.blogspot.com.au 
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

คิดค้นอันชาญฉลาดของวิศวกรเฉียวเหวยโหย่ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 10. (Bamber  

Gascoigne, 2014)

 อังกฤษในสมัยวิคตอเรียได้มีการประดิษฐ์เครื่องจักรไอน�้าขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก

เพื่อใช้แทนที่แรงงานคนและสัตว์ ด้วยพลังงานอันไม่จ�ากัดได้น�าโลกเข้าสู ่การปฏิวัติ

อุตสาหกรรม (อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล, 2558)  ในปี ค.ศ. 1824 จอร์จ สตีเฟนสัน และคณะ 

ได้ร่วมมือกันประดิษฐ์หัวรถจักรท่ีขับเคลื่อนด้วยระบบความดันไอน�้า ด�าเนินการส�าเร็จ 

ในเดือนกันยายน ค.ศ.1825.  (John Simkin, 2013)

 รูดอล์ฟ ดีเซล (Rudolf Diesel) นักประดิษฐ์ชาวเยอรมันได้ออกแบบเครื่องยนต ์

ที่มีการเผาไหม้ภายในกระบอกสูบ เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในประสบความส�าเร็จครั้งแรก

ในปี 1897.  (Mary Bellis, 2014)

 ใน ค.ศ.1902 วิลเบอร์ และออร์วิลล์ไรท์ (Wilbur and Orville Wright) สองพี่น้อง

ได้ท�าการบินสี่เที่ยวสั้นๆ ในวันท่ี 17 ธันวาคม 1903 ด้วยความเร็วกว่า 23 ไมล์ต่อชั่วโมง  

นับว่าเป็นการทดลองขับเคลื่อนอากาศยานได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรกของโลก. (Smithsonian 

National Air Space Museum, 2015)

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 อาหารการกนิ : ปัจจยัพืน้ฐานการด�ารงชวีติ “อาหาร” เป็นความจ�าเป็นอนัดบัแรก 

ต่อการด�ารงชีวิตของมนุษย์  การบริโภคอาหารในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนในหลายมิติ  

ทั้งด้านวัฒนธรรม อ�านาจทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของระบบขนส่งที่สามารถบริการ

ข้ามทวีป การบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยหรือการใช้วัตถุดิบทางอาหารอย่างไม่คุ้มค่าในสังคม 

ที่สมบูรณ์มั่งคั่งกลายเป็น “อาหารเหลือท้ิง” ท่ีก�าลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก  

จากข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่าในแต่ละปีมีอาหาร

เหลือท้ิงประมาณ 1/3 ของอาหารท้ังโลก หรือประมาณ 1.3 พันล้านตัน มีมูลค่าราว  

1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสามารถเลี้ยงดูประชากรทั่วโลกที่อดอยากได้กว่า 870 ล้านคน

ต่อวัน (ฐานเศรษฐกิจ, 13 มิถุนายน 2556) แต่ประเด็นท่ีผู้วิจัยเป็นห่วงและใกล้ตัวกับผู้คน 

ยุคใหม่ที่ สุดก็คือโรคอ้วนในเด็กซ่ึงมีสาเหตุจากการบริโภคอาหารไร้ประโยชน์ หรือ

โภชนาการที่ขาดความสมดุล เช่น อาหารฟาสต์ฟูด(fastfood) ที่เต็มไปด้วยปริมาณของไข
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

มันและน�้าตาลมากเกินไป รวมถึงขนมขบเคี้ยวและน�้าอัดลม โรคอ้วนในเด็กจะส่งผลให้เกิด

อาการแทรกซ้อนตามมาอีกหลายโรค ไม่ว่าความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ฯลฯ 

ก่อนวัยอันควร มีพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติ การบริโภค 

ในลักษณะนี้มีผลมาจากความส�าเร็จในการโฆษณาของผลิตภัณฑ์อาหารฟาสต์ฟูดที่สร้าง

ภาพพจน์ความทันสมัย ดูมีฐานะ และความอิ่มเอมสนุกสนานในการบริโภคสินค้าตามกระแส

แฟชั่น 

 ที่อยู ่อาศัยและสิ่งแวดล้อม : เราไม่สามารถแยกปัญหาเกี่ยวกับที่อยู ่อาศัย 

ออกจากสภาพแวดล้อมได้ หากเกิดปัญหากับสิ่งใดก็จะส่งผลกระทบกับอีกส่ิงหนึ่งอย่าง 

เลี่ยงไม่พ้น ข้อมูลข่าวสารท่ีเผยแพร่อย่างกว้างขวางด้วยสารพัดสื่อได้ให้ความรู้ในทุกระดับ

สังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตื่นตัวขานรับการปรับตัวครั้งใหญ่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

มีการรณรงค์สร้างจิตส�านึกท้ังด้านการป้องกันและการแก้ปัญหาสิ่งแวด ล้อมขนานใหญ่ 

ได้แก่ การประหยัดพลังงาน, พลังงานทดแทน, เกษตรอินทรีย์, การลดสภาวะเรือนกระจก 

และกิจกรรมอีกมากมายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับ ชาติ และท่ีประชุมนานาชาติค�าศัพท์

ใหม่ๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนาเป็นที่ยอมรับกันในช่ือ “ส่ิงแวดล้อมสีเขียว”, 

“ชุมชนสีเขียว” ฯลฯ แต่การพัฒนาเมืองแบบเอาเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางในทุกๆ ด้าน  

ก่อให้เกิดความเจริญแบบกระจุกตัว และดูดกลืนทุกสิ่งเข้าสู่เมิองหลวง ปัญหาที่ตามมาเป็น

ลูกโซ่ได้แก่ รถติด มลภาวะทุกด้าน การอพยพของคนชนบทสู่เมือง ชุมชนแออัด ฯลฯ  

ผู้วิจัยสนใจในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาความขาดแคลนและความไม่ม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย  

ราคาที่ดินในเมืองใหญ่ซึ่งถีบตัวสูงขึ้นจนเกินความสามารถครอบครองของคนส่วนใหญ่  

แต่กลับเป็นทรัพย์สินของกลุ่มผู้มีฐานะส่วนน้อย ซ่ึงเป็นภาพที่พบเห็นกันจนชินตาท่ีมาคู่กับ

สังคมเมืองแทบทุกแห่ง โดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนาโดยขาดดุลยภาพ

 สุขภาพและการเยียวยา : วิทยาการแพทย์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนา

ก้าวหน้าขึ้นมาก ช่วยพัฒนาด้านสุขภาพและการเยียวยาให้รุดหน้าไปกว่าศตวรรษก่อนๆ 

อย่างมากมาย นโยบายรัฐเกี่ยวกับการประกันสุขภาพช่วยให้เกิดความเท่าเทียมในการรักษา

เยียวยา แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ด้านสุขภาวะของผู้บริโภคกลับไม่ได้ก้าวหน้าอย่างที่ควร  

ความเชื่อม่ันด้านวิทยาการแพทย์กลับกลาย เป็นปัจจัยทางอ้อมแห่งความประมาท ผู้ป่วย 

ให้ความส�าคัญกับ “รักษา” ซึ่งเป็นทัศนคติเชิงรับมากกว่าเชิงรุกคือ “การป้องกัน” ไม่ให้เกิด



89
 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

โรคภัยไข้เจ็บซึ่งจะลดการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเวลาได้ดีกว่า

 ยานพาหนะและการเดนิทาง : การเดนิทางและการคมนานาคมขนส่งมคีวามส�าคญั 

ต่อการด�าเนินชีวิตในสังคม  ยวดยานพาหนะส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงน�้ามันซึ่งเป็น

พลังงานฟอสซิลมาตลอดศตวรรษที่ 20 แต่การแข่งขันอย่างรุนแรงในธุรกิจน�้ามัน แรงกดดัน

ด้านสิง่แวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยใีนการใช้พลงังานหมนุเวยีนได้ส่งผลกระทบ 

ต่อผูผ้ลติเชือ้เพลงิฟอสซลิในระยะยาวทีจ่ะท�าให้เศรษฐกจิรปูแบบนีช้ะลอตวัลง การถอืก�าเนดิ 

ของรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดเพื่อลดการใช้เช้ือเพลิงคาร์บอนด์สูงและความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นทางเลือกที่ส่งผลดี ต่อสิ่งแวดล้อมยอดขายรถยนต์

ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนมากจากความต้องการที่แข็งแกร่งของจีน ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริด  

ทั่วโลกอาจเกิน 1 ล้านคันในปี 2017 เป็นครั้งแรก

 แต่ในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งผลิตรถยนต์แหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก แม้จะไม่มี

แบรนด์รถยนต์ที่คนไทยเป็นเจ้าของ และต้องน�าเข้าเช้ือเพลิงน�้ามันมากกว่าที่ผลิตได้เอง  

การไม่พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสินค้าทางรางท�าให้คนไทยต้องดิ้นรน 

หารถยนต์ส่วนตวัมาใช้ ถงึแม้บางคนจะต้องใช้จ่ายเกนิฐานะกต็าม ยวดยานพาหนะบนท้องถนน 

มีปริมาณมากมายจนเกิดปัญหารถติดในทุกเมืองใหญ่ของประเทศ และยังไม่ตื่นตัวในการ

แสวงหาพลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

วาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ : เป็นส่วนหน่ึงของสร้างอัตตลักษณ์ให้ดึงดูดความสนใจ  

ในขณะที่ข้อมูลด้านปัจจัยการด�ารงชีวิตถูกน�าเสนอให้เห็นวิวัฒนามาตามล�าดับสมัยทาง

ประวัติศาสตร์ เกิดจากการคิดค้นและความเพียรพยายามของบรรพบุรุษในอดีตที่ควรแก่ 

การยกย่องเชิดชู  แต่กลับย้อนแย้งด้วยพฤติกรรมของคนยุคใหม่ผ่าน ‘วาทกรรม’ ต่างๆ  

ที่ขัดแย้งกัน  เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสงสัย หรือฉุกคิดให้ทบทวนสิ่งที่ดูเหมือนจะคุ้ยเคย

จนเป็นปกติกันใหม่

 การสังเคราะห์เชิงทัศนศิลป์ – การตีความภาษาเขียนเป็นภาษาภาพ

 เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมากของการสร้างสรรค์ในโลกทัศนศิลป์ เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูล

ออกมาเรียบเรียงเป็นประเด็นและเร่ืองราวต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ก็มาถึงกระบวนการตีความ

หรอืการ ‘สงัเคราะห์’ ข้อมลูให้ออกมาเป็น ‘ภาพ’ หรอือกีนยัหนึง่คือ การแปล ‘ภาษาเขยีน’  
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ไปสู ่‘ภาษาภาพ’ ซึง่นบัว่าเป็นหวัใจของการแสดงออกของศลิปินแต่ละคนทีเดยีว ในเรือ่งราว 

เดียวกัน ศิลปินแต่ละคนย่อมตีความจากจินตนาการออกมาเป็นภาพได้แตกต่างกันออกไป 

จินตนาการจึงมีบทบาทมากที่สุดในขั้นนี้ที่จะท�าหน้าที่คล้ายกับวาทกรที่ควบคุมวงดุริยางค์

อันประกอบด้วยภูมิความรู้, ประสบการณ์, ทัศนคติ และทักษะความช�านาญของผู้สร้างสรรค์

แต่ละคน 

แผนภูมิกระบวนการ “สังเคราะห์” ข้อมูลจากภาษาเขียนไปสู่การเป็นภาษาภาพ                    

ผู้ออกแบบ : พัทราผดุงสุนทรารักษ์

 การร่างภาพ

 เมื่อผู้วิจัยสืบค้นข้อมูลท่ีเป็น ‘ภาษาเขียน’ ได้เพียงพอแล้ว ก็น�ามาวิเคราะห์ว่า

เรือ่งใดจะสามารถสงัเคราะห์เป็น ‘ภาษาภาพ’ ได้อย่างไร ผ่านกระบวนการตคีวามจากตวัอกัษร 

สู่ความเป็นภาพ ซึ่งต้องอาศัยจินตนาการและประสบการณ์ของผู้วิจัย ภาพในจินตนาการ 

ครั้งแรกอาจไม่ใช่ภาพที่ดีที่สุด ผู้วิจัยก็ต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาพที่สัมพันธ์กับแต่ละ

 
 

 

 
การสังเคราะห์เชิงทัศนศิลป์ – การตีความภาษาเขียนเป็นภาษาภาพ 
เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากของการสร้างสรรค์ในโลกทัศนศิลป์ เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลออกมาเรียบเรียงเป็นประเด็นและ

เร่ืองราวต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ก็มาถึงกระบวนการตีความหรือการ ‘สังเคราะห์’ ข้อมูลให้ออกมาเป็น ‘ภาพ’ หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
การแปล ‘ภาษาเขียน’ไปสู่  ‘ภาษาภาพ’ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของการแสดงออกของศิลปินแต่ละคนทีเดียว ในเร่ืองราวเดียวกัน 
ศิลปินแต่ละคนย่อมตีความจากจินตนาการออกมาเป็นภาพได้แตกต่างกันออกไป จินตนาการจึงมีบทบาทมากที่สุดในขั้นนี้ที่
จะทําหน้าที่คล้ายกับวาทกรที่ควบคุมวงดุริยางค์อันประกอบด้วยภูมิความรู้ , ประสบการณ์, ทัศนคติ และทักษะความชํานาญ
ของผู้สร้างสรรค์แต่ละคน  

 

แผนภูมิกระบวนการ ‚สังเคราะห์‛ ข้อมูลจากภาษาเขียนไปสู่การเป็นภาษาภาพ                     
ผู้ออกแบบ : พัทราผดุงสุนทรารักษ์ 

การร่างภาพ 

เมื่อผู้วิจัยสืบค้นข้อมูลที่เป็น ‘ภาษาเขียน’ ได้เพียงพอแล้ว  ก็นํามาวิเคราะห์ว่าเร่ืองใดจะสามารถสังเคราะห์เป็น 
‘ภาษาภาพ’  ได้อย่างไร ผ่านกระบวนการตีความจากจากตัวอักษรสู่ความเป็นภาพ  ซึ่งต้องอาศัยจินตนาการและประสบการณ์
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ประเด็นให้มากที่สุดกันอีกรอบหนึ่ง ข้อมูลภาพอาจหาได้จากการสังเกตของจริง, ภาพถ่าย, 

ภาพตราสัญลักษณ์ และตัวอักษรข้อความต่างๆ น�ามาคัดเลือกตามกรอบคิดดังกล่าวแล้ว 

จึงร่างเป็นภาพต้นแบบ ซ่ึงควรจะร่างหลายๆ แบบจนกว่าเป็นที่พอใจแล้วคัดเลือกแบบร่าง 

ที่คิดว่าสามารถสื่อสารได้สอดคล้องกับแต่ละประเด็นได้ดีที่สุด  จึงจะน�าไปขยายเป็นแบบร่าง 

3 มิติ และประติมากรรมต่อไป ข้ันตอนการร่างภาพเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญมากส�าหรับ

ศิลปินทัศนศิลป์ เป็นกระบวนการครุ่นคิดท่ีแปลงจินนตนาการจากอากาศธาตุไปสู่ความเป็น 

รูปธรรมที่ผู้ชมสามารถสัมผัสได้

แบบร่าง “อาหารการกิน” แบบร่าง “ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม”

แบบร่าง “สุขภาพและการเยียวยา” แบบร่าง “การเดินทางและพาหนะ”

 
 

ของผู้วิจัย  ภาพในจินตนาการคร้ังแรกอาจไม่ใช่ภาพที่ดีที่สุด  ผู้วิจัยก็ต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาพที่สัมพันธ์กับแต่ละ
ประเด็นให้มากที่สุดกันอีกรอบหนึ่ง ข้อมูลภาพอาจหาได้จากการสังเกตของจริง, ภาพถ่าย, ภาพตราสัญลักษณ์ และตัวอักษร
ข้อความต่าง ๆ นํามาคัดเลือกตามกรอบคิดดังกล่าวแล้วจึงร่างเป็นภาพต้นแบบ ซึ่งควรจะร่างหลาย ๆ แบบจนกว่าเป็นที่พอใจ
แล้วคัดเลือกแบบร่างที่คิดว่าสามารถสื่อสารได้สอดคล้องกับแต่ละประเด็นได้ดีที่สุด  จึงจะนําไปขยายเป็นแบบร่าง 3 มิติ และ
ประติมากรรมต่อไป  ข้ันตอนการร่างภาพเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญมากสําหรับศิลปินทัศนศิลป์  เป็นกระบวนการครุ่นคิดที่
แปลงจินนตนาการจากอากาศธาตุไปสู่ความเป็นรูปธรรมที่ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ 

 
แบบร่าง ‚อาหารการกิน‛  

 

 
แบบร่าง ‚ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม‛  

 
แบบร่าง ‚สุขภาพและการเยียวยา‛  

 
 
แบบร่าง ‚การเดินทางและพาหนะ‛  

 
การขยายผลงานประติมากรรม 

 
 

ของผู้วิจัย  ภาพในจินตนาการคร้ังแรกอาจไม่ใช่ภาพที่ดีที่สุด  ผู้วิจัยก็ต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาพที่สัมพันธ์กับแต่ละ
ประเด็นให้มากที่สุดกันอีกรอบหนึ่ง ข้อมูลภาพอาจหาได้จากการสังเกตของจริง, ภาพถ่าย, ภาพตราสัญลักษณ์ และตัวอักษร
ข้อความต่าง ๆ นํามาคัดเลือกตามกรอบคิดดังกล่าวแล้วจึงร่างเป็นภาพต้นแบบ ซึ่งควรจะร่างหลาย ๆ แบบจนกว่าเป็นที่พอใจ
แล้วคัดเลือกแบบร่างที่คิดว่าสามารถสื่อสารได้สอดคล้องกับแต่ละประเด็นได้ดีที่สุด  จึงจะนําไปขยายเป็นแบบร่าง 3 มิติ และ
ประติมากรรมต่อไป  ข้ันตอนการร่างภาพเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญมากสําหรับศิลปินทัศนศิลป์  เป็นกระบวนการครุ่นคิดที่
แปลงจินนตนาการจากอากาศธาตุไปสู่ความเป็นรูปธรรมที่ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ 

 
แบบร่าง ‚อาหารการกิน‛  

 

 
แบบร่าง ‚ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม‛  

 
แบบร่าง ‚สุขภาพและการเยียวยา‛  

 
 
แบบร่าง ‚การเดินทางและพาหนะ‛  

 
การขยายผลงานประติมากรรม 

 
 

ของผู้วิจัย  ภาพในจินตนาการคร้ังแรกอาจไม่ใช่ภาพที่ดีที่สุด  ผู้วิจัยก็ต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาพที่สัมพันธ์กับแต่ละ
ประเด็นให้มากที่สุดกันอีกรอบหนึ่ง ข้อมูลภาพอาจหาได้จากการสังเกตของจริง, ภาพถ่าย, ภาพตราสัญลักษณ์ และตัวอักษร
ข้อความต่าง ๆ นํามาคัดเลือกตามกรอบคิดดังกล่าวแล้วจึงร่างเป็นภาพต้นแบบ ซึ่งควรจะร่างหลาย ๆ แบบจนกว่าเป็นที่พอใจ
แล้วคัดเลือกแบบร่างที่คิดว่าสามารถสื่อสารได้สอดคล้องกับแต่ละประเด็นได้ดีที่สุด  จึงจะนําไปขยายเป็นแบบร่าง 3 มิติ และ
ประติมากรรมต่อไป  ขั้นตอนการร่างภาพเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญมากสําหรับศิลปินทัศนศิลป์  เป็นกระบวนการครุ่นคิดที่
แปลงจินนตนาการจากอากาศธาตุไปสู่ความเป็นรูปธรรมที่ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ 

 
แบบร่าง ‚อาหารการกิน‛  

 

 
แบบร่าง ‚ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม‛  

 
แบบร่าง ‚สุขภาพและการเยียวยา‛  

 
 
แบบร่าง ‚การเดินทางและพาหนะ‛  

 
การขยายผลงานประติมากรรม 

 
 

ของผู้วิจัย  ภาพในจินตนาการคร้ังแรกอาจไม่ใช่ภาพที่ดีที่สุด  ผู้วิจัยก็ต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาพที่สัมพันธ์กับแต่ละ
ประเด็นให้มากที่สุดกันอีกรอบหนึ่ง ข้อมูลภาพอาจหาได้จากการสังเกตของจริง, ภาพถ่าย, ภาพตราสัญลักษณ์ และตัวอักษร
ข้อความต่าง ๆ นํามาคัดเลือกตามกรอบคิดดังกล่าวแล้วจึงร่างเป็นภาพต้นแบบ ซึ่งควรจะร่างหลาย ๆ แบบจนกว่าเป็นที่พอใจ
แล้วคัดเลือกแบบร่างที่คิดว่าสามารถสื่อสารได้สอดคล้องกับแต่ละประเด็นได้ดีที่สุด  จึงจะนําไปขยายเป็นแบบร่าง 3 มิติ และ
ประติมากรรมต่อไป  ขั้นตอนการร่างภาพเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญมากสําหรับศิลปินทัศนศิลป์  เป็นกระบวนการครุ่นคิดที่
แปลงจินนตนาการจากอากาศธาตุไปสู่ความเป็นรูปธรรมที่ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ 

 
แบบร่าง ‚อาหารการกิน‛  

 

 
แบบร่าง ‚ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม‛  

 
แบบร่าง ‚สุขภาพและการเยียวยา‛  

 
 
แบบร่าง ‚การเดินทางและพาหนะ‛  

 
การขยายผลงานประติมากรรม 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 การขยายผลงานประติมากรรม

 เป็นขั้นตอนท่ีต้องอาศัยทักษะ การเลือกวัสดุและเทคนิคที่เหมาะสมกับผลงาน 

และระยะเวลาในการท�างาน ซ่ึงผู้วิจัยเลือกใช้การผสมผสานวัสดุและเทคนิคหลายอย่าง  

ทั้งปั ้น – หล่อโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์กลาส ประติมากรรมไม้ การตะปะกระดาษ และ 

เชื่อมโลหะ  รวมทั้งการเขียนสีอคริลิกในขั้นตอนสุดท้าย

 ผลงานประติมากรรม

 

“ อาหารการกิน - Fastfood boy”,  พ.ศ. 2561

เทคนิค สื่อผสม : ปั้น - หล่อหล่อโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์กลาส, สีอะคริลิก เหล็กเส้น,  

              กระดาษฟรอยด์สีเงินและสีทอง

ขนาด สูง .90  เมตร

 

 
 

เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยทักษะ  การเลือกวัสดุและเทคนิคที่เหมาะสมกับผลงาน และระยะเวลาในการทํางาน ซึ่งผู้วิจัย
เลือกใช้การผสมผสานวัสดุและเทคนิคหลายอย่าง ท้ังป้ัน –หล่อโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์กลาส  ประติมากรรมไม้  การตะปะ
กระดาษ และเชื่อมโลหะ  รวมทั้งการเขียนสีอคริลิกในขั้นตอนสุดท้าย 

 

ผลงานประติมากรรม 

 
‚ อาหารการกิน - Fastfood boy‛,  พ.ศ. 2561 

เทคนิค สื่อผสม : ปั้น-หล่อหล่อโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์กลาส, สีอะคริลิก  เหล็กเส้น, กระดาษฟรอยด์สีเงินและสี
ทอง 

ขนาด สูง .90  เมตร 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

“ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม – คนแคระแบกวิมานทอง”,  พ.ศ. 2561 

เทคนิค ประติมากรรมปั้น – หล่อโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์กลาส, สีอะคริลิก

ขนาด สูง  1.20  เมตร

 

“สุขภาพและการเยียวยา  - Healthy boy”,  พ.ศ. 2561

เทคนิค สื่อผสม :  ไม้, ไม้อัด, กระดาษรีไซเคิล, สีอะคริลิก

ขนาด สูง .70 เมตร

 
 

 
 ‚ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม – คนแคระแบกวิมานทอง‛,  พ.ศ. 2561  
เทคนิค ประติมากรรมปั้น –หล่อโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์กลาส, สีอะคริลิก 
ขนาด สูง  1.20  เมตร 

 

 ‚สุขภาพและการเยียวยา  - Healthy boy‛,  พ.ศ. 2561 

เทคนิค สื่อผสม :  ไม้, ไม้อัด,  กระดาษรีไซเคิล, สีอะคริลิก 
ขนาด สูง .70 เมตร 

 
 

 
 ‚ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม – คนแคระแบกวิมานทอง‛,  พ.ศ. 2561  
เทคนิค ประติมากรรมปั้น –หล่อโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์กลาส, สีอะคริลิก 
ขนาด สูง  1.20  เมตร 

 

 ‚สุขภาพและการเยียวยา  - Healthy boy‛,  พ.ศ. 2561 

เทคนิค สื่อผสม :  ไม้, ไม้อัด,  กระดาษรีไซเคิล, สีอะคริลิก 
ขนาด สูง .70 เมตร 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 

ภาพที่ 53 “ยานพาหนะและการเดินทาง - End of fossil fuels era ”,  พ.ศ. 2561

เทคนิค สื่อผสม :  ไม้, ไม้อัด,  กระดาษรีไซเคิล, สีอะคริลิก

ขนาด สูง .70 เมตร

สรุปผล
 ในเมือ่การพัฒนาทางด้านวัตถุเป็นเสมอืนรางวลัชวีติของมนษุย์ผูป้ระสพความส�าเรจ็ 

ในการควบคุมโลกนี้ได้ การอนุรักษ์ธรรมชาติจึงเป็นเพียงวาทกรรมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา

เพื่อเป็นข้ออ้างทางมโนธรรม และยื้อเวลาที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจังออกไปเรื่อยๆ

 เมื่อถึง ณ เวลานี้ สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศได้มาถึงจุดวิกฤติจนยาก 

จะเยียวยาแล้ว การอนุรักษ์ธรรมชาติเพียงวาทกรรมไม่ได้ช่วยลดความเสียหายให้ดีข้ึนได ้ 

ถ้าไม่เริ่มปฎิบัติกันอย่างจริงจัง ความเดือดร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ และจะส่งผลกระทบ 

ถึงทุกผู ้ทุกคนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู ้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชุดนี้ 

เพื่อกระตุ้น เร่งรัดให้ผู้ชมได้ขบคิด ทบทวนให้ตระหนักและน�าไปไปปฏิบัติกันอย่างจริงจัง  

เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนในวันข้างหน้า

 
 

 

ภาพท่ี 53  ‚ยานพาหนะและการเดินทาง - End of fossil fuels era ‛,  พ.ศ. 2561 

เทคนิค สื่อผสม :  ไม้, ไม้อัด,  กระดาษรีไซเคิล, สีอะคริลิก 
ขนาด สูง .70 เมตร 
 
สรุปผล 

ในเมื่อการพัฒนาทางด้านวัตถุเป็นเสมือนรางวัลชีวิตของมนุษย์ผู้ประสพความสําเร็จในการควบคุมโลกนี้ได้ การ
อนุรักษ์ธรรมชาติจึงเป็นเพียงวาทกรรมที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นข้ออ้างทางมโนธรรม  และยื้อเวลาที่จะอนุรักษ์
ธรรมชาติอย่างจริงจังออกไปเร่ือยๆ 

เมื่อถึง ณ เวลานี้  สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศได้มาถึงจุดวิกฤติจนยากจะเยียวยาแล้ว  การอนุรักษ์ธรรมชาติเพียง

วาทกรรมไม่ได้ช่วยลดความเสียหายให้ดีขึ้นได้  ถ้าไม่เร่ิมปฎิบัติกันอย่างจริงจัง  ความเดือดร้อนจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ  และจะ

ส่งผลกระทบถึงทุกผู้ทุกคนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชุดนี้เพื่อกระตุ้น  เร่งรัดให้

ผู้ชมได้ขบคิด  ทบทวนให้ตระหนักและนําไปไปปฏิบัติกันอย่างจริงจัง  เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนในวันข้างหน้า 

กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาแนะนํา และให้คําปรึกษาอย่างดีจากรองศาสตราจารย์ปิติวรรธน์ 

สมไทย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ แห่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู้ คําแนะนํา และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
ความเอาใจใส่ยิ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

กิตติกรรมประกาศ
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาแนะน�า และให้ค�าปรึกษาอย่างดี

จากรองศาสตราจารย์ปิติวรรธน์ สมไทย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์ 

เทพศักดิ ์ทองนพคณุ อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม รวมทัง้ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กติิญาณสุนัต์  

แห่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้กรุณาถ่ายทอดความรู ้ ค�าแนะน�า และตรวจสอบแก้ไข 

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ยิง่ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้เป็นอย่างยิง่ จงึขอกราบขอบพระคณุ 

เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

 ขอร�าลึกพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ก�าเนิดและอบรมสั่งสอน ศาสตราเมธีนนธิวรรธน์ 

จันทะนะผลิน อาจารย์ผู้ชี้แนวทางศิลปะแห่งประติมากรรมในการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และผู้ช่วยศาสตร์จารย์อนิก สมบูรณ์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สอนให้รู้จักประติมากรรม

ส�าหรับประกอบอาชีพที่ผ่านมา 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยทักษิณ ต้นสังกัดผู้ให้ทุนการศึกษา เพื่อนร่วมงานที่ให้

ความร่วมมือช่วยเหลือและก�าลังใจตลอดมา ซึ่งไม่อาจกล่าวนามในที่นี้ได้หมด ซึ่งผู้วิจัย 

ขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

เอกสารอ้างอิง  

ภาษาไทย

สมเกียรติ ตั้งนโม. (2547). ศิลปวัฒนธรรม และลัทธิบริโภคนิยมหลังสมัยใหม่ เรียบเรียง 

 จากหนังสือ High Culture, Popular culture ในหัวข้อ Art, culture and  

 consumerism โดย Peter Goodall. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สืบค้นเมื่อ  

 20 ต.ค. 2554 จาก midnightuniv@gmail.com

สฤณี อาชวานันทกุล. (2551). การพัฒนาอย่างย่ังยืน. หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  

 ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2551 สืบค้นเม่ือ 26 ธค. 2554 จาก http://www. 

 onopen.com/2008/01/2760

รักษ์สิ่งแวดล้อม รณรงค์แก้ปัญหา อาหารเหลือทิ้ง. คอลัมน์ Green idea,ฐานเศรษฐกิจ  

 วันที่13 มิถุนายน 2556 สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม 2558 จาก http://www. 

 en.mahidol.ac.th/thai/news/envi_news_fullv2.php?id=1790
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล. (2558). อิสรภาพแห่งอนาคต.นิตยสารคิด Creative Thailand, TCDC  

 ฉบับที่ 7 ปีที่ 6 เดือนเมษายน 2558

ภาษาอังกฤษ

Christopher Lasch. (2013). The Culture of Consumerism. Artifacts & Documents,  

 Smithsonian Education. Retrieved  May 2nd 2014 from http://www. 

 smithsonianeducation.org/idealabs/ap/essays/consume.htm

Jenny Pinkus.(1996). Foucault. Massey University of New Zealand. Retrieved   

 January 12nd  2012  from http://www.massey.ac.nz/~alock/theory/ 

 foucault.htm

Andy Warhol. (2015). The Art Story Foundation website. Retrieved March 20th  

 2015 from http://www.theartstory.org/artist-warhol-andy.htm

Jeremy Hunt. (2011). Joseph Kosuth : ‘The Mind’s Image of Itself #3’ a play  

 of architecture and the mind. Art & Public Space, Art & Architecture  

 Journal / Press (AAJ). Retrieved June 17th  2014  from http://aajpress. 

 wordpress.com/2011/09/03/joseph-kosuth-the-minds-image-of-itself- 

 3%E2%80%99-a-play-of-architecture-and-the-mind-100911-011011- 

 spruth-magers-london/ 

The Rosetta Stone. (2014). The British Museum website.retrieved April 6th  

 2014 from http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/ 

 highlight_objects/aes/t/the_rosetta_stone.aspx

History of Food : Teaching The Food System. A Pproject of the John Hopkins  

 Center For a Livable Future. Retrieved Fabruary 14th 2015 from  
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 
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เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
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 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 
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เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

สพัุฒน์ นาคเสน, สณุ ีลิมป์ปิยพนัธ์, พรทพิย์ มหนัตมรรค, ชยพร ไชยสทิธิ ์และจุลิม่ พรมนนิ

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  

ต�าบลท่าเรือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

อีเมล: Norapat.1963@gmail.com

การสร้างสรรค์ระบ�าลีลาชาชัก

 ชาชัก เป็นเครื่องดื่มประจ�าชาติของมาเลเซีย แต่เป็นที่รู ้จักกันอย่างแพร่หลาย 

ในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมท้ังประเทศไทย การสร้างสรรค์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

และวิเคราะห์ลีลาท่าทางการชักชา  เพื่อน�ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงชุดระบ�าลีลา

ชาชัก ประกอบด้วย ท่าร�า ลีลาการชักชา เครื่องแต่งกาย ท�านองเพลง และเนื้อเพลง  

เพื่อน�าไปใช้แสดงในโอกาสต่างๆ 

 วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง การสัมภาษณ์

บุคคลในพื้นที่ และการค้นคว้าเอกสาร เริ่มด้วยการศึกษาลีลาท่าทางการชักชา ศึกษา 

การออกแบบเครื่องแต่งกาย ศึกษาการจัดท�าดนตรีและเนื้อเพลง  เพื่อน�ามาออกแบบท่าร�า  

ออกแบบเครื่องแต่งกาย ประดิษฐ์ท�านองเพลง และแต่งเนื้อเพลง 

 ผลการศึกษาท�าให้สามารถน�ามาประดิษฐ์เป็นท่าร�าระบ�าลีลาชาชัก ประดิษฐ์

เครือ่งแต่งกาย ประดษิฐ์ท�านองเพลงและเนือ้เพลง ท่าร�าระบ�าลลีาชาชกั แบ่งเป็น 1. ท่าพืน้ฐาน  

ประกอบด้วย ท่าเทสลับไปมา ท่าเทดิ่งชา และท่าเทไขว้มือ 2. ท่าพิเศษ ประกอบด้วย ท่าเท

ไขว้มือใต้ศอก ท่าเทเอี้ยวตัว ท่าเทหมุนตัว ท่าเทผีเสื้อ ท่าเทด้านหลัง และท่าเทข้ามศีรษะ 

เครื่องแต่งกายบอกถึงเอกลักษณ์การแต่งกายของคนไทยมุสลิมทางภาคใต้ ท�านองเพลง  

แบ่งเป็น 3 ท�านองเพลง และเนื้อเพลงบอกถึงความสนุกสนาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ภาคใต้ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง ช่วงท่ี 1 ใช้ท�านองเพลงที่ 1 เป็นท�านองเพลง 

บทคัดย่อ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกท่ีอ่อนหวาน ช่วงท่ี 2 ใช้ท�านองเพลงที่ 2 เป็นท�านองเพลงที่ส่ือถึง

อารมณ์สนุกสนาน เร้าใจ และช่วงที่ 3 ใช้ท�านองเพลงที่ 3 เป็นท�านองเพลงที่ส่ือให้เห็น 

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชิมชาชัก โดยท�านองเพลงจะมีความกระชับ รุกเร้า  

มากขึ้นกว่าท�านองเพลงที่ 2 ในส่วนของเนื้อเพลงกล่าวถึงการเชิญชวนให้มาลองลิ้มชิมชาชัก 

อันเป็นเอกลักษณ์ของคนปักษ์ใต้  

ค�าส�าคัญ: ระบ�า, งานสร้างสรรค์, ชาชัก
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“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
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สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

Sunee  Limpiyaphan, Porntip Mahantamak, Supat  Narksen,

Chayaporn Chaiyasit and Julim Pormnin

Nakhon Si Thammarat College Of Dramatic Arts, 

Nakhon Si Thammarat, 80000 Thailand

 e-mal: Norapat.1963@gmail.com

CHOREOGRAPHIC STUDY OF TEH TARIK DANCE

 Teh Tarik (pulled tea) is a national drink of Malaysia but widely known 

in many Southeast Asian countries including Thailand. The study aimed at  

investigating and analyzing Teh Tarik preparation and presentation in order  

to choreograph a new dance to perform in various occasions. Participant  

observations, interviews and document research were used to study styles 

and patterns of tea preparation and presentation, particularly, pouring and 

pulling techniques, tea makers’ costumes, accompanying music, song and 

lyric. 

 To collect the data, the researchers used multiple participant  

observations, interviews and document research. Initially, the procedure 

started from studying the styles and patterns of tea pouring and pulling. 

Thereupon, the tea makers’ costumes, accompanying music, song and lyric 

were investigated and analyzed to choreograph a new dance.

 The results revealed unique dancing styles and patterns of tea  

pouring and pulling techniques. Hereby, the Teh Tarik was choreographed. 

Abstract
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Concurrently, costumes, accompanying music, song and lyric were created. 

The newly choreographed dance comprises of dancing patterns, styles,  

costume, accompanying music, song and lyric. Dancing patterns included basic 

styles which comprised of tea pouring and pulling and newly created styles or 

specific styles which demonstrated the skill and expertise of dragging a long 

stream of tea back and forth, up and down, crossing between two hands,  

elbows, and from the height repeatedly to show the arts of using hands,  

elbows, head, body and foot movement by both male and female dancers. 

The costumes were designed to reflect and demonstrate the identities of  

Muslim people in the southernmost area.

 Three tones of music accompanying the song and lyric comprise of 

sweet, arousing, joyful and motivated tones. The lyric of the song conveys 

persuasive message to convince listeners to enjoy tasting the unique tea of 

the Southern Thai people.

Keywords: Dance, choreograph, Teh Tarik
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บทน�า
 ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา

 ภาคใต้มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นปัจจัย

และเป็นข้อจ�ากัดอันเป็นการเกื้อกูลให้เกิดการหล่อหลอมของชนชาวใต้ให้มีการปรับเปล่ียน 

วิธีการด�าเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม โดยมีการพัฒนา

ภูมิปัญญา การจัดการ และการสืบทอดให้ยืนยงคงความเป็นเอกลักษณ์มาเป็นเวลาช้านาน 

ท�าให้ก่อเกดิบรบิททางสังคม อนัเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจในความมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างสรรค์ 

สิ่งใหม่ๆ ข้ึน นั่นคือความหลากหลายทางสังคมท่ีปรากฏอยู่ในชุมชนโดยทั่วไปของภาคใต้  

ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมภาคใต้ นับว่าเป็นส่ิงที่ช่วยเสริมสร้าง

มนต์เสน่ห์ความน่าสนใจเชิญชวนให้บุคคลท่ัวไปอยากได้สัมผัสความแปลกใหม่นั้นๆ  

ซึ่งความหลากหลายเหล่านั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ชาวใต้ได้สั่งสมสืบทอด

และได้รับการพัฒนาต่อยอดให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไม่ว่าจะใน 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เรียกว่า “โอท็อป” ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิต   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งผลิตโดยสมาชิกในชุมชน ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชน

สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ในการพัฒนาอาชีพ ทั้งยังเป็นการส่งเสริม

ภูมิปัญญาการพัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถ่ิน ควบคู่กันไป โดยการยกระดับให้มีมาตรฐาน 

เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคตามศักยภาพทางการตลาดในระดับต่างๆ อาทิ ระดับภูมิภาค  

ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ

 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดท่ีเป็นเมืองโบราณทางภาคใต้ที่มีความส�าคัญ

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม เป็นต้น  

ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียว 

ที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด

นครศรีธรรมราชเป็นจ�านวนมาก และยังเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะเอื้ออ�านวยผลประโยชน์แก่

ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ นอกจากนี ้

ยงัเป็นสิง่ทีใ่ช้ในการกระตุน้ให้เกิดการพฒันาทางด้านต่างๆ ตลอดจนชือ่เสียงให้เกดิขึน้แก่ท้องถิน่  

หรือสถานที่ท่องเที่ยวน้ันๆ และประเทศชาติอันเป็นส่วนรวมอีกด้วย และในส่วนของ
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สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

วัฒนธรรมนั้น ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดมาเป็น 

เวลายาวนาน ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเจริญและมีอารยะธรรม

ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าชาตใิดๆ ในโลก ดงันัน้การด�ารงรักษาไว้ซึง่ศลิปวฒันธรรมอันเป็นเอกลกัษณ์ 

ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของชาติไทย จึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งและมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ท่ีว่า “การรักษาวัฒนธรรม

คือการรักษาชาติ” 

 “ชาชัก” จัดว่าเป็นสินค้าโอท็อปที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับความนิยมกัน 

อย่างแพร่หลาย อันเป็นผลจากความโดดเด่นท่ีเป ็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้  

ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง มักจะพบเห็นการโชว์ลีลาการชงชาชักในการจัดงานต่างๆ  

โดยท่ัวไป ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยง งานแสดงสินค้า มหกรรมอาหาร งานเทศกาลประเพณี  

งานแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ก็จะพบเห็น “ชาชัก” เข้าร่วมออกร้านจ�าหน่ายชาชัก 

ไปพร้อมๆ กับการโชว์ลีลาการชักชาในรูปแบบที่แตกต่างกันตามเทคนิควิธีการ อันเป็น

ลักษณะเฉพาะตัวของร้านน้ันๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคให้จับจ่ายซื้อหาชาชัก 

ไปลิ้มลองรสชาติ นับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่ร้านชาชักได้มีการพัฒนาตนเองให้เป็น 

ที่รู ้จักกันอย่างแพร่หลายมากข้ึน ไม่เพียงแต่เฉพาะในภาคใต้เท่านั้น ยังมีการกระจายไป 

ในภูมิภาคต่างๆ ท�าให้ชาชักเป็นธุรกิจการค้าท่ีติดอันดับมาตรฐานในระดับประเทศและ 

ต่างประเทศ ทั้งนี้ก็คงเป็นไปได้ว่ามีผลมาจากมนต์เสน่ห์ของลีลาท่าทางการชักชา ตลอดจน

รสชาติอันกลมกล่อม หอมละมุน เป็นที่ถูกปาก ถูกใจ ของผู้บริโภคโดยทั่วไปน่ันเอง  

ซึ่งจุดที่น่าสนใจของการชักชา คือขั้นตอนที่ต่อเนื่องหลังจากการน�าส่วนผสมประกอบเข้า

ด้วยกัน กล่าวคือ น�้าชาท่ีเคี่ยวจนได้ท่ี นมสด และนมข้นหวาน ผสมรวมเข้าด้วยกัน 

ในกระบอกชาตามสัดส่วนหรือตามสูตรท่ีก�าหนดแล้วใส่กระบอกใดกระบอกหนึ่ง จากนั้น 

ผู ้ชงชาจะถือกระบอกชาข้างละ 1 กระบอก แล้วยกกระบอกที่มีส่วนผสมอยู ่ให้สูงขึ้น 

แล้วเทชาลงสู่กระบอกเปล่าท่ีถืออยู่ในระดับต�่ากว่า และเทสลับกันไปตามท่วงทีลีลา อันเป็น

อัตลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ชงชาแต่ละคนไปตามความสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วง ผ่านอากาศ 

อันจะช่วยให้เป็นตัวเสริมในการท�าปฏิกิริยาให้ชาเกิดเป็นฟองที่สวยงามและมีรสชาติ 

ที่ชวนชิมลิ้มลอง  
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 จากเทคนิคลีลาการชงชาดังกล่าว มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยทักษะ  

ความช�านาญ  ในท่วงที ลีลา ต่างๆ อาทิเช่น การชักชาในขณะหมุนตัว การเอี้ยวตัว  

การไขว้มือ จึงเป็นมูลเหตุให้ผู ้สร้างสรรค์เกิดแรงบันดาลใจมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง  

การชักชา เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานต�านานการชักชา อันเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญา 

ของชาวใต้ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ให้แพร่หลายต่อไป ในมิติของการแสดงสร้างสรรค์ชุด 

ระบ�าลีลาชาชัก อีกทั้งเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  

วิธีการ
 การสร้างสรรค์ผลงานชดุระบ�าลลีาชาชกั เป็นการน�าแนวคดิจากการประกอบอาชพี 

การขายชาชักหรือการชงชาชัก มาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงตามกระบวนการสร้างสรรค์

ทางนาฏศิลป์  โดยศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นกรอบในการสร้างสรรค์ผลงาน  ดังนี้

 

 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล

 1. ศึกษาลีลาการชงชาชัก

   จากแนวคดิในการสร้างสรรค์เพือ่สร้างสรรค์ผลงานชดุระบ�าลลีาชาชกั เป็นแนวคดิ 

ที่เกิดจากวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชาวใต้ในการประกอบอาชีพ โดยได้ค�านึงถึงอาชีพที่เป็น 

รูปธรรม มีขั้นตอนการท�างานหลายขั้นตอนและเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อหา 

ข้อเท็จจริง มีการศึกษาค้นคว้า โดยการลงพื้นท่ี สังเกต สัมภาษณ์ สาธิต การแลกเปล่ียน 

เรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตั ิจากการท�างานของผูป้ระกอบการขายชาชัก ทัง้นีโ้ดยได้ท�าการฝึกปฏิบตัิ 

วิธีการชงชาชักอย่างละเอียดทุกข้ันตอนกับผู้ประกอบการ จนสามารถปฏิบัติวิธีการชงชาชัก

ได้ทุกข้ันตอน ทั้งนี้เพ่ือท่ีจะน�าข้ันตอนเหล่าน้ันมาประดิษฐ์เป็นท่าร�าต่างๆ ตามหลัก

นาฏศิลป์ไทย  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการสร้างสรรค์ผลงานได้ตั้งช่ือการแสดงว่า “ระบ�าลีลา 

ชาชัก” ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของการการประกอบอาชีพการชงชาชัก 

ที่มีท่วงท่าลีลาที่เพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงการประกอบอาชีพการชงชาชัก ที่มีท่วงท่าลีลา 

ในการชักชาหลากหลายน่าสนใจ เช่น การหมุนตัว การเทชา การเอี้ยวตัว การไขว้มือ  

เป็นต้น ซ่ึงลีลาการชักชาเหล่านี้มีความพลิ้วไหว สวยงาม อ่อนหวาน คล่องแคล่ว ว่องไว  

เป็นที่ตื่นตาตื่นใจสนใจของลูกค้าหรือผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 จากลีลาการชักชาดังกล่าวสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ท่าหลัก คือ 1. ท่าพื้นฐาน  

3 ท่า ประกอบด้วย ท่าเทสลับไป - มา ท่าเทด่ิงชา และท่าเทไขว้มือ 2. ท่าพิเศษ 6 ท่า 

ประกอบด้วย ท่าเทไขว้มือใต้ศอก ท่าเทเอี้ยวตัว ท่าเทหมุนตัว ท่าเทผีเสื้อ ท่าเทด้านหลังและ

ท่าเทข้ามศีรษะ ดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ลีลาท่าทางการชักชาต้นแบบ

                          

                      ท่าร�า

     ชื่อร้าน

ท่า
เท

สล
ับไ

ป 
- ม

า

ท่า
เท

ดิ่ง
ชา

ท่า
เท

ไข
ว้ม

ือ

ท่า
เท

ไข
ว้ม

ือใ
ต้ศ

อก

ท่า
เท

เอ
ี้ยว

ตัว

ท่า
เท

หม
ุนต

ัว

ท่า
เท

ผีเ
สื้อ

ท่า
เท

ด้า
นห

ลัง

ท่า
เท

ข้า
มศ

ีรษ
ะ

ร้านชาชักปาท่องโก๋ (สงขลา) √ √ √ √ √

ร้านชาชักยะลา (ยะลา) √ √ √ √ √ √

ร้านนูรีตา โรตี ชาชัก (สตูล) √ √ √ √ √ √

ร้านบังบ่าว (กระบี่) √ √ √ √ √ √ √

ร้านบังบ่าว (นครศรีธรรมราช) √ √ √ √

ร้านโรตีชาชัก (ระนอง) √ √ √ √

ร้านโรตีนราธิวาส (นราธิวาส) √ √ √ √ √ √ √ √ √

ที่มา : ผู้สร้างสรรค์

 จากตารางเปรียบเทียบของร้านผู ้ประกอบการข้างต้น ผู้สร้างสรรค์ได้เลือก 

เอาลีลาการชักชาของร้านโรตีนราธิวาส มาเป็นต้นแบบในการออกแบบท่าร�า เน่ืองจาก  

นายฮัมดัม เจ๊ะโว๊ะ เป็นนักธุรกิจ (ผู้ประกอบการ) เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่คงให้ความส�าคัญกับ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

การประกอบอาชีพการชักชาอย่างดียิ่ง ตลอดจนนายฮัมดัม เจ๊ะโว๊ะ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์

ในการเข้าประกวดแข่งขันในการชงชาชักในระดับประเทศ และสามารถคว้ารางวัลรอง 

อันดับ 1 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จึงเป็นผู้หนึ่งที่มีลีลาในการชักชา

ที่หลากหลายสวยงาม ครบถ้วนในลีลาการชักชา

 2. ศึกษาและออกแบบเครื่องแต่งกาย

    การออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้ค�านึงถึงรูปแบบและแนวคิดของการสร้างสรรค ์

ผลงาน จึงก�าหนดให้เครื่องแต่งกายท่ีใช้ส�าหรับการแสดงมีความเหมาะสม สวยงาม  

ส่งเสริมท่าร�า ไม่เป็นอุปสรรคในขณะท�าการแสดง และยังสื่อให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของ

ตัวผู้แสดงที่มุ่งเน้นให้มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ 

โดยน�ามาประยุกต์ผนวกเข้ากับการสร้างสรรค์โดยเพิ่มเติมรายละเอียด ให้เกิดความร่วมสมัย 

ที่ถูกต้องและตรงกับองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายละครไทยตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ก�าหนดไว้  

จากนั้นก�าหนดโครงสร้างท่าร�าอย่างคร่าวๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการออกแบบ

เครื่องแต่งกายประกอบการแสดง อันประกอบด้วย ศิราภรณ์หรือเครื่องประดับศีรษะ 

ภัสตราภรณ์หรือเสื้อผ้าเครื่องนุ ่งห่ม และถนิมพิมพาภรณ์หรือเครื่องประดับ รวมถึง 

การแต่งหน้า ท�าผม ซึ่งเครื่องแต่งกายท่ีสวมใส่ส�าหรับผู ้แสดงชายก�าหนดให้ใช้สีครีม 

เป็นหลักเพื่อเน้นให้เห็นความสว่าง ส่วนผู้แสดงหญิงก�าหนดให้ใช้สีชมพูและสีฟ้าเป็นหลัก

เพื่อเน้นความอ่อนหวาน สดใส สวยงาม ส�าหรับการสร้างสรรค์ผลงานน้ันมุ่งค�านึงให้มี 

ความสอดคล้องกับแนวคิดของการแสดง สีสัน รูปแบบการแสดง เพ่ือให้เกิดความสวยงาม

และเหมาะสมในการแสดง  

 3. ศึกษาและออกแบบท่าร�า

   การศึกษาและออกแบบท่าร�า เป็นขั้นตอนที่เชื่อมโยงจากแนวคิดและรูปแบบ 

ของการแสดง โดยได้คัดเลือกจากลีลาท่าทางการชงชาชักของผู้ประกอบอาชีพชงชาชัก  
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การชักชา ให้เป็นท่าร�าที่ยังคงความถูกต้องตามวิธีการชงชา และรวมไปถึงการแปรแถว 

ที่ต้องมีความสัมพันธ์กับการร�า  ลีลาการชักชาสามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ท่าหลัก คือ  

1. ท่าพื้นฐาน 3 ท่า ประกอบด้วย ท่าเทสลับไป - มา ท่าเทดิ่งชา และท่าเทไขว้มือ  
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 
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เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 
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อุปกรณ์ประกอบการแสดงคือกระบอกชงชาท่ีน�ามาดัดแปลงให้มีขนาดเล็กลงและตกแต่ง

ด้วยเพชรอย่างสวยงาม  และมี  ความสัมพันธ์กับท่าร�า

 

       

 ภาพที่ 1 ท่าเทชา               ภาพที่ 2 ท่าเทดิ่งชา

        

 ภาพที่ 3 ท่าเทใต้ศอก   ภาพที่ 4 ท่าเทเอี้ยวตัว

 4. ศึกษาและค้นคว้าจัดท�าเนื้อเพลง/ท�านองเพลง

    การคัดเลือกเพลง ดนตรีประกอบการแสดง ถือได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญในการ

สร้างสรรค์ เพราะเพลงประกอบการแสดงจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผลงานการสร้างสรรค ์

มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงในการจัดท�าเน้ือเพลงและท�านองเพลงนั้นจะต้องให้ตรงกับ

แนวคิดและรูปแบบทั้งในด้านของท่าร�า การแปรแถว ของผลงานสร้างสรรค์ให้มากท่ีสุด  

และจะต้องสัมพันธ์กับเครื่องแต่งกาย   
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 3.  ศึกษาและออกแบบท่าร า 
 การศึกษาและออกแบบท่าร า เป็นขั้นตอนที่เชื่อมโยงจากแนวคิดและรูปแบบของการแสดง  โดยได้คัดเลือกจาก
ลีลาท่าทางการชงชาชักของผู้ประกอบอาชีพชงชาชัก ที่มีลีลาต่าง ๆ ของการชงชาชัก   แล้วน ามาสร้าง  เรียงร้อยเป็นท่าร า 
และดัดแปลงลีลา ท่าทางการชักชา  ให้เป็นท่าร าที่ยังคงความถูกต้องตามวิธีการชงชา และรวมไปถึงการแปรแถวที่ต้องมี
ความสัมพันธ์กับการร า  ลีลาการชักชาสามารถจ าแนกได้เป็น  2  ท่าหลัก  คือ  1. ท่าพื้นฐาน 3 ท่า ประกอบด้วย ท่าเทสลับ
ไป-มา  ท่าเทด่ิงชา และท่าเทไขว้มือ   2. ท่าพิเศษ  6 ท่าประกอบด้วย  ท่าเทไขว้มือใต้ศอก  ท่าเทเอ้ียวตัว  ท่าเทหมุนตัว   
ท่าเทผีเสื้อ  ท่าเทด้านหลัง  และท่าเทข้ามศีรษะ  จากนั้นน ามาสร้างสรรค์ขึ้นตามหลักวิธีการทางนาฏศิลป์ไทย รวมไปถึง
ท่าของนาฏศิลป์โขน  โนรา  และลิเกฮูลู  ที่มีการผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ อาทิ 
การใช้เท้า  การเคลื่อนไหว ตามแบบของรองเง็ง  ยอเก็จ   และการแสดงท่าทางประกอบการขับร้องแบบลิเกฮูลูเข้าไว้ในชุด
เดียวกัน  ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการแสดงคือกระบอกชงชาที่น ามาดัดแปลงให้มีขนาดเล็กลงและตกแต่งด้วยเพชร
อย่างสวยงาม  และมี  ความสัมพันธ์กับท่าร า 
 

  

 

  
 ภาพที่  1   ท่าเทชา   ภาพที่  2   ท่าเทดิ่งชา 

  

 

  
 ภาพที่  3  ท่าเทใต้ศอก   ภาพที่  4   ท่าเทเอ้ียวตัว 
 
 4.  ศึกษาและค้นคว้าจัดท าเนื้อเพลง/ท านองเพลง 
 การคัดเลือกเพลง ดนตรีประกอบการแสดง  ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ เพราะเพลงประกอบการ
แสดงจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผลงานการสร้างสรรค์มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งในการจัดท าเนื้อเพลงและท านองเพลง
นั้นจะต้องให้ตรงกับแนวคิดและรูปแบบทั้งในด้านของท่าร า การแปรแถว  ของผลงานสร้างสรรค์ให้มากที่สุด และจะต้อง
สัมพันธ์กับเคร่ืองแต่งกาย    
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และดัดแปลงลีลา ท่าทางการชักชา  ให้เป็นท่าร าที่ยังคงความถูกต้องตามวิธีการชงชา และรวมไปถึงการแปรแถวที่ต้องมี
ความสัมพันธ์กับการร า  ลีลาการชักชาสามารถจ าแนกได้เป็น  2  ท่าหลัก  คือ  1. ท่าพื้นฐาน 3 ท่า ประกอบด้วย ท่าเทสลับ
ไป-มา  ท่าเทด่ิงชา และท่าเทไขว้มือ   2. ท่าพิเศษ  6 ท่าประกอบด้วย  ท่าเทไขว้มือใต้ศอก  ท่าเทเอ้ียวตัว  ท่าเทหมุนตัว   
ท่าเทผีเสื้อ  ท่าเทด้านหลัง  และท่าเทข้ามศีรษะ  จากนั้นน ามาสร้างสรรค์ขึ้นตามหลักวิธีการทางนาฏศิลป์ไทย รวมไปถึง
ท่าของนาฏศิลป์โขน  โนรา  และลิเกฮูลู  ที่มีการผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ อาทิ 
การใช้เท้า  การเคลื่อนไหว ตามแบบของรองเง็ง  ยอเก็จ   และการแสดงท่าทางประกอบการขับร้องแบบลิเกฮูลูเข้าไว้ในชุด
เดียวกัน  ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบการแสดงคือกระบอกชงชาที่น ามาดัดแปลงให้มีขนาดเล็กลงและตกแต่งด้วยเพชร
อย่างสวยงาม  และมี  ความสัมพันธ์กับท่าร า 
 

  

 

  
 ภาพที่  1   ท่าเทชา   ภาพที่  2   ท่าเทดิ่งชา 

  

 

  
 ภาพที่  3  ท่าเทใต้ศอก   ภาพที่  4   ท่าเทเอ้ียวตัว 
 
 4.  ศึกษาและค้นคว้าจัดท าเนื้อเพลง/ท านองเพลง 
 การคัดเลือกเพลง ดนตรีประกอบการแสดง  ถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ เพราะเพลงประกอบการ
แสดงจะเป็นส่วนที่ช่วยให้ผลงานการสร้างสรรค์มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งในการจัดท าเนื้อเพลงและท านองเพลง
นั้นจะต้องให้ตรงกับแนวคิดและรูปแบบทั้งในด้านของท่าร า การแปรแถว  ของผลงานสร้างสรรค์ให้มากที่สุด และจะต้อง
สัมพันธ์กับเคร่ืองแต่งกาย    
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 เครื่องดนตรี

 วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงชุดระบ�าลีลาชาชัก ใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ 

(ตอนล่าง) มี 2 ประเภท คือ เครื่องด�าเนินท�านองและเครื่องด�าเนินจังหวะ ซึ่งเครื่องด�าเนิน

ท�านอง ประกอบด้วย แมนโดลิน ไวโอลิน แอ๊คคอร์เดียน เบส และเครื่องด�าเนินจังหวะ  

ประกอบด้วย แทมโบรีน มาราคัส ร�ามะนา ฆ้อง กลอง และต๊อกแก๊ก ดังนี้

 เครื่องด�าเนินท�านอง

ภาพที่ 5 แมนโดลิน         ภาพที่ 6 ไวโอลิน ภาพที่ 7 แอ๊คคอร์เดียน           ภาพที่ 8 เบส

 เครื่องด�าเนินจังหวะ

     

      ภาพที่ 9 แทมโบรีน            ภาพที่ 10 มาราคัส        ภาพที่ 11 ร�ามะนา

     

   ภาพที่ 12 ฆ้อง                 ภาพที่ 13 กลอง                     ภาพที่ 14 ต๊อกแก๊ก

7 
 

 เครื่องดนตร ี
 วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงชุดระบ าลีลาชาชัก  ใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ (ตอนล่าง)    มี 2 ประเภท คือ 
เคร่ืองด าเนินท านองและเคร่ืองด าเนินจังหวะ ซึ่งเคร่ืองด าเนินท านอง ประกอบด้วย  แมนโดลิน  ไวโอลิน  แอ๊คคอร์เดียน  
เบส  และเครื่องด าเนินจังหวะ  ประกอบด้วย แทมโบรีน  มาราคัส  ร ามะนา  ฆ้อง   กลอง  และต๊อกแก๊ก    ดังนี้ 
 เครื่องด าเนินท านอง 

    
 

 
 เครื่องด าเนินจังหวะ 
 

   
ภาพที่   9   แทมโบรีน ภาพที่   10    มาราคัส ภาพที่  11   ร ามะนา 

 

   
ภาพที่  12    ฆ้อง ภาพที่  13    กลอง ภาพที่  14   ต๊อกแก๊ก 
 
 เนื้อเพลง 
 การจัดท าเนื้อเพลง ได้แต่งขึ้นใหม่โดยได้น ามาจาก การเกร่ินท านองของระบ าตารีกีปัสมาเป็นต้นแบบ โดยมี
ลักษณะเหมือนกับการไล่ระดับของตัวโน๊ต แต่ยังคงยึดท านองจังหวะของลิเกฮูลูและให้คงกลิ่นอายที่สามารถสัมผัสถึง
ความเป็นพื้นบ้านภาคใต้  ซึ่งได้ตระหนักถึงแนวคิด และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้  ที่มีความสัมพันธ์ กับท่า
ร าและท านองเพลง ดังนี้ 
 
  

 
ภาพที่   5 แมนโดลิน ภาพที่   6  ไวโอลิน ภาพที่    7  แอ๊คคอร์เดียน ภาพที่   8   เบส 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 เนื้อเพลง

 การจัดท�าเน้ือเพลง ได้แต่งข้ึนใหม่โดยได้น�ามาจาก การเกร่ินท�านองของระบ�า 

ตารีกีปัสมาเป็นต้นแบบ โดยมีลักษณะเหมือนกับการไล่ระดับของตัวโน๊ต แต่ยังคงยึดท�านอง

จังหวะของลิเกฮูลูและให้คงกลิ่นอายที่สามารถสัมผัสถึงความเป็นพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งได้

ตระหนักถึงแนวคิด และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ ที่มีความสัมพันธ์กับท่าร�า

และท�านองเพลง ดังนี้

 เนื้อเพลงระบ�าลีลาชาชัก

 (ม้ามาม้า  ม่ามาม้า  มาแลต้า  มาแลต้า  แลตะแล  แลชาชัก  แล......ชาชัก)  สร้อย

    มุสิลม อิ่มใจ  ไปนานนัก เอกลักษณ์ น�ามาโชว์ โอ้ปักษ์ใต้ มีชาชักมาให้ชม        

สมสุขใจ ลองแลหม้าย มาลองแล แลชาชัก....ลองแลหม้าย มาลองแล  แลชาชัก แล...ชาชัก

     (สร้อย)

 ท�านองเพลง

 ท�านองเพลงท่ีใช ้ประกอบการแสดงชุดระบ�าลีลาชาชัก มีทั้งเป ็นเพลงท่ีมี

ท่วงท�านองเพลงแบบภาคใต้ตอนล่าง และเป็นเพลงที่ประพันธ์ข้ึนใหม่ตามหลักการระเบียบ

วิธีทางดุริยางคศิลป์ไทย โดยการน�าแนวคิดมาจากเพลงพื้นเมืองภาคใต้ ซึ่งได้ค�านึงถึง

ท่วงท�านองที่เหมาะสมกับการแสดง เป็นท่วงท�านอง สนุกสนาน เร้าใจสามารถสร้าง 

การเคลื่อนไหวของท่าร�าได้สวยงาม เหมาะสม  และท่วงท�านองสามารถผสมผสานกับท่าร�า 

ประกอบด้วย 3  ท�านองเพลง ดังนี้

 ท�านองเพลงที่ 1 เป็นท�านองเพลงที่น�ามาจากเพลงมูเซเซ (เพลงเดิม) เพื่อส่ือถึง

อารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนหวาน นุ่มนวล พลิ้วไหว  

 ท�านองเพลงท่ี 2 เป็นท�านองเพลงท่ีประพันธ์ข้ึนใหม่ จากการน�าท�านองเพลงเดิม 

มาตัดทอนให้มีความกระชับ รวดเร็วขึ้น ประกอบด้วยเพลงไอรีเละย์ และท�านองเพลง 

ยอเก็จซาลูมา การบรรเลงบางช่วงของท่วงท�านองเพลงท่ี 2 จะมีการบรรเลงเฉพาะท�านอง

เพลงและเครื่องประกอบจังหวะ เพื่อสื่อถึงอารมณ์ความสนุกสนาน เร้าใจ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 ท�านองเพลงที่ 3 เป็นท�านองเพลงท่ีประพันธ์ขึ้นใหม่ จากการน�าท�านองเพลง 

ตารีกีปัส โดยได้ประพันธ์เน้ือเพลงข้ึนใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชวนเชิญให้ชิมชาชัก 

ท�านองเพลงจะมีความกระชับ รุกเร้า มากขึ้นกว่าท�านองเพลงที่ 2 โดยใช้จังหวะหน้าทับ 

ยอเก็จซาลู มาบรรเลงประกอบการขับร้องตามรูปแบบของลิเกฮูลู

เพลงระบ�าลีลาชาชัก
อินโทร

- - - - - - - ดํ - - - - - ล ดํ ท - ซ ท ล - ฟ ล ซ - ม ซ ฟ - ม ร ด

เพลงที่ 1 

- -  ซ  ล - ท – ด� - -  ซ  ล - ท – ด� - -  ซ  ล - ท – ด� - ร ด ท ด ล ท ซ

- -  ซ  ล - ท – ด� - -  ซ  ล - ท – ด� - -  ซ  ล - ท – ด� - ด ท ด ร ม – ร

 - - ร ม - ฟ – ซ - -  ร  ม - ฟ – ซ - -  ร  ม - ฟ – ซ - ล ซ ฟ ซ ม ฟ ร

 - - - ร - ม – ฟ - -  ล  ซ ล ฟ ซ ม - -  ร  ด ร ม – ร ม ร ด ท ด ร – ด

สร้อย

- - - - - - - ดํ - - - - - ล ดํ ท - ซ ท ล - ฟ ล ซ - ม ซ ฟ - ม ร ด

เพลงที่ 2 ไอลีเละย์

- - - ล - ท ด ม - ม - ล - ท ด ม - ม - ล - ท ด ม - ด ท ล - ด – ท

- - - ล - ท – ด - ด ท ล - ท – ม - - - ล - ท ล ซ - ล ซ ม - ซ – ล

- - - ล - ท ล ซ - ล ซ ม - ซ – ล
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เพลงที่ 3 ยอเก็จซาลูมา

ท่อน 1

- - - ม - ด ท ล - ล ท ด - ด ท ล - - - ซํ - ฟํ มํ รํ - รํ มํ ฟํ - ฟํ มํ รํ

- - - ลํ - ซํ ฟํ มํ - มํ รํ ดํ - ดํ รํ มํ - - - รํ - ท ม รํ - ล ด ท - ซ ท ล

- - - รํ - ท ม รํ - ล ด ท - ซ ท ล

ท่อน 2

- - - ล ท ด ร ด ท ล ท ด ร ด ท ล - - - รํ มํ ฟํ ซํ ฟํ มํ รํ มํ ฟํ ซํ ฟํ มํ รํ

- - - มํ ฟํ ซํ ลํ ซํ ฟํ มํ ฟํ มํ รํ ดํ รํ มํ - - - รํ - ท ม รํ - ล ด ท - ซ ท ล

- - - รํ - ท ม รํ - ล ด ท - ซ ท ล

ร้องลิเกฮูลู

- - - - - ล ท ด - ด ด ด - ท ล ด - - - - - ด รํ มํ - มํ มํ มํ - รํ ด มํ

- - - - - มํ ฟํ ซํ - ซํ  ซํ ซํ - ฟํ มํ รํ - - - - - ท ด รํ - มํ รํ ท - ด ท ล

- ท ด รํ - มํ รํ ด - รํ ด ท - ด ท ล

เพลงเข้า

- - - ล - ท – ด - ด ด ท - ล – ด - - - ด - รํ – มํ - มํ มํ รํ - ด – มํ

- - - มํ - ฟํ ซํ - ลํ ซํ ฟํ ซํ ฟํ มํ รํ - - - ท - ด – รํ - มํ รํ ด - ท – ล

 5. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยและบันทึกเทป

    ในการจัดท�าเน้ือเพลงและท�านองเพลงน้ัน เมื่อได้เนื้อเพลงและท�านองเพลง  

เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นได้ประสานติดต่อผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านเนื้อเพลงและท�านองเพลง

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 6. จัดหาและจัดท�าเครื่องแต่งกาย

    เมื่อได้ศึกษาและออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยการสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับ 

ลลีา ท่าร�าทีป่ระดษิฐ์ขึน้ พร้อมเครือ่งประดบั และอปุกรณ์ เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ได้ด�าเนนิการ 

จัดหาและจัดท�าเครื่องแต่งกายของผู้แสดง โดยได้มีการประดิษฐ์ให้มีความสอดคล้องกับลีลา 

ท่าร�า ท�านองเพลง และเน้ือเพลง ท่ีประดิษฐ์ข้ึน โดยมีแนวคิดเพื่อให้เป็นเครื่องแต่งกายที่มี

ความโดดเด่น สวยงาม และเน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของภาคใต้ สีที่ใช้ก�าหนดให้เป็นสี 

ที่กลมกลืนกัน ส�าหรับเครื่องแต่งกายของผู้แสดงชายนั้นต้องการให้เห็นถึงความกระชับ 

สุภาพเรียบร้อย สง่างาม และในส่วนของเครื่องแต่งกายของผู้แสดงหญิงต้องการให้เห็นถึง

ความอ่อนหวาน สดใส สวยงาม พลิ้วไหว เปรียบเสมือนชุดการแต่งกายของเจ้าบ่าวและ 

เจ้าสาว ของชาวไทยมุสลิม รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการแสดง ดังนี้

                         

 

ภาพที่ 15 การแต่งกายของผู้แสดงชาย ด้านหน้า และด้านหลัง

 เครื่องแต่งกายผู้แสดงชาย ประกอบด้วย

 1. เส้ือ (ยเูบาะห์) เป็นเสือ้คอตัง้ แขนยาว ด้านหน้าของตวัเสือ้และปลายของแขนเสือ้ 

ปักด้วยเลื่อมและลูกปัด

 2. กางกาง เป็นกางเกงขายาว ปลายขาเข้ารูป

 3. ผ้านุ่ง ใช้ผ้าพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้
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               6.  จัดหาและจัดท าเครื่องแต่งกาย 
 เมื่อได้ศึกษาและออกแบบเคร่ืองแต่งกาย โดยการสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับลีลา  ท่าร าท่ีประดิษฐ์ขึ้น  พร้อม
เคร่ืองประดับ และอุปกรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ด าเนินการจัดหาและจัดท าเคร่ืองแต่งกายของผู้แสดง โดยได้มีการ
ประดิษฐ์ให้มีความสอดคล้องกับลีลา ท่าร า  ท านองเพลง  และเนื้อเพลง ที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยมีแนวคิดเพื่อให้เป็นเคร่ืองแต่ง
กายที่มีความโดดเด่น สวยงาม  และเน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของภาคใต้   สีที่ใช้ก าหนดให้เป็นสีที่กลมกลืนกัน  ส าหรับ
เคร่ืองแต่งกายของผู้แสดงชายนั้นต้องการให้เห็นถึงความกระชับ สุภาพเรียบร้อย สง่างาม  และในส่วนของเคร่ืองแต่งกาย
ของผู้แสดงหญิงต้องการให้เห็นถึงความอ่อนหวาน สดใส สวยงาม พลิ้วไหว   เปรียบเสมือนชุดการแต่งกายของเจ้าบ่าว
และเจ้าสาว ของชาวไทยมุสลิม  รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการแสดง  ดังนี้ 
 

                       

 

  
ภาพที่  15   การแต่งกายของผู้แสดงชาย ด้านหน้า และด้านหลัง 

 
 

 

 เครื่องแต่งกายผู้แสดงชาย  ประกอบด้วย 
 1. เสื้อ (ยูเบาะห์)  เป็นเสื้อคอตั้ง  แขนยาว  ด้านหน้าของตัวเสื้อและปลายของแขนเสื้อปักด้วยเลื่อมและลูกปัด 
 2. กางกาง  เป็นกางเกงขายาว  ปลายขาเข้ารูป 
 3. ผ้านุ่ง  ใช้ผ้าพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ 
 4. เข็มขัด 
 5. หมวก  เป็นหมวกกะปิเยาะห์  ตกแต่งด้วยเลื่อมและลูกปัด 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 4. เข็มขัด

 5. หมวก เป็นหมวกกะปิเยาะห์ ตกแต่งด้วยเลื่อมและลูกปัด

   

 

ภาพที่ 16 การแต่งกายของผู้แสดงหญิง ด้านหน้า และด้านหลัง

 เครื่องแต่งกายผู้แสดงหญิง (ใช้สีฟ้า และสีชมพู) ประกอบด้วย

 1. เสื้อในนาง ด้านหน้าของตัวเสื้อปักด้วยเลื่อมและลูกปัดให้เป็นลวดลายดอกไม้

 2. เสื้อกุหรง (ประยุกต์) ใช้ส�าหรับเป็นเสื้อตัวนอก ตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้แบบโปร่ง  

ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก  แขนยาวจรดข้อมือ

 3. กระโปรง ตัดเย็บด้วยผ้าปาเต๊ะ ยาวคลุมข้อเท้า ปลายกระโปรงบาน และตกแต่ง

ด้วยผ้าลูกไม้แบบโปร่ง ส่วนหน้าของกระโปรงปักด้วยเลื่อมและลูกปัดเป็นลวดลายดอกไม้

 4. ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ)

 5. เครื่องประดับ มีเข็มกลัด สร้อยคอ ก�าไลข้อมือ เข็มขัด

11 
 

  
  
ภาพที่  16   การแต่งกายของผู้แสดงหญิง ด้านหน้า และด้านหลัง 

 
 เครื่องแต่งกายผู้แสดงหญิง  (ใช้สีฟ้า และสีชมพู)  ประกอบด้วย 
 1. เสื้อในนาง  ด้านหน้าของตัวเสื้อปักด้วยเลื่อมและลูกปัดให้เป็นลวดลายดอกไม้ 
 2. เสื้อกุหรง (ประยุกต์)  ใช้ส าหรับเป็นเสื้อตัวนอก ตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้แบบโปร่ง  ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก  
แขนยาวจรดข้อมือ 
 3. กระโปรง  ตัดเย็บด้วยผ้าปาเต๊ะ  ยาวคลุมข้อเท้า ปลายกระโปรงบาน  และตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้แบบโปร่ง  
ส่วนหน้าของกระโปรงปักด้วยเลื่อมและลูกปัดเป็นลวดลายดอกไม้ 
 4. ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) 
 5. เคร่ืองประดับ  มีเข็มกลัด  สร้อยคอ ก าไลข้อมือ  เข็มขัด 
 
 อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
 กระบอกชงชา จ านวน 2 ใบ ต่อ 1 คน 
 

                                     
ภาพที่   17   กระบอกชงชา 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 อุปกรณ์ประกอบการแสดง

 กระบอกชงชา จ�านวน 2 ใบ ต่อ 1 คน

                                     

ภาพที่ 17 กระบอกชงชา

 7. คัดเลือกผู้แสดง

   การคัดเลือกนักแสดง เม่ือก�าหนดเน้ือหา รูปแบบการแสดงแล้ว ได้ก�าหนด 

ตัวผู้แสดงและจ�านวนผู้แสดง ซึ่งนักแสดงต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกดี คล่องแคล่ว ว่องไว สูงโปร่ง  

เพ่ือถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานชุดระบ�าลีลาชาชัก จะใช้ผู้แสดง 

จ�านวน 16 คน (8 คู่) แบ่งเป็นผู้แสดงชาย จ�านวน 8 คน และผู้แสดงหญิง จ�านวน 8 คน 

 8. ฝึกซ้อมร�า บรรเลงดนตรี และร้องเพลง

    การฝึกซ้อมร�า บรรเลงดนตรี และร้องเพลง การสร้างสรรค์ผลงานชุดระบ�าลีลา 

ชาชัก จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของผู้แสดง หลังจากที่ได้คัดเลือกผู้แสดงแล้ว 

จะท�าการฝึกซ้อมท่าร�า โดยเริ่มตั้งแต่ท่าร�าที่ง่ายไปจนถึงท่าร�าที่ยาก จนกระทั่งผู้แสดง

สามารถจดจ�าท่าร�าได้อย่างแม่นย�าและมีความช�านาญแล้ว ส่วนของการบรรเลงดนตรี  

ผู้บรรเลงได้ท�าการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับผู้แสดงจนกระท่ังมีความช�านาญเป็นอย่างดี และ 

ในส่วนของการขับร้องเพลงนั้น ผู้ขับร้องจะฝึกซ้อมการร้องเพลงและเมื่อสามารถจ�าเนื้อเพลง

ได้แล้วจะฝึกซ้อมกับการบรรเลงดนตรีจนกระท่ังการร้องเพลงผสมผสานกับการบรรเลง

ดนตรีเป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ฝึกซ้อมร่วมกับผู้แสดง จนกระทั่งทั้ง 3 ส่วน สามารถฝึกซ้อม 

11 
 

  
  
ภาพที่  16   การแต่งกายของผู้แสดงหญิง ด้านหน้า และด้านหลัง 

 
 เครื่องแต่งกายผู้แสดงหญิง  (ใช้สีฟ้า และสีชมพู)  ประกอบด้วย 
 1. เสื้อในนาง  ด้านหน้าของตัวเสื้อปักด้วยเลื่อมและลูกปัดให้เป็นลวดลายดอกไม้ 
 2. เสื้อกุหรง (ประยุกต์)  ใช้ส าหรับเป็นเสื้อตัวนอก ตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้แบบโปร่ง  ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก  
แขนยาวจรดข้อมือ 
 3. กระโปรง  ตัดเย็บด้วยผ้าปาเต๊ะ  ยาวคลุมข้อเท้า ปลายกระโปรงบาน  และตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้แบบโปร่ง  
ส่วนหน้าของกระโปรงปักด้วยเลื่อมและลูกปัดเป็นลวดลายดอกไม้ 
 4. ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) 
 5. เคร่ืองประดับ  มีเข็มกลัด  สร้อยคอ ก าไลข้อมือ  เข็มขัด 
 
 อุปกรณ์ประกอบการแสดง 
 กระบอกชงชา จ านวน 2 ใบ ต่อ 1 คน 
 

                                     
ภาพที่   17   กระบอกชงชา 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ร่วมกันพร้อมเพรียงได้เป็นอย่างดี

  9. ถ่ายแบบท่าร�าและจัดท�าเอกสาร

 การถ่ายแบบท่าร�าและจัดท�าเอกสาร  เม่ือผู้แสดง ผู้บรรเลงดนตรี  และผู้ขับร้อง

เพลง ได้รับค�าแนะน�าต่างๆ จากผู้เช่ียวชาญ และปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ด�าเนินการ

ถ่ายแบบ บันทึกท่าร�าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นภาพนิ่ง  และภาพเคลื่อนไหว และจัดท�า

เป็นเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านวิชาการต่อไป

            10. จัดการแสดงเผยแพร่

    การจัดการแสดงเผยแพร่ เมื่อผลงานการสร้างสรรค์ชุดระบ�าลีลาชาชัก  

ได้ผ่านกระบวน ต่างๆ ตลอดจนน�าเสนอผู้เชี่ยวชาญพร้อมท้ังแก้ไขปรับปรุงตามค�าแนะ 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงน�าเสนอผลงานโดยการจัดการแสดงเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

ผลและอภิปรายผล 

 ผลงานการสร้างสรรค์ชุดระบ�าลีลาชาชัก เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ ่าน

กระบวนการสร้างสรรค์  ดังนี้

 จากการก�าหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานชุดระบ�าลีลาชาชัก 

เป็นแนวคิดที่เกิดจากวิถีชีวิต ภูมิปัญญาการประกอบอาชีพ โดยได้ค�านึงถึงอาชีพที่เป็น 

รูปธรรม เพื่อสื่อให้เห็นถึงการประกอบอาชีพการชงชาชักที่มีลีลาในการชักชาที่หลากหลาย  

เช่น การหมุนตัว การเทชา การเอ้ียวตัว การไขว้มือ เป็นต้น ซึ่งลีลาการชักชาเหล่านี้จะมี

ความพลิ้วไหว คล่องแคล่ว ว่องไวอ่อนหวาน สนุกสนาน รุกเร้า ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน 

การประดิษฐ์ระบ�า ราชบุรีบันลือกับโอ่งมังกร (ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : 3 9 – 43)  พบว่า ท่าร�าที่น�ามาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน

เป็นขั้นตอนการประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งในการค้นคว้าหาข้อมูล

จากการสังเกต การฝึกปฏิบัติ การสัมภาษณ์ เพื่อน�าลีลาท่าร�าเหล่านั้นมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน ในส่วนของเครื่องแต่งกายได้มุ ่งเน้นให้มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการแต่งกาย 

ของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ มาประยุกต์ผนวกกับการสร้างสรรค์รายละเอียดเพิ่มเติม  
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ให้เกิดความร่วมสมัย วงดนตรีท่ีใช้ประกอบการแสดงชุดระบ�าลีลาชาชัก ใช้วงดนตรีพ้ืนบ้าน

ภาคใต้ (ตอนล่าง)  มี 2 ประเภท คือ เครื่องด�าเนินท�านอง และเครื่องด�าเนินจังหวะ  

เนื้อเพลง ได้แต่งข้ึนใหม่โดยได้น�ามาจากการเกริ่นท�านองของระบ�าตารีกีปัสเป็นต้นแบบ   

แต่ยึดท�านองจังหวะของลิเกฮูลูทั้งยังให้คงกลิ่นอายของความเป็นพื้นบ้านภาคใต้ และ 

ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้  ท�านองเพลงมีท่วงท�านองเพลงแบบภาคใต้ตอนล่าง 

และเพลงเป็นเพลงที่ประพันธ์ข้ึนใหม่ เป็นท่วงท�านอง สนุก สนาน เร้าใจ สามารถสร้าง 

การเคลื่อนไหวของท่าร�าได้สวยงาม เหมาะสม และท่วงท�านองสามารถผสมผสานกับท่าร�า 

ประกอบด้วย 3  ท�านองเพลง

สรุปผล
 ภาคใต้มีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นปัจจัย

และเป็นข้อจ�ากัดอันเป็นการเกื้อกูลให้เกิดการหล่อหลอมของชนชาวใต้ให้มีการปรับเปล่ียน

วิธีการด�าเนินชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ท่ามกลาง 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมภาคใต้ที่ได้สั่งสมสืบทอดและได้รับการพัฒนา 

ต่อยอดให้มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไม่ว่าจะในรูปแบบของผลิตภัณฑ์

ชุมชนที่เรียกว่า “โอท็อป” โดยการยกระดับให้มีมาตรฐานในระดับต่างๆ อาทิ  ระดับภูมิภาค  

ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ

 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว  

แหล่งวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดมาเป็น

เวลายาวนาน ศิลปวัฒนธรรมไทยน้ันถือได้ว ่าเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาติ เป็น

เอกลักษณ์ส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทยที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง    

 “ชาชัก” จัดว่าเป็นสินค้าโอท็อปที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับความนิยมกัน 

อย่างแพร่หลาย อันเป็นผลจากความโดดเด่นท่ีเป ็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้  

ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง มักจะพบเห็นการโชว์ลีลาการชงชาชักในการจัดงานต่างๆ  

ก็จะพบเห็น “ชาชัก” เข้าร่วมออกร้านจ�าหน่ายชาชักไปพร้อมๆ กับการโชว์ลีลาการชักชา 

ในรูปแบบที่แตกต่างกันตามเทคนิควิธีการ อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของร้านนั้นๆ ซึ่งเป็น

เทคนิควิธีการชงชาที่ต้องอาศัยทักษะ ความช�านาญในท่วงที ลีลา ต่างๆ จึงเป็นมูลเหตุ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ให้ผู้สร้างสรรค์มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การชักชา เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานต�านาน

การชักชาของชาวใต้ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ให้แพร่หลายต่อไป ทั้งร ่วมส่งเสริม 

การท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โดยการน�าเสนอผลการศึกษาในมิติของ 

การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงชุดระบ�าลีลาชาชัก  โดยมีขอบเขต รูปแบบการน�าเสนอดังนี้

 1. ผู้แสดงระบ�าลีลาชาชักใช้ผู้แสดง จ�านวน 16 คน (8คู่) แบ่งเป็น ผู้แสดงชาย 

จ�านวน 8 คน และผู้แสดงหญิง จ�านวน 8 คน 

 2. ระยะเวลาการแสดงระบ�าลีลาชาชัก ใช้เวลา 8 นาที

 3. ดนตรี/เนื้อเพลง/ท�านองเพลงที่ใช้บรรเลง 

   วงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงระบ�าลีลาชาชัก ใช้วงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้  

(ตอนล่าง) ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ เครื่องด�าเนินท�านอง และเครื่องด�าเนินจังหวะ  

           เนื้อเพลง ได้แต่งข้ึนใหม่โดยได้น�ามาจากการเกร่ินท�านองของระบ�าตารีกีปัสมา 

เป็นต้นแบบ แต่ยึดท�านองจังหวะของลิเกฮูลู และให้คงกลิ่นอายที่สามารถสัมผัสได้ถึง 

ความเป็นพื้นบ้านภาคใต้ 

          ท�านองเพลงท่ีใช้บรรเลง ได้ค�านึงถึงท่วงท�านองท่ีเหมาะสมกับการแสดง  

เป็นท่วงท�านอง สนกุสนาน เร้าใจสามารถสร้างการเคลือ่นไหวของท่าร�าได้สวยงาม เหมาะสม  

โดยท่วงท�านองเพลงสามารถผสมผสานกับท่าร�าได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย 3  ท�านองเพลง 

 4. ท่าร�า มีทั้งหมด จ�านวน 154 ท่า แบ่งเป็น 2 ท่าหลัก คือ 1. ท่าพื้นฐาน  

ประกอบด้วย ท่าเทสลับไป - มา ท่าเทดิ่งชา และท่าเทไขว้มือ 2. ท่าพิเศษ ประกอบด้วย  

ท่าเทไขว้มือใต้ศอก ท่าเทเอี้ยวตัว ท่าเทหมุนตัว ท่าเทผีเส้ือ ท่าเทด้านหลัง และท่าเท 

ข้ามศีรษะ ซึ่งเป็นการเรียงร้อยลีลาท่าร�าตามล�าดับขั้นตอนของลีลาการชงชาชัก และ 

มีการเชื่อมท่าร�าเพื่อให้มีความสอดคล้องและความกลมกลืนกัน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง

   ช่วงที่ 1 เริ่มด้วยผู้แสดงชาย 2 คน ออกมาแสดงท่าพิเศษโดยใช้ท่าหมุนตัว 

รอบตัวเอง 5 - 6 รอบ จากนั้นใช้ท่าเทเอี้ยวตัว แล้วกลับเข้าด้านใน พร้อมกับผู้แสดงหญิง

ทั้งหมดออกมา ร่ายร�าในลีลาการชักชาท่าพื้นฐาน จากนั้นผู้แสดงชายทั้งหมดก็จะออกมา 

ร่ายร�าในลีลาการชักชาเข้าคู่กับผู้แสดงหญิงในลีลาท่าทางที่มีความยากข้ึนกว่าเดิม อาทิ  

ท่าเทเอี้ยวตัว ท่าผีเสื้อ ท่าเทข้ามศีรษะ ท่าเทตะแคงออกนอกไขว้มือต�่า เป็นต้น ใช้ท�านอง

เพลงที่ 1 เป็นท�านองเพลงที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนหวาน
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

   ช่วงที่ 2 เป็นช่วงของการอวดลีลาการชักชา โดยเริ่มจากการชักชาของผู้แสดง 

หญิง ประกอบกับท่วงท�านองเพลงท่ีใช้เครื่องดนตรีด�าเนินท�านอง และตามด้วยการชักชา

ของผู้แสดงชาย ประกอบกับการบรรเลงประกอบเครื่องก�ากับจังหวะ ใช้ท�านองเพลงที่ 2  

เป็นท�านองเพลงที่สื่อถึงอารมณ์สนุกสนาน เร้าใจ  

   ช่วงที่ 3 เป็นการน�าเสนอท่าทางประกอบการขับร้องเพลงระบ�าลีลาชาชัก และ 

การเคลื่อนไหวตามรูปแบบของลิเกฮูลู แล้วจบด้วยการต้ังซุ้มในรูปแบบของการชักชาท่า 

ต่างๆ ใช้ท�านองเพลงที่ 3 เป็นท�านองเพลงที่สื่อให้เห็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชิม

ชาชัก โดยท�านองเพลงจะมีความกระชับ รุกเร้า มากขึ้นกว่าท�านองเพลงที่ 2 ในส่วนของ 

เนื้อเพลงบอกถึงการเชิญชวนให้มาลองชิมชาชัก  อันเป็นเอกลักษณ์ของคนปักษ์ใต้

 5. อุปกรณ์ประกอบการแสดง ประกอบด้วย กระบอกชงชาประดับเพชร จ�านวน  

2 ใบต่อผู้แสดง จ�านวน 1 คน

 6. เครื่องแต่งกาย การออกแบบเครื่องแต่งกาย ได้ค�านึงถึงรูปแบบและแนวคิดของ 

การสร้างสรรค์ผลงาน  เป็นเครื่องแต่งกายที่ใช้ส�าหรับการแสดงที่ความสวยงาม ส่งเสริมท่าร�า 

โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดง และยังบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของตัวผู้แสดงท่ีมุ่งเน้น 

ให้มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ มาประยุกต์ 

ผนวกกับการสร้างสรรค์รายละเอียดเพิ่มเติม ให้เกิดความร่วมสมัย ที่ถูกต้องและตรงกับ 

องค์ประกอบของเครื่องแต่งกายละครไทยตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ก�าหนดไว้  

 

ภาพที่ 18 การแสดงระบ�าลีลาชาชัก วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
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ภาพที่ 18  การแสดงระบ าลีลาชาชัก วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 

 
 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดระบ าลีลาชาชัก นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ในอันที่จะสร้างสรรค์ผลงานการแสดง เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นเมืองภาคใต้ ด้วยตระหนักดี
ว่าระบ าชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่สังคม และเป็นยุทธศาสตร์ในการน าเสนออาชีพและการท่องเที่ยวของจังหวัดในภาคใต้ 
โดยใช้มิติด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป  

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการชุดนี้ คณะผู้สร้างสรรค์ได้น าเอาระเบียบวิธีการสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงาน และรวมไปถึงการน าเอาองค์ประกอบตามมาตรฐาน เคร่ืองชี้วัดคุณภาพของงานศิลปะมาเป็นกรอบก าหนด
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน จึงหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าการแสดงชุดนี้จะเป็นผลงานด้านวิชาการเชิงสร้างสรรค์ที่อนุรักษ์
ไว้ซึ่งเป็นศิลปะ อันดีของชาวภาคใต้ที่สามารถสืบทอดทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีเพิ่มขึ้นอีกชุดหน่ึง  
ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้การสนับสนุน งบประมาณ และคณะครู อาจารย์ นักเรียน 
นักศึกษา ที่ร่วมกันจัดท าผลงานสร้างสรรค์จนส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
  
เอกสารอ้างอิง    
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.   อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.  กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,  2540. 
 เครือจิต ศรีบุญนาค และคนอ่ืน ๆ.  สุนทรียภาพของชีวิต.   กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2542. 
จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์. นาฏศิลป์ศึกษา. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2525. 
จ าเรียง พุธประดับ.  นาฎศิลบ์-ละคร. กรุงเทพฯ : ม.ป.ป., 2531. 
เฉลย ศุขะวณิช. นาฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

กิตติกรรมประกาศ
 การสร้างสรรค์ผลงานชุดระบ�าลีลาชาชัก นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แสดงถึงการพัฒนา

ศักยภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ในอันที่จะสร้างสรรค์ผลงานการแสดง  

เพือ่เป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมพืน้เมอืงภาคใต้ ด้วยตระหนกัดว่ีาระบ�าชดุน้ีจะเป็นประโยชน์ 

แก่สังคม และเป็นยุทธศาสตร์ในการน�าเสนออาชีพและการท่องเท่ียวของจังหวัดในภาคใต ้

โดยใช้มิติด้านศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นสื่อกลางในการให้ความรู้และความบันเทิง

ควบคู่กันไป 

 การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการชุดน้ี คณะผู้สร้างสรรค์ได้น�าเอาระเบียบวิธีการ

สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน และรวมไปถึงการน�าเอาองค์ประกอบตาม

มาตรฐาน เครื่องชี้วัดคุณภาพของงานศิลปะมาเป็นกรอบก�าหนดแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงาน จึงหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าการแสดงชุดนี้จะเป็นผลงานด้านวิชาการเชิงสร้างสรรค ์

ที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นศิลปะ อันดีของชาวภาคใต้ที่สามารถสืบทอดทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี

เพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่ง 

 ขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้การสนับสนุน  

งบประมาณ และคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ท่ีร่วมกันจัดท�าผลงานสร้างสรรค ์

จนส�าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยว 

 แห่งประเทศไทย,  2540.

เครือจิต ศรีบุญนาค และคนอื่นๆ. สุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น,  

 2542.

จาตุรงค์ มนตรีศาสตร์. นาฏศิลป์ศึกษา. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2525.

จ�าเรียง พุธประดับ. นาฎศิลบ์ - ละคร. กรุงเทพฯ : ม.ป.ป., 2531.

เฉลย ศุขะวณิช. นาฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ธรรมรัตน์  โถวสกุล และขรรค์ชัย หอมจันทร์. รูปแบบและกระบวนการงานประดิษฐ ์

 ในผลงานค้นคว้าริเร่ิมทางนาฏศิลป์หรือศิลปะการละครของนักศึกษาโปรแกรม 

 วิชานาฏศิลป์.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,  2549.

 . นาฏยประดิษฐ์ในงานโครงการนาฏยศิลป์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย, 2543.

นิตยา จามรมาน. ฟ้อนร�า 2. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2524.

นุชนาฎ ดีเจริญ. ร�ามังคละจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย 

 นเรศวร,  2542.

พจน์มาลย์ สมรรคบุตร. แนวการคิดประดิษฐ์ท่าร�าเซิ้ง. อุดรธานี : ภาควิชานาฏศิลป์   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.  2538.

ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ. ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้. สงขลา : ภาควิชาดนตรีศาสตร์ สถาบันราชภัฏ 

 สงขลา, 2538.

ราตรี ศรีสุวรรณ. การศึกษาระบ�านาฏยประดิษฐ์พ้ืนบ้านภาคใต้. สงขลา : สถาบันราชภัฏ 

 สงขลา, 2546.

วรรณา วงษ์วานิช. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,    

 2539.  

วินัย เทียนน้อย. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,  2528.

ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ และคณะ. นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดรับขวัญข้าว. กรุงเทพฯ :  

 คณะศิลปะนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 2553.

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์. “เอกลักษณ์ของดนตรีพื้นเมืองภาคใต้ : เจ้าจังหวะ” ใน ดนตรีพื้นเมือง 

 ภาคใต้. สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา,  

 2524.

 . “ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529 เล่ม 3.   

 กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2529.

สมุติร เทพวงษ์. นาฏศลิป์ ไทยส�าหรบัครปูระถมศึกษาและมัธยม. กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร์,  

 2548.
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

สุรพล วิรุฬรักษ์. นาฏยศิลป์ปริทรรศน์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ หสน. ห้องภาพสุวรรณ, 2543

เสรี หวังในธรรม. สาธิตดนตรีและนาฏศิลป์ไทยเร่ืองร�าหน้าพาทย์นาฏศิลป์และดนตรีไทย 

 ศูนย์สังคีตศิลป์. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์. ม.ป.ป.

อดิศา เบญจรัตนานนท์. วารสารรูสมิแล. 31 (3)  : 73 – 75 ; กันยายน – ธันวาคม 2553. 

อมรา กล�่าเจริญ. สุนทรียศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531.

อาภรณ์ สุนทรวาท. ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดราชบุร.ี กรุงเทพฯ : มปท., มปป.

อารี พันธ์มณี. คิดอย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่,  2550.    

อุดม หนูทอง และคณะ. “ความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้” ใน ศิลปะการละเล่นและ 

 การแสดงพื้นบ้านของไทย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.

 . ดนตรีและการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 สงขลา, 2531.

บุคลานุกรม

พงษ์พนม หมัดบู บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ต�าบลขุนตัดหวาย อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

มะอาซูวัน กาเจ บ้านเลขที่ 361/1 หมู่ 5 ต�าบลบาโร๊ะ อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา  

วีรวิทย์ ราชสาร ถนนมหาราช ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ศิริชัย สมฝัน 842 ถนนศรีปราชญ์ ต�าบลคลัง อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด 

 นครศรีธรรมราช

สิทธิโชค รุ่งทวี บ้านเลขท่ี 137/16 ถนนปานชูร�าลึก ต�าบลพิมาน อ�าเภอเมืองสตูล จังหวัด 

 สตูล   

โอเล่ ฮุนดา บ้านเลขที่ 77/23 หมู่ที่ 1 ต�าบลบางนอน อ�าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ฮัมดัม เจะโว๊ะ บ้านเลขที่ 104/9 หมู่ 6 ต�าบลปาเสมัส อ�าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส



124
 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

วิกรม กรุงแก้ว

สาขาวชิาศลิปะการจดัการแสดง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเกต็

เลขที่ 21 ถนนเทพกระษัตรี ต�าบลรัษฎา อ�าเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

อีเมล: star_oat@hotmail.com

ฮั้วก๋วน : มงกุฏดอกไม้ไหวแห่งชาติพันธุ์บาบ๋า

 บทความวิชาการฉบับนี้เป็นการศึกษาพัฒนาการมงกุฎดอกไม้ไหวของสตร ี

ชาวไทยเชื้อสายจีนในชาติพันธุ ์บาบ๋า เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  

การสัมภาษณ์ การสังเกต น�าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา มีขอบเขตการศึกษารูปแบบมงกุฏ

ดอกไม้ไหวเจ้าสาวบาบ๋าในจังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาพบว่า ฮั้วก๋วนเครื่องประดับศีรษะ

สตรีในกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋า มี 2 รูปแบบคือ 1) ฮั้วก๋วนที่ประดิษฐ์ขึ้นจากไข่มุกใช้ส�าหรับสตรี

ที่ผ่านการแต่งงานแล้ว 2) ฮ้ัวก๋วนท่ีประดิษฐ์จากเส้นเงินเส้นทองส�าหรับสตรีที่เข้าสู่พิธีวิวาห์  

นอกจากน้ียังพบอีกว่า ฮั้วก๋วนมีพัฒนาการ 5 ประเด็น คือ 1) ตัวเรือนมงกุฏดอกไม้ไหว 

แยกออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนฐานเรียกว่า “ฮ้ัวก๋วน” แต่เดิมใช้ดอกมะลิร้อยเป็นมาลัยกลม

ล้อมไว้บนศีรษะ และส่วนของช่อดอกไม้ไหว้ประดับเรียกว่า “ดอกเฉ่งก๊อ” 2) ดอกไม้ไหว

ประดับฮั้วก๋วนประดิษฐ์ด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองแท้ 3) จ�านวนของดอกไม้ไหวมีจ�านวน  

12 ดอก ตามความเชื่อเลขมงคลของชาวจีนเรียกว่า “จับยี่ป่าย” 4) ลักษณะของรูปแบบ

ดอกไม้มีขนาดเล็ก ปลายกลีบดอกเรียวแหลมหรือโค้งมนคล้ายกลีบเบญจมาศ 5) เหนือมวย

รูปหอยโข่งประดับด้วยหงส์ฟ้าล�าตัวสีขาว และผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากเส้นเงินและเส้นทอง

 จากการศึกษายังพบอีกว่า วิวัฒนาการของมงกุฏดอกไม้ไหวที่ใช้ประดับศีรษะ 

เจ้าสาวในวันวิวาห์ในยุคสมัยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถและจินตนาการ 

ของผู ้ประดิษฐ์ นิยมประกอบโครงฐานและช่อดอกไม้เป็นชิ้นเดียวกันอย่างสมบูรณ์ 

บทคัดย่อ
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ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 
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 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เพ่ือความสะดวกต่อการสวมใส่ รวมท้ังมีการพัฒนารูปแบบฮั้วก๋วนเป็นรูปแบบของที่ระลึก  
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ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้อย่างทรงคุณค่า

ค�าส�าคัญ:  ฮั้วก๋วน, เฉ่งก๊อ, ดอกไม้ไหว, ชาติพันธุ์บาบ๋า
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Hua Kuan: the Artificial Flowers on Spring Wires of 

Baba Ethnic

 This article presents the development of the artificial flower crown 

worn by the Thai – Chinese, Baba, females. It is the qualitative study featuring 

literature review, interviews, and observations. The data was descriptively  

presented limited to the design of Hua Kuan or the artificial flowers on spring 

wires used to make the crown for the bride in the wedding of Baba ethnic in 

Phuket. The result of the study reveals that there were 2 styles of Hua Kuan 

including 1) the one made of peals worn by the married Baba females and  

2) the one made of the silver and golden treads used for the hair decoration 

of the Baba brides. 

 Besides, the development of Hua Kuan could be divided into 5  

aspects: 1) the body of the crown consists of 2 parts, the foundation of the 

crown called “Hua Kuan” originally made of the jasmine garland and put on 

the head and the another part is the artificial flowers on the spring wires called 

Cheng Kor flowers., 2) the artificial flowers are made of genuine silver and 

golden threads., 3) there always 12 flowers called “Chab Yee Pai” decorated 

on the crown since the number is believed the lucky number by the Chinese., 

Abstract
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เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

4) the flowers are small with the aster flower like petals., and 5) above the 

bun, there is a white swan and butterflies made of silver and golden threads 

decorated. 

 Furthermore, it is found that the bridal Hua Kuans nowadays  

were created by the developed skills and imagination of the makers. The  

foundation is connected with the flower part for convenient wearing. The tiny 

delicate Hua Kuans can also be found in the souvenir shops as a local  

souvenir which is a perfect value adding to the local craft.  Moreover, the 

techniques and methods creating the crown were taught in the university as 

the students could generate income by creating the crown and preserving this 

local product at the same time. 

Keyword:  Hua Kuan, Cheng Kor, Artificial Flowers, Baba Ethnic
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

บทน�า
 ภาคใต้ของประเทศไทยมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของแหลมไทยมลายู มีการผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลายเชื้อชาติ สภาพทางภูมิอากาศค่อนข้างดีเหมาะแก่การประกอบ

อาชีพทางทะเล รวมท้ังมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั ่งและทรัพยากร 

ทางทะเลอันอุดมสมบูรณ์ พรั่งพร้อมและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุ พันธุ์ไม้ หนังสัตว์ และ

วัตถุดิบจากธรรมชาติความเหมาะสมต่อการเป็นจุดผลัดเปลี่ยนการเดินเรือสินค้าและ 

เป็นดินแดนแห่งความเหมาะสมของการประกอบธุรกิจกับนานาอารยประเทศ โดยเฉพาะ

จังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอันดามันมีลมมรสุมพัดผ่านอยู่ตลอดปี ประกอบกับมีกระแส 

ของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศค่อนข้างยากต่อการรับมือของชาวเดินเรือ เรียกว่า 

“ฝนแปดแดดสี่” ซึ่งประกอบด้วยระยะเวลาของฤดูฝนตกชุกจ�านวนแปดเดือนและ 

สภาพอากาศที่เป็นปกติจ�านวนสี่เดือน ดังที่ ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ (2555, หน้า 16 - 17)  

กล่าวว่า แหลมไทยมลายูมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ คือมีทะเลล้อมรอบสามด้าน ภูมิอากาศดี 

ลมมรสุมพัดผ่านตลอดปี พร้อมทั้งมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปด้วย

แร่ธาตุ มีความสวยงามในด้านของทัศนียภาพของภูเขา ชายหาด เกาะแก่ง  ซึ่งชายฝั่งทะเล

ตะวันตกอันเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่และที่ต้ังอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ เปรียบทั้งการตั้งตน 

เป็นเมืองท่าส�าคัญในการเดินเรือนานาชาติเช่ือมต่อระหว่างชาติตะวันตก เช่น อินเดีย ลังกา 

เปอร์เซีย  อาหรับ ยุโรป รวมทั้งติดต่อกับตะวันออก ได้แก่ จาม จีน เขมร ญี่ปุ่น อีกทั้ง 

เป็นจุดแวะพักและสถานที่แห่งการผลัดเปลี่ยนเรือ 

 แหล่งภูมิศาสตร์ทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงปรากฏพบหลักฐานมากมาย 

ที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อสัมพันธไมตรีด้านการค้ากับนานาอารยประเทศเป็นจ�านวนมาก 

ซึ่งน่านน�้าทางภาคใต้ของประเทศไทยถือเป็นช่องทางระหว่างการเดินเรือ หรือเป็นเมืองท่า

ส�าคัญส�าหรับนักเดินเรือท่ีเข้ามาประกอบธุรกิจท่ีสร้างผลก�าไรทางการค้าได้อย่างมหาศาล 

เมื่อภาคใต้เปรียบเสมือนแผ่นดินแหลมทองจึงส่งผลให้ผู้คนต่างชาติต่างภาษาหลั่งไหลเข้ามา

เสาะแสวงหาผลประโยชน์ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดการผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรม

ซึ่งสามารถแบ่งกลุ ่มของชาติพันธุ์ท่ีปรากฏในภาคใต้ของประเทศไทย 3 กลุ ่มใหญ่ คือ  

ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีน ซ่ึงปรากฏทางการผสมผสานด้าน 

ของภาษาพูด วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน ตลอดจนวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน

 จากหลกัฐานทางประวตัศิาตสตร์ของไทยทีก่ล่าวไว้ในพงศาวดารถลางจดหมายเหตุ 

ท้าวเทพกระษัตรีถึงการอพยพย้ายถ่ินฐานของคนจีนเข้ามาตั้งรกรากในจังหวัดภูเก็ต 

เป็นกลุ ่มชนแรก คือชาวจีนฮกเก้ียนท่ีเข้ามาตั้งกลุ ่มชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างยาวนาน 

นอกจากนี้เอกสารจดหมายเหตุเมืองถลางกล่าวถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ซ่ึงได้มาจาก

มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษมีเรืองราวบางตอนที่กล่าวถึงกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยน 

ที่เดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจด้านการค้า การเกษตร รวมทั้งการประกอบอาชีพท�าเหมือง

แร่ไม่น้อยไปกว่า 200 ปี (ฤดี ภูมิถาวร, 2553 หน้า 17-18) ในความหมายของชาวไทย 

ในสมัยอดีต ค�าว่าจีนโพ้นทะเล ค�าน้ีมักจะนิยมในภาษาจีนกลาง เรียกว่า “หัวเฉียว”  

และภาษาจีนแต้จิ๋วคือ “ฮ่ัวเคี้ยว” ในส่วนของค�าไทยนั้นที่ใช้เรียกชาวจีนโพ้นทะเล  

ซึ่งถอดใจความส�าคัญได้ว่ามาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Oversea Chines หรือชาวจีน 

ที่อยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง มิเพียงแต่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

เพียงเท่านั้น แต่ค�าว่าจีนโพ้นทะเลยังสามารถใช้กับชาวจีนที่อพยพมาอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลก 

นักวิชาการชาวตะวันตกท่ียังคงศึกษาเรื่องราวการย้ายถ่ินฐานของชาวจีนเข้ามาในสยาม

ประเทศได้ประมาณการจ�านวนของชาวจีนท่ีอพยพโดยคาดการว่าอาจจะเป็นหน่ึงในสาม

ของจ�านวนประชากรไทยท้ังหมดโดยมีท่ีมากล่าวกันว่า “ผู้โดยสารเป็นสินค้าที่มีค่ามากที่สุด

จากเมืองจีนมายังสยาม” ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาในสยามสมัยนั้นตรงกับช่วงกลางถึง 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 กล่าวคือในรัชสมัยของการสืบเน่ืองระหว่างรัชกาลท่ี 3 และ 

รัชกาลที่ 4 มีจ�านวนประชากรจีนที่อยู่แถบกวางตุ้ง กวางสี ฮกเกี้ยน และไหหล�า เข้ามาอยู่ 

ในไทยมากเป็นที่สุด (สุภางค์ จันทวานิช, 2534 หน้า 15)

 เมื่อชาวจีนเดินทางเข้าสู ่ภาคใต้ของประเทศไทยก็น�าวัฒนธรรมและประเพณี 

ทีต่ดิตวัมาจากเมอืงจนีมาปฏบิตัติามจารตีธรรมเนยีมอย่างทีต่นนยิมปฏิบตักินัอย่างสม�า่เสมอ  

โดยเอกลักษณ์ที่เด่นชัดตามทัศนคติของคนไทยคือชาวจีนมีวิถีแห่งความสามารถด้าน 

การพาณิชเป็นนิสัย มีความขยันอดทน มุ ่งมานะ แม้จะเริ่มต้นจากการเป็นกุลีหรือ 

กรรมกรเหมืองแร่ดีบุกจนกลายเป็นพ่อค้าเจ้าของตลาด สร้างโรงงานและสิ่งอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

ตามอัตราก�าลังของตนเองจนก่อให้เกิดความม่ังคั่งร�่ารวย ท�าให้สตรีชาวพื้นถิ่นเล็งเห็น 

ความส�าคัญในความมุ ่งมั่นและเกิดเป็นสัมพันธภาพของการสร้างชีวิตครอบครัวและ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เกิดเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ผู ้เป็นพ่อได้น�าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ติดตัว 

มาจากแผ่นดินจีนปรับเปลี่ยนจนเกิดความลงตัวระหว่างวัฒนธรรมพื้นถ่ินของความเป็นสตรี

ผู้เป็นแม่ทางภาคใต้ของประเทศไทยท�าเกิดรูปแบบทางวัฒนธรรมที่แปลกใหม่ได้อย่างลงตัว 

เมื่อก่อเกิดบุตรสาวและบุตรชายที่เป็นพยานรักของสองแผ่นดินโดยเรียกกันทั่วไปว่า 

“ลูกผสม” หากเป็นบุตรชายเรียกว่า “บาบ๋า” (บา - หบา) หากเป็นบุตรสาวเรียกว่า  

“ย่อหยา” หรือยอนหยา โดยมีการสร้างถ่ินฐานและอาศัยอยู่ในจังหวัดฝั่งอันดามันของ 

ประทศไทยประกอบด้วยจังหวัดกระบ่ี พังงา ระนอง ตรัง สตูล และภูเก็ต เมื่อวัฒนธรรม 

ของชาวจีน และชาวพื้นถิ่นเกิดการผสมกลมเกลียวกันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ 

ด�ารงชีวิตให้เป็นไปตามบริบทของสังคมในท้องถิ่นท่ีอาศัยและสิ่งส�าคัญที่ลืมไปเสียมิได ้

ยังคงมีร่อยรอยของวัฒนธรรมจากแผ่นดินที่ตนจากมาอย่างสนิทใจจึงมีการผสมผสานในด้าน

ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ภาษาพูด อาหาร พิธีกรรม ตลอดจนวัฒนธรรม

การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้านที่สามารถอธิบายถึงแนวคิดและภูมิปัญญาในการ

สร้างสรรค์เพื่อใช้เป็นเคร่ืองหมายหรือนัยส�าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี และมีการพัฒนารูป

แบบมาจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะเครื่องประดับศีรษะที่เป็นเครื่องหมายช้ินส�าคัญของ

สตรียอนหยาเมื่อเข้าสู่ชีวิตของการมีครอบครัวจะต้องประดิษฐ์เครื่องประดับศีรษะที่เรียกว่า 

“ดอกไม้ไหว” เพื่อใช้ในโอกาสส�าคัญของชีวิตหญิงสาวในการเข้าสู่พิธีวิวาห์

 สมัยอดีตดอกไม้ไหวประดับศีรษะเจ้าสาวบาบ๋าใช้กรรมวิธีการสานกลีบดอกไม้

ด ้วยเส ้นทองค�าประดับตกแต่งในส ่วนต ่างๆ ของมงกุฎด ้วยอัญมณีหรือไข ่มุกแท้  

ในสมัยโบราณสตรียอลหยาจะนิยมประดับศีรษะด้วยมงกุฏดอกไม้ไหวส�าหรับการเข้าสู่พิธี

วิวาห์  โดยเริ่มต้นตัวฐานด้วยการล้อมมวยผมด้วยดอกพุดหรือดอกมะลิ ปักดอกไม้ไหว  

(ดอกเฉ่งก๊อ) รอบมวยหอย 12 ดอก ตามธรรมเนียมความเช่ือของชาวจีน จากการบอกเล่า

ของนายจรินทร์ นีรนาทวโรดม (2558, สัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม) ผู้ได้รับการถ่ายทอดจาก

ค�าบอกเล่าของโป๋สิวเอก ล่ิมสกุล (ถึงแก่กรรม) กล่าวว่า บนศีรษะเจ้าสาวจะมีฐานกลม 

ร้อยด้วยดอกมะลิสีขาว ซ้อนด้วยลูกปัด ปักด้วยดอกเฉ่งก๊อจ�านวน 12 ช่อ ซึ่งเป็นเลขมงคล

ตามความเชื่อของชาวจีนเรียกว่า “จับยี่ป่าย” ด้านหน้ามวยหอยโข่งประดับผีเส้ือ 1 ตัว  

(ฮูเตี๊ยบ) ซึ่งกล่าวถึงนัยส�าคัญของชีวิตในการแต่งงานที่มีความรักยั่งยืนดั่งดอกไม้และผีเสื้อ 

ที่เป็นของคู่กัน เหนือมวยหอยโข่งประดับหงส์ฟ้าล�าตัวสีขาว เน่ืองจากคนจีนเช่ือว่าหงส ์
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เป็นใหญ่ในหมู ่สัตว์ปีกจะปรากฏตัวในแผ่นดินที่สงบร่มเย็น มีเสียงร้องกังวานเหมือน 

เสียงขลุ่ย จึงเป็นการบอกกล่าวถึงนัยส�าคัญให้เจ้าสาวทราบว่า เมื่อแต่งงานไปอยู่บ้านสาม ี

จะต้องมีปิยวาจาที่อ่อนหวาน ปกครองครอบครัวด้วยความสงบร่มเย็น รวมทั้งเกสรบนดอก

เฉ่งก๊อที่ยังเป็นเครื่องหมายบอกถึงความตื่นเต้นของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานหากแต่มีความ 

ตื่นเต้นมากน้อยเพียงใด ดอกไม้ไหวบนศีรษะจะเกิดความไหวติงมากขึ้นเท่านั้น

 เมื่อย้อนกลับมาพิเคราะห์ถึงสภาพสังคมปัจจุบันปรากฏให้เห็นว่าสภาพทางสังคม

มีการเปลี่ยนแปลงไปวิถีการด�ารงชีวิตมนุษยชาติมีการศึกษาที่สูงขึ้นและจะต้องมีภาระหน้าท่ี

ในการรับผิดชอบต่อสังคมเช่น การงาน การเลี้ยงดูบิดามารดา ตลอดจนการแข่งขันทาง

สังคม เป็นต้น ส่งผลให้วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมซึ่งปรากฏในรูปแบบของการประดิษฐ ์

มงกุฏดอกไม้ไหวของกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จะปรากฏพบเมื่อ 

ผู้มีเชื้อสายบาบ๋าน�ามาสวมใส่เม่ือมีการจัดงานประเพณีหรือโอกาสส�าคัญทางวัฒนธรรม  

รวมทั้งในปัจจุบันไม่ปรากฏผู ้สืบทอดผลงานหัตถกรรมทางวัฒนธรรมในการประดิษฐ์

หัตถศิลป์ดิ้นทองโบราณจากภูมิปัญญาของบรรพชนไว้อย่างเป็นระบบ ใช้ส่ิงของประเภท 

อื่นๆ เข้ามาทดแทนการประดิษฐ์ดอกไม้ไหวอย่างโบราณ เช่นการใช้ดอกไม้พลาสติกและ

กระดาษสีสันต่าง ๆ เป็นต้น เนื่องจากการประดิษฐ์มีขั้นตอนและวิธีการค่อนข้างสลับซับซ้อน

และต้องใช้เวลาในการประดิษฐ์เป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่เริ่มต้นของการประดิษฐ ์

กลีบดอกไม้ การสร้างโครงฐาน ประกอบกลีบดอกไม้เข้ากับตัวโครงฐาน ตลอดจน 

การประดับตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม เมื่อเกิดขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนจึงส่งผลให้

วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมขาดผู้ให้การอนุรักษ์และสืบสานและท�าให้เลือนหายไปตามสภาพ

สังคมในยุคสมัยปัจจุบัน ดังท่ีงามพิศ สัตย์สงวน (2544, หน้า 26-27) การเปลี่ยนแปลง 

องค์ประกอบย่อยของวัฒนธรรม เช่นการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวเครือญาติ เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง การขัดเกลาทางสังคม การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี 

พิธีกรรม สัญลักษณ์ รวมท้ังวัฒนธรรมทางวัตถุ เกิดจากประดิษฐ์คิดค้นใหม่ เกิดการแพร่

กระจายจากการติดต่อทางวัฒนธรรม ภาวะความทันสมัยและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ  

ศิริรัตน์ แอดสกุล (2555, หน้า 212) การเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบที่ส�าคัญคือ เวลา  

การเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนสภาพจากที่เป็นอยู่ไปสู่อีกสภาพหนึ่ง ปกติเมื่อเราพูดถึง 

การเปลี่ยนแปลงมักจะคิดถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ซึ่งทั้งสังคมและวัฒนธรรมเปรียบเสมือนสิ่งท่ีมักจะไปคู่กันเสมอ เมื่อสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรม

ก็เปลี่ยนตามไปด้วยหรือเม่ือวัฒนธรรมเปลี่ยนสังคมก็เปลี่ยนตามไปด้วยเช่นกัน สังคมและ

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญและสัมพันธ์เก่ียวข้องกับการด�าเนินชีวิตของคนในสังคม  

เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมก็ย่อมมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ

คนในสังคมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่นความเชื่อ ความคิด ค่านิยม อุดมการณ์ ตลอดจน

พฤติกรรม 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความส�าคัญทางด้านผลงานหัตถศิลป์

ที่เกิดขึ้นจากด้ินโปร่งแบบโบราณอันเป็นรากเหง้าของบรรพชนชาวบาบ๋าที่ได้รับการสั่งสม

และถ่ายทอดมาจากรุ ่นสู ่ รุ ่นจนถึงยุคสมัยปัจจุบัน หากวัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้น 

ขาดผู้อนุรักษ์และสืบสาน ทรัพย์สินทางภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าเหล่านั้นก็จะเลือนหายไป

ตามกาลเวลา จะปรากฏเพียงแต่ภาพเก่าโบราณให้ลูกหลานได้มองเห็นเป็นกระจก 

สะท้อนสังคมเพียงเท่านั้น ผู ้ศึกษาจึงมีความประสงค์ท่ีจะอนุรักษ์และสืบสานผลงาน

หัตถศิลป์ในรูปแบบของเครื่องประดับศีรษะสตรีชาวไทยเช้ือสายจีนกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าให้มี

ความใกล้เคียงกับพื้นฐานของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมากที่สุด รวมทั้งเป็นการท�านุบ�ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินให้ธ�ารงไว ้ในสังคม ตลอดจนผู ้ศึกษา 

ได้จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่และสามารถน�าภูมิปัญญาการประดิษฐ์ฮั้วก๋วนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลงานทางวัฒนธรรมได้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และสิ่งส�าคัญของการพัฒนาผลงาน

ทางวัฒนธรรมคือการปลูกฝังให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้และน�าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาชีพ

สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณค่าภูมิปัญญา

มรดกทางวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ให้กลายเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าในโอกาส

ต่อไป

วิธีการ
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และน�าเสนอผลการศึกษา

ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ โดยผู้ศึกษาได้น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และ 

การศึกษาจากภาพถ่ายในสมัยอดีตมาวิเคราะห์จัดประเภทข้อมูลเนื้อหาให้เป็นหมวดหมู ่

ตามขอบเขตที่ก�าหนด และตรวจทานความถูกต้องท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีการ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ศึกษาดังนี้

 1. การศึกษาฮั้วก๋วนมงกุฏดอกไม้ไหวในชาติพันธุ์บาบ๋า ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาจาก

เอกสาร ต�าราวิชาการที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยเชื้อสายจีนและ 

ชาติพันธุ์บาบ๋าในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีทางวัฒนธรรมที่กล่าวถึงปรากฏการณ ์

ที่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการแต่งกายของชาติพันธุ์บาบ๋า

 2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ โดยสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญด้านวฒันธรรมการแต่งกาย 

ของสตรีบาบ๋าในจังหวัดภูเก็ต ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ และประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าที่

ในจังหวัดภูเก็ต

 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ฮ้ัวก๋วน ซึ่งเป็นวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยผู้วิจัยได้เข้าไปท�าการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึง เทคนิค

วิธีการประดิษฐ์ซึ่งท�าให้มีโอกาสได้ข้อมูลท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงและท�าให้ข้อมูล 

เกิดความแม่นย�าถูกต้องมากขึ้น ตลอดจนการสังเกตรูปภาพโบราณของสตรียอนหยา 

ในการเข้าสู่พิธีแต่งงาน

 4. การส�ารวจรูปแบบของมงกุฎดอกไม้ไหวท่ีใช้ส�าหรับประดับศีรษะเจ้าสาวที่ใช้

ประโยชน์ได้จริงในสมัยปัจจุบัน และได้รับความนิยมส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านเจ้าสาว 

ตลอดจนสตรีบาบ๋าสูงวัยและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทย 

เชื้อสายจีนในกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋า

ผลและอภิปรายผล 

 ผลการศึกษา พบว่า ฮั้วก๋วน คือตัวโครงฐานของเครื่องประดับศีรษะของเจ้าสาว 

ที่ประดับตกแต่งด้วยดอกเฉ่งก๊อ (ดอกไม้ไหว) โดยประดิษฐ์ขึ้นจากเส้นเงินหรือเส้นทอง 

ที่ปรากฏในกลุ่มชาวไทยเช้ือสายจีนในกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าที่ตั้งถิ่นฐานในจังหวัดระนอง  

ตรัง สตูล กระบี่ พังงา และภูเก็ต  ผลจากการศึกษาได้แบ่งรูปแบบของมงกุฏดอกไม้ไหว  

(ฮั้วก๋วน) ออกเป็น 2 ยุค คือ สมัยโบราณ และปัจจุบัน  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 1. สมัยโบราณ 

   1.1 ฮั้วก๋วนไข่มุกหรือฮั้วก๋วนลูกปัด นิยมส�าหรับสตรีที่ผ่านวัยของการแต่งงาน 

มาแล้วซึ่งจะใช้ส�าหรับ “นายหัวหญิง” หมายถึง ผู้เป็นภริยาเจ้าของกิจการเหมืองแร่ ซึ่งมี

ฐานะทางสังคมอยู่ในระดับดี นายหัวหญิงจะเป็นผู้ดูแลกิจการเรื่องงานบ้านงานเรือนและ

การดูแลผู้อยู่ในปกครองแทนสามี นอกจากนี้ฮั้วก๋วนไข่มุกนิยมใช้ประดับตกแต่งศีรษะในงาน

พิธีการอย่างย่อมหรือโอกาสส�าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี เช่นงานบุญ หรือการต้อนรับแขก

บ้านแขกเมือง เป็นต้น แต่โบราณมีวิธีการโดยน�าดอกมะลิหรือดอกพุดร้อยเป็นเป็นมาลัย

กลมล้อมไว้รอบมวยผมหอยโข่ง บางคร้ังก็ใช้วิธีการสานหรือถักร้อยด้วยลูกปัดสีขาวหรือ

ไข่มุกแท้เป็นลักษณะช่องตาข่ายซ้อนเป็นชั้นประมาณ 2 - 3 ชั้น มีรอบฐานเป็นทรงกลมพอดี

กับศีรษะนิยมปักด้วยเข็มเหน็บมวย (ปิ่นปักผม) จ�านวน 3 - 7 ชิ้น และประดับเครื่องทอง 

ตามฐานะความร�่ารวยทางสังคม

ภาพที่ 1 ฮั้วก๋วนไข่มุก หรือฮั้วก๋วนลูกปัดสมัยโบราณส�าหรับนายหัวหญิง

ที่มา : วิกรม กรุงแก้ว, 2560, หน้า 32

7 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ฮั้วก๐วนไขํมุก หรือฮั้วก๐วนลูกปัดสมัยโบราณสําหรับนายหัวหญิง 
ที่มา: วิกรม กรุงแก๎ว, 2560, หน๎า 32 
 จากการสังเกตภาพถํายโบราณของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนในกลุํมชาติพันธุ๑บาบ๐า พบวํา รูปแบบของฮั้วก๐วนในสมัย
อดีตสํวนใหญํนิยมใชํไขํมุกแท๎สานเป็นชํองตารางคล๎ายขนมเปียกปูนชํองเล็ก ๆ ให๎พอดีกับศีรษะ หากแตํมีการออกงานพิธี
การหรืองานมงคลจะใช๎ดอกมะลิร๎อยเป็นมาลัยกลมแทนการล๎อมมวยผมด๎วยไขํทุกหรือลูกปัดสีขาว  
 

 
 

ภาพที่ 2 นางซุยํอิ่ว (ซ๎าย) และนางซุํยบี้ (ขวา) ลักษณะการเกล๎าผมทรงชักอิโบยและสวมฮั้วก๐วนจากดอกพุธร๎อยเปน็มาลัยกลม 
ที่มา: ผู๎เขียน (2561, 7 มีนาคม ) 
 

1.2 ฮั้วก๐วนประดับดอกเฉํงก๏อใช๎สําหรับเจ๎าสาวในการเข๎าสํูพิธีวิวาห๑ พบวํา มงกุฎสําหรับเจ๎าสาวจะแยกออกเป็นสอง 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

   จากการสังเกตภาพถ่ายโบราณของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนในกลุ่มชาติพันธุ ์

บาบ๋า พบว่า รูปแบบของฮ้ัวก๋วนในสมัยอดีตส่วนใหญ่นิยมใช่ไข่มุกแท้สานเป็นช่องตาราง

คล้ายขนมเปียกปูนช่องเล็กๆ ให้พอดีกับศีรษะ หากแต่มีการออกงานพิธีการหรืองานมงคล

จะใช้ดอกมะลิร้อยเป็นมาลัยกลมแทนการล้อมมวยผมด้วยไข่ทุกหรือลูกปัดสีขาว 

 

ภาพที่ 2 นางซุ่ยอิ่ว (ซ้าย) และนางซุ่ยบี้ (ขวา) ลักษณะการเกล้าผมทรงชักอิโบยและ 

  สวมฮั้วก๋วนจากดอกพุธร้อยเป็นมาลัยกลม

ที่มา : ผู้เขียน (2561, 7 มีนาคม )

   1.2 ฮั้วก๋วนประดับดอกเฉ่งก๊อใช้ส�าหรับเจ้าสาวในการเข้าสู่พิธีวิวาห์ พบว่า  

มงกุฎส�าหรับเจ้าสาวจะแยกออกเป็นสองส่วน คือตัวฐานดอกมะลิ และดอกเฉ่งก๊อ  

(ดอกไม้ไหว) เริ่มต้นตัวฐานโดยการล้อมด้วยดอกมะลิหรือดอกพุดเช่นเดียวกันกับฮ้ัวก๋วน

ไข่มุก เพียงแต่มีการปักดอกไม้ไหวท่ีประดิษฐ์ด้วยเส้นเงินเส้นทองเป็นกลีบดอกไม้ โดย 

ส่วนใหญ่จะพบฮัว้ก๋วนทีป่ระดบัดอกเฉ่งก๊อสีทองมากกว่าดอกเฮ่งก๊อสีเงนิ เพราะมคีวามเชือ่ว่า 

สีทองเป็นสีแห่งพลังอ�านาจและความมั่งคั่งร�่ารวย รวมทั้งดอกเฉ่งก๊อจะประดับยอด 

7 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ฮั้วก๐วนไขํมุก หรือฮั้วก๐วนลูกปัดสมัยโบราณสําหรับนายหัวหญิง 
ที่มา: วิกรม กรุงแก๎ว, 2560, หน๎า 32 
 จากการสังเกตภาพถํายโบราณของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนในกลุํมชาติพันธุ๑บาบ๐า พบวํา รูปแบบของฮั้วก๐วนในสมัย
อดีตสํวนใหญํนิยมใชํไขํมุกแท๎สานเป็นชํองตารางคล๎ายขนมเปียกปูนชํองเล็ก ๆ ให๎พอดีกับศีรษะ หากแตํมีการออกงานพิธี
การหรืองานมงคลจะใช๎ดอกมะลิร๎อยเป็นมาลัยกลมแทนการล๎อมมวยผมด๎วยไขํทุกหรือลูกปัดสีขาว  
 

 
 

ภาพที่ 2 นางซุยํอิ่ว (ซ๎าย) และนางซุํยบี้ (ขวา) ลักษณะการเกล๎าผมทรงชักอิโบยและสวมฮั้วก๐วนจากดอกพุธร๎อยเปน็มาลัยกลม 
ที่มา: ผู๎เขียน (2561, 7 มีนาคม ) 
 

1.2 ฮั้วก๐วนประดับดอกเฉํงก๏อใช๎สําหรับเจ๎าสาวในการเข๎าสํูพิธีวิวาห๑ พบวํา มงกุฎสําหรับเจ๎าสาวจะแยกออกเป็นสอง 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ปลายเกสรด้วยไข่มุกหรือหินสี โดยต้องเกล้าผมทรงชักอิโบยซ่ึงเป็นทรงผมท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของสตรีในกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าและปักดอกเฉ่งก๊อไว้รอบมวยผมหอยโข่งจ�านวน 12 ดอก 

ตามธรรมเนียมความเชื่อของชาวจีน และตัวดอกไม้ไหวประดับปิ่นปักผมจ�านวน 5 – 9 ช้ิน

ตามฐานะความร�่ารวยของบิดามารดา 

 

ภาพที่ 3 ฮั้วก๋วนส�าหรับเจ้าสาวในการเข้าสู่พิธีวิวาห์

ที่มา : สุดารา สุจฉายา(บรรณาธิการ), 2543, หน้า 136

 จากการสัมภาษณ์คุณขนัด หวังเกียรติ (2558, สัมภาษณ์ 23 เมษายน) ผู ้มี 

ความเชีย่วชาญในการเกล้าผมทรงชกัอโิบย และเป็นช่างแต่งผมส�าหรบัเจ้าสาวในสมยัโบราณ  

กล่าวว่า รูปแบบของฮั้วก๋วนในสมัยโบราณท�าด้วยทองค�าเส้นเล็กๆ ประดับยอดปลายเกสร

ด้วยไข่มุก หรือมีการประดิษฐ์ด้วยลูกปัดสีทองเม็ดเล็กๆ ตัวฐานกับดอกไม้ไหวแยกออก 

จากกันเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะเป็นฐานเป็นมาลัยดอกมะลิ ฐานที่สองเป็นลูกปักไข่มุก  

(ซึ่งจะมีหรือไม่ก็ได้) และประดับฮั้วก๋วนด้วยดอกเฉ่งก๊อไว้รอบมวยผมให้อยู่ด้านในของ 

มาลัยดอกมะลิ เนื่องจากในสมัยโบราณการจัดการวัสดุต่างๆ เป็นเรื่องยากและมีราคา 

ค่อนข้างสูง จะต้องน�าเข้าจากเปอเซีย ประเทศจีนหรือปีนัง 
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สํวน คือตัวฐานดอกมะลิ และดอกเฉํงก๏อ (ดอกไม๎ไหว) เริ่มต๎นตัวฐานโดยการล๎อมด๎วยดอกมะลิหรือดอกพุดเชํนเดียวกันกับ
ฮั้วก๐วนไขํมุก เพียงแตํมีการปักดอกไม๎ไหวที่ประดิษฐ๑ด๎วยเส๎นเงินเส๎นทองเป็นกลีบดอกไม๎ โดยสํวนใหญํจะพบฮั้วก๐วนที่
ประดับดอกเฉํงก๏อสีทองมากกวําดอกเฮํงก๏อสีเงิน เพราะมีความเชื่อวําสีทองเป็นสีแหํงพลังอํานาจและความมั่งคั่งร่ํารวย 
รวมทั้งดอกเฉํงก๏อจะประดับยอดปลายเกสรด๎วยไขํมุกหรือหินสี โดยต๎องเกล๎าผมทรงชักอิโบยซึ่งเป็นทรงผมที่เป็นเอกลักษณ๑
ของสตรีในกลุํมชาติพันธุ๑บาบ๐าและปักดอกเฉํงก๏อไว๎รอบมวยผมหอยโขํงจํานวน 12 ดอก ตามธรรมเนียมความเชื่อของชาวจีน 
และตัวดอกไม๎ไหวประดับปิ่นปักผมจํานวน 5 – 9 ชิ้นตามฐานะความร่ํารวยของบิดามารดา  
 

 
 
ภาพที่ 3 ฮัว้ก๐วนสําหรับเจ๎าสาวในการเข๎าสํูพิธีวิวาห๑ 
ที่มา: สุดารา สุจฉายา(บรรณาธิการ), 2543, หน๎า 136 
 

จากการสัมภาษณ๑คุณขนัด หวังเกียรติ (2558, สัมภาษณ๑ 23 เมษายน) ผู๎มีความเชี่ยวชาญในการเกล๎าผมทรงชักอิโบย 
และเป็นชํางแตํงผมสําหรับเจ๎าสาวในสมัยโบราณ กลําววํา รูปแบบของฮั้วก๐วนในสมัยโบราณทําด๎วยทองคําเส๎นเล็ก ๆ 
ประดับยอดปลายเกสรด๎วยไขํมุก หรือมีการประดิษฐ๑ด๎วยลูกปัดสีทองเม็ดเล็ก ๆ ตัวฐานกับดอกไม๎ไหวแยกออกจากกันเป็น
สองสํวน สํวนแรกจะเป็นฐานเป็นมาลัยดอกมะลิ ฐานที่สองเป็นลูกปักไขํมุก (ซึ่งจะมีหรือไมํก็ได๎) และประดับฮั้วก๐วนด๎วย
ดอกเฉํงก๏อไว๎รอบมวยผมให๎อยูํด๎านในของมาลัยดอกมะลิ  เนื่องจากในสมัยโบราณการจัดการวัสดุตําง ๆ เป็นเรื่องยากและมี
ราคาคํอนข๎างสูง จะต๎องนําเข๎าจากเปอเซีย ประเทศจีนหรือปีนัง  

นอกจากนี้ผลการศึกษาพบอีกวํา ฮั้วก๐วนที่เป็นเครื่องประดับศีรษะเจ๎าสาวในพิธีวิวาห๑กลุํมชาติพันธุ๑บาบ๐าในสมัย
โบราณมีรูปแบบที่สวยงามเรียบงํายตามการจัดหาวัสดุในการประดิษฐ๑ ซึ่งสามารถอธิบายผลการศึกษาออกเป็น 6 ประเด็น 
ดังนี้  

1.2.1 ตัวโครงฐานมงกุฏดอกไม๎ไหวแยกออกเป็น 2 สํวน คือสํวนฐานเรียกวํา “ฮั้วก๐วน” แตํเดิมใช๎ดอกพุดหรือ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

     นอกจากนี้ผลการศึกษาพบอีกว่า ฮั้วก๋วนที่เป็นเครื่องประดับศีรษะเจ้าสาวในพิธี 

วิวาห์กลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋าในสมัยโบราณมีรูปแบบท่ีสวยงามเรียบง่ายตามการจัดหาวัสดุ 

ในการประดิษฐ์ ซึ่งสามารถอธิบายผลการศึกษาออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 

         1.2.1 ตวัโครงฐานมงกุฏดอกไม้ไหวแยกออกเป็น 2 ส่วน คอืส่วนฐานเรยีกว่า  

“ฮ้ัวก๋วน” แต่เดิมใช้ดอกพุดหรือดอกมะลิร้อยเป็นมาลัยกลมล้อมไว้บนศีรษะ และส่วนของ

ช่อดอกไม้ไหว้ประดับเรียกว่า “ดอกเฉ่งก๊อ” 

          1.2.2 ดอกไม้ไหวประดับฮั้วก๋วนประดิษฐ์ด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองแท้  

        1.2.3 ดอกเฉ่งก๊อ (ดอกไม้ไหว) มีจ�านวน 12 ดอก ตามความเชื่อเลขมงคล 

ของชาวจีนเรียกว่า “จับยี่ป่าย” 

        1.2.4 ลักษณะของรปูแบบดอกไม้มขีนาดเลก็ บรเิวณส่วนปลายกลบีดอกเรยีว 

มีรูปแบบแหลมหรือโค้งมนคล้ายกลีบเบญจมาศเน่ืองจากนัยส�าคัญของดอกเบญจมาศ 

กล่าวว่า เป็นดอกไม้ที่แสดงนัยส�าคัญถึงความเจริญรุ่งเรือง การมีอ�านาจและความสง่างาม

 

ภาพที่ 4 เจ้าของร้านเสริมสวยขนัด ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทรงผมชักอิโบยสาธิตการประดับ 

           ศีรษะด้วยฮั้วก๋วน

ที่มา : ผู้เขียน (2558, 23 เมษายน).
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ดอกมะลิร๎อยเป็นมาลัยกลมล๎อมไว๎บนศีรษะ และสํวนของชํอดอกไม๎ไหว๎ประดับเรียกวํา “ดอกเฉํงก๏อ”  
1.2.2 ดอกไม๎ไหวประดับฮั้วก๐วนประดิษฐ๑ด๎วยเส๎นเงินหรือเส๎นทองแท๎   
1.2.3 ดอกเฉํงก๏อ (ดอกไม๎ไหว) มีจํานวน 12 ดอก ตามความเชื่อเลขมงคลของชาวจีนเรียกวํา “จับยี่ป่าย”  
1.2.4 ลักษณะของรูปแบบดอกไม๎มีขนาดเล็ก บริเวณสํวนปลายกลีบดอกเรียวมีรูปแบบแหลมหรือโค๎งมน 

คล๎ายกลีบเบญจมาศเนื่องจากนัยสําคัญของดอกเบญจมาศกลําววํา เป็นดอกไม๎ที่แสดงนัยสําคัญถึงความเจริญรุํงเรือง การมี
อํานาจและความสงํางาม 
 

 
 
ภาพที่ 4 เจ๎าของร๎านเสริมสวยขนดั ผู๎มีความเชี่ยวชาญด๎านทรงผมชักอิโบยสาธิตการประดับศีรษะด๎วยฮั้วก๐วน 
ที่มา: ผู๎เขียน (2558, 23 เมษายน). 
 

1.2.5 ด๎านหน๎ามวยหอยโขํงประดับผีเสื้อ 1 ตัว (ฮูเตี๊ยบ) ซึ่งกลําวถึงนัยสําคัญของชีวิตในการแตํงงานที่มีความ 
รักยั่งยืนดั่งดอกไม๎และผีเสื้อที่เป็นของคูํกัน รวมทั้งผีเสื้อเป็นสัตว๑ที่สามารถถํายทอดพันธุกรรมด๎วยการดื่มกินเกสรดอกไม๎ 
จากดอกหนึ่งไปยังดอกหนึ่ง จึงเป็นการเปรียบเปรยให๎มีการสืบทายาทโดยไมํสิ้นสุด   

1.2.6 เหนือมวยหอยโขํงประดับหงส๑ฟ้าลําตัวสีขาว 1 ตัว (เฟิ่ง) เนื่องจากคนจีนเชื่อวําหงส๑เป็นใหญํในหมูํสัตว๑ 
ปีกและจะปรากฏตัวในแผํนดินที่มีความสันติสุข มีน้ําเสียงร๎องกังวานเหมือนเสียงขลุํย มีความไพเราะอํอนหวาน จึงเป็นการ
บอกกลําวถึงนัยสําคัญให๎เจ๎าสาวทราบวํา เมื่อแตํงงานออกเรือนไปอยูํบ๎านสามีจะต๎องมีปิยวาจาที่อํอนหวาน ปกครอง
ครอบครัวด๎วยความรํมเย็น 
 

2. สมัยปัจจุบัน 
2.1 ฮั้วก๐วนไขํมุกหรือฮั้วก๐วนลูกปัด ปัจจุบันนิยมใช๎ลูกปัดไขํมุกชนิดย๎อมสีมักถักร๎อยเป็นชํองตาขํายมีรูปแบบเป็น 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

         1.2.5 ด้านหน้ามวยหอยโข่งประดบัผเีสือ้ 1 ตวั (ฮเูตีย๊บ) ซึง่กล่าวถงึนยัส�าคญั 

ของชีวิตในการแต่งงานท่ีมีความรักยั่งยืนดั่งดอกไม้และผีเสื้อที่เป็นของคู่กัน รวมทั้งผีเสื้อ 

เป็นสัตว์ที่สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมด้วยการด่ืมกินเกสรดอกไม้ จากดอกหนึ่งไปยัง 

ดอกหนึ่ง จึงเป็นการเปรียบเปรยให้มีการสืบทายาทโดยไม่สิ้นสุด  

       1.2.6 เหนือมวยหอยโข่งประดับหงส์ฟ้าล�าตัวสีขาว 1 ตัว (เฟิ่ง) เนื่องจาก 

คนจีนเช่ือว่าหงส์เป็นใหญ่ในหมู ่สัตว์ปีกและจะปรากฏตัวในแผ่นดินที่มีความสันติสุข  

มีน�้าเสียงร้องกังวานเหมือนเสียงขลุ่ย มีความไพเราะอ่อนหวาน จึงเป็นการบอกกล่าวถึง 

นัยส�าคัญให้เจ้าสาวทราบว่า เม่ือแต่งงานออกเรือนไปอยู ่บ้านสามีจะต้องมีปิยวาจา 

ที่อ่อนหวาน ปกครองครอบครัวด้วยความร่มเย็น

 2. สมัยปัจจุบัน

   2.1 ฮั้วก๋วนไข่มุกหรือฮั้วก๋วนลูกปัด ปัจจุบันนิยมใช้ลูกปัดไข่มุกชนิดย้อมสี 

มักถักร้อยเป็นช่องตาข่ายมีรูปแบบเป็นทรงข้าวหลามตัดประดับตกแต่งด้วยคริสตัลสีทอง  

สีขาวใส หรือสีแดงผสมสีทอง หากมีต้นทุนสูงก็จะนิยมใช้ไข่มุกเลี้ยงหรือไข่มุกเทียมมาพัฒนา

รูปแบบให้ฮั้วก๋วนมีความคล้ายคลึงกับแบบโบราณมากท่ีสุด และนิยมประดับตกแต่งด้วย

ดอกเฉ่งก๊อชนิดช่อไม้เลื้อยทางด้านซ้ายของมงกุฎ รวมทั้งประดับปิ่นปักผมทองค�าจ�านวน  

5 – 7 ชิ้น

   2.2 ฮั้วก๋วนประดับดอกเฉ่งก๊อ ในยุคสมัยปัจจุบันสภาพทางธุรกิจร้านเสริม 

ความงาม หรือร้านให้เช่าชุดแต่งงานเจ้าสาวบาบ๋ามีเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก ดังนั้นการแข่งขัน

ทางด้านของเวลาและรายได้ท่ีเกิดขึ้นกับการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า  

การแต่งผมเจ้าสาวบาบ๋าค่อนข้างมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน ตลอดจนสตรีในยุคสมัย

ปัจจุบันปรารถนาในความสะดวกสบาย จึงเกิดการพัฒนารูปแบบของฮั้วก๋วนส�าหรับเจ้าสาว

ให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการประกอบช่อ  ดอกเฉ่งก๊อ (ดอกไม้ไหว) เข้าไว้ด้วยกัน

กับฐานของฮั้วก๋วนเป็นช้ินเดียวกันส�าเร็จรูป มีการประดับตกแต่งด้วยคริสตัล พลอยสี เพชร

รูปแบบต่าง ๆ อย่างสวยงามและแปลกตา ซึ่งรูปแบบของฮั้วก๋วนในสมัยปัจจุบันมีการพัฒนา

ในรูปแบบที่แปลกใหม่เพื่อเป็นท่ีสร้างความน่าสนใจกับกลุ่มผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับผลงานศิลปหัตกรรม โดยการพัฒนารูปแบบของฮั้วก๋วนในยุคสมัยปัจจุบัน 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ปรากฏพบวิธีการสร้างสรรค์ท่ีมีความสะดวกต่อการใช้สอยของสตรีในกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋า

เมื่อเข้าสู ่พิธีวิวาห์แบบส�าเร็จรูป และพัฒนารูปแบบข้ึนเป็นของที่ระลึกในโอกาสส�าคัญ 

เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

        2.2.1 ขนาดของโครงฐานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5.2 - 5.5 นิ้ว  

แต่ทัง้นีจ้ะต้องสอดรบักับช่วงผมด้านข้างทัง้สองข้างซ่ึงเรยีกว่า “อเีปง” แต่ส�าหรบัการประดษิฐ์ 

เป็นของที่ระลึกจะขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และงบประมาณต้นทุน

          2.2.2 ตวัฐานประดษิฐ์ขึน้จากลวดตาข่ายเยบ็ทบัด้วยผ้าเนือ้หนาและประดบั 

ตกแต่งด้วยแถบดิ้นสีทอง การประดิษฐ์โครงฐานของฮั้วก๋วนในสมัยปัจจุบันมี 4 ขั้นตอน คือ 

      1) ฐานล่าง (ไข่มุกสีขาว) 

      2) ฐานรอง (ลูกปัดสีทอง) 

      3) ฐานกลาง (ลูกปัดดอกพิกุล) 

      4) ฐานบน (ลูกปัดคริสตัลสีทองหรือสีขาว)

        2.2.3 เย็บตรึงช่อดอกไม้ให้ติดกับตัวโครงฐานอย่างส�าเร็จรูป โดยมีรูปแบบ 

การวางช่อดอกไม้สลับกัน ซ่ึงวางไว้โดยให้กลีบดอกอยู่เสมอกับระดับของโครงฐานพอดี

จ�านวน 6 ดอก และวางช่อดอกให้สูงกว่าโดยชูช่อดอกขึ้นในแนวตรงจ�านวน 6 ดอก

 

ภาพที่ 3 วิธีการประกอบกลีบดอกเฉ่งก๊อเข้ากับโครงฐาน

ที่มา : วิกรม กรุงแก้ว, 2560, หน้า 88
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ทรงข๎าวหลามตัดประดับตกแตํงด๎วยคริสตัลสีทอง สีขาวใส หรือสีแดงผสมสีทอง หากมีต๎นทุนสูงก็จะนิยมใช๎ไขํมุกเลี้ยงหรือ
ไขํมุกเทียมมาพัฒนารูปแบบให๎ฮั้วก๐วนมีความคล๎ายคลึงกับแบบโบราณมากที่สุด และนิยมประดับตกแตํงด๎วยดอกเฉํงก๏อชนิด
ชํอไม๎เลื้อยทางด๎านซ๎ายของมงกุฎ รวมทั้งประดับปิ่นปักผมทองคําจํานวน 5 – 7 ชิ้น 

2.2 ฮั้วก๐วนประดับดอกเฉํงก๏อ ในยุคสมัยปัจจุบันสภาพทางธุรกิจร๎านเสริมความงาม หรือร๎านให๎เชําชุดแตํงงาน 
เจ๎าสาวบาบ๐ามีเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ดังนั้นการแขํงขันทางด๎านของเวลาและรายได๎ที่เกิดขึ้นกับการสร๎างสรรค๑เครื่องแตํงกาย 
การแตํงหน๎า การแตํงผมเจ๎าสาวบาบ๐าคํอนข๎างมีความยุํงยากและสลับซับซ๎อน ตลอดจนสตรีในยุคสมัยปัจจุบันปรารถนาใน
ความสะดวกสบาย จึงเกิดการพัฒนารูปแบบของฮ้ัวก๐วนสําหรับเจ๎าสาวให๎เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการประกอบชํอ  
ดอกเฉํงก๏อ (ดอกไม๎ไหว) เข๎าไว๎ด๎วยกันกับฐานของฮั้วก๐วนเป็นชิ้นเดียวกันสําเร็จรูป มีการประดับตกแตํงด๎วยคริสตัล พลอยสี 
เพชรรูปแบบตําง ๆ อยํางสวยงามและแปลกตา ซึ่งรูปแบบของฮั้วก๐วนในสมัยปัจจุบันมีการพัฒนาในรูปแบบที่แปลกใหมํเพื่อ
เป็นที่สร๎างความนําสนใจกับกลุํมผู๎บริโภค ตลอดจนเป็นการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลงานศิลปหัตกรรม โดยการพัฒนา
รูปแบบของฮั้วก๐วนในยุคสมัยปัจจุบัน ปรากฏพบวิธีการสร๎างสรรค๑ท่ีมีความสะดวกตํอการใช๎สอยของสตรีในกลุํมชาติพันธุ๑
บาบ๐าเมื่อเข๎าสูํพิธีวิวาห๑แบบสําเร็จรูป และพัฒนารูปแบบขึ้นเป็นของที่ระลึกในโอกาสสําคัญเพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน 

2.2.1 ขนาดของโครงฐานมีขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางประมาณ 5.2-5.5 นิ้ว แตํทั้งนี้จะต๎องสอดรับกับชํวงผม 
ด๎านข๎างทั้งสองข๎างซึ่งเรียกวํา “อีเปง” แตํสําหรับการประดิษฐ๑เป็นของที่ระลึกจะขึ้นอยูํกับความคิดสร๎างสรรค๑และ
งบประมาณต๎นทุน 

2.2.2 ตัวฐานประดิษฐ๑ขึ้นจากลวดตาขํายเย็บทับด๎วยผ๎าเนื้อหนาและประดับตกแตํงด๎วยแถบดิ้นสีทอง การ 
ประดิษฐ๑โครงฐานของฮั้วก๐วนในสมัยปัจจุบันมี 4 ขั้นตอน คือ  

1) ฐานลําง (ไขํมกุสีขาว)  
2) ฐานรอง (ลูกปดัสีทอง)  
3) ฐานกลาง (ลูกปัดดอกพิกุล)  
4) ฐานบน (ลูกปดัคริสตัลสีทองหรือสีขาว) 

2.2.3 เย็บตรึงชํอดอกไม๎ให๎ติดกับตัวโครงฐานอยํางสําเร็จรูป โดยมีรูปแบบการวางชํอดอกไม๎สลับกัน ซึ่งวาง 
ไว๎โดยใหก๎ลีบดอกอยูํเสมอกบัระดับของโครงฐานพอดีจาํนวน 6 ดอก และวางชํอดอกให๎สูงกวําโดยชูชํอดอกขึ้นในแนวตรง
จํานวน 6 ดอก 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

       2.2.4 การประดับตกแต่งโครงฐานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและแนวคิด 

ของผู้สร้างสรรค์

 

ภาพที่ 4 ฮั้วก๋วนส�าหรับเจ้าสาวในการเข้าสู่พิธีวิวาห์ในปัจจุบัน

ที่มา : ผู้เขียน (2561, 30 เมษายน)

 เครื่องประดับศีรษะของสตรีบาบ๋าโดยท่ัวไปขึ้นอยู ่กับโอกาสในการสวมใส่  

นิยมแยกออกเป็นสองส่วน ซึ่งเป็นช่วงฐานด้านล่างเรียกว่า “ฮ้ัวก๋วน” และตัวดอกไม ้

ที่ประดิษฐ์จากดิ้นเงินดิ้นทองเรียกว่า “ดอกเฉ่งก๊อ” โดยเรียกรวมกันว่ามงกุฏดอกไม้ไหว 

ทั้งนี้ลักษณะของการประดับศีรษะของสตรีบาบ๋าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ

ลักษณะการประดับศีรษะเม่ืออยู ่ประจ�าบ้านหรือด�ารงชีวิตประจ�าวัน อีกลักษณะหนึ่ง 

จะประดับเมื่อโอกาสพิเศษโดยเฉพาะ

 เมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปนับหลายร้อยปี วัฒนธรรมประเพณีของสตรีบาบ๋าที่จะต้อง

ประดิษฐ์ฮั้วก๋วนเป็นเครื่องประดับศีรษะของตนเองในพิธีแต่งงานเกิดการเปลี่ยนแปลง 

ตามยุคสมัย เนื่องจากสตรียุคสมัยปัจจุบันมีการศึกษาที่สูงข้ึนส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า

และความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงาน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันมีการแข่งขัน

กันมากขึ้น จึงท�าให้ผู ้หญิงต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกบ้านเพื่อหาเล้ียงชีพครอบครัว  

ส่งผลให้วัฒนธรรมด้ังเดิมจึงเลือนหายไปตามกาลเวลา อย่างไรก็ตามความงดงามของ 
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ภาพที่ 3 วิธกีารประกอบกลบีดอกเฉํงก๏อเข๎ากับโครงฐาน 
ที่มา: วิกรม กรุงแก๎ว, 2560, หน๎า 88 
 

2.2.4 การประดับตกแตํงโครงฐานขึ้นอยูํกับความเหมาะสมและแนวคิดของผู๎สร๎างสรรค๑ 
 

 
 
ภาพที่ 4 ฮั้วก๐วนสําหรับเจ๎าสาวในการเข๎าสํูพิธีวิวาห๑ในปัจจุบัน 
ที่มา: ผู๎เขียน (2561, 30 เมษายน) 
 

เคร่ืองประดับศีรษะของสตรีบาบ๐าโดยทั่วไปขึ้นอยูํกับโอกาสในการสวมใสํ นิยมแยกออกเป็นสองสํวน ซึ่งเป็นชํวง
ฐานด๎านลํางเรียกวํา “ฮั้วก๐วน” และตัวดอกไม๎ที่ประดิษฐ๑จากดิ้นเงินดิ้นทองเรียกวํา “ดอกเฉํงก๏อ” โดยเรียกรวมกันวํามงกุฏ
ดอกไม๎ไหว ทั้งนี้ลักษณะของการประดับศีรษะของสตรีบาบ๐าสามารถแบํงออกเป็น 2 ลักษณะ กลําวคือลักษณะการประดับ
ศีรษะเมื่ออยูํประจําบ๎านหรือดํารงชีวิตประจําวัน อีกลักษณะหนึ่งจะประดับเมื่อโอกาสพิเศษโดยเฉพาะ 

เมื่อวันเวลาผํานพ๎นไปนับหลายร๎อยปี วัฒนธรรมประเพณีของสตรีบาบ๐าที่จะต๎องประดิษฐ๑ฮั้วก๐วนเป็นเครื่องประดับ
ศีรษะของตนเองในพิธีแตํงงานเกิดการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เนื่องจากสตรียุคสมัยปัจจุบันมีการศึกษาที่สูงขึ้นสํงผลตํอ
ความเจริญก๎าวหน๎าและความเชี่ยวชาญในหน๎าที่การงาน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบันมีการแขํงขันกันมากขึ้น จึง
ทําให๎ผู๎หญิงต๎องออกไปปฏิบัติหน๎าที่นอกบ๎านเพื่อหาเลี้ยงชีพครอบครัว สํงผลให๎วัฒนธรรมดั้งเดิมจึงเลือนหายไปตาม
กาลเวลา  อยํางไรก็ตามความงดงามของเครื่องประดับศีรษะสตรบีาบ๐าในวันเข๎าพิธีวิวาห๑วํายังคงเป็นเครื่องประดับชิ้นสําคัญที่
บํงบอกถึงความมีระเบียบในฐานะของความเป็นสตรีโดยผํานงานฝีมืออันประณีต อีกทั้งสิ่งที่ประดิษฐ๑ขึ้นนั้นอาจจะสื่อ
ความหมายแหํงความสงํางามราวกับหงส๑เมื่อประดับอยูํบนศีรษะของเจ๎าสาว ซึ่งสันนิษฐานได๎วําฮั้วก๐วนมีนัยสําคัญที่แฝงไว๎
ด๎วยการพัฒนาบุคลิกภาพในขณะที่สวมใสํไว๎บนศีรษะทําให๎มีใบหน๎าเชิด เปิดปลายคาง หลังตรง คอตั้งราวกับสตรีผู๎สูงศักดิ์    

สมัยปัจจุบันระบบการสังคมและวัฒนธรรมมีวิวัฒนาการทางด๎านเทคโนโลยีสมัยใหมํสิ่งสาธารณูปโภคตําง ๆ 
เอื้ออํานวยตํอการใช๎สอยได๎คลํองตัว วัสดุและอุปกรณ๑ตําง ๆ ที่ใช๎ในการประดิษฐ๑เครื่องประดับศีรษะของเจ๎าสาวยอนหยา
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เครื่องประดับศีรษะสตรีบาบ๋าในวันเข้าพิธีวิวาห์ว่ายังคงเป็นเครื่องประดับชิ้นส�าคัญที่บ่งบอก

ถึงความมีระเบียบในฐานะของความเป ็นสตรีโดยผ ่านงานฝีมืออันประณีต อีกทั้ง 

สิ่งท่ีประดิษฐ์ขึ้นนั้นอาจจะสื่อความหมายแห่งความสง่างามราวกับหงส์เมื่อประดับอยู่บน

ศีรษะของเจ้าสาว ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าฮั้วก๋วนมีนัยส�าคัญที่แฝงไว้ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพ 

ในขณะที่สวมใส่ไว้บนศีรษะท�าให้มีใบหน้าเชิด เปิดปลายคาง หลังตรง คอตั้งราวกับสตร ี

ผู้สูงศักดิ์   

 สมัยปัจจุบันระบบการสังคมและวัฒนธรรมมีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลย ี

สมัยใหม่สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ เอื้ออ�านวยต่อการใช้สอยได้คล่องตัว วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่ใช้ในการประดิษฐ์เคร่ืองประดับศีรษะของเจ้าสาวยอนหยาค่อนข้างหาได้ง่ายตามแหล่ง

จ�าหน่ายโดยทั่วไปไม่เหมือนในสมัยอดีต ท้ังน้ีการประดิษฐ์ฮั้วก๋วนในรูปแบบที่ส�าเร็จรูป 

เกิดจากการพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้ศึกษาพร้อมทั้งใช้ระยะเวลาในการทดลอง

ปรับเปลี่ยนผลงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสวยงาม แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู ้

อันเกิดจากการศึกษาเทคนิคและการประดิษฐ์เครื่องประดับศีรษะของสตรีบาบ๋าสามารถ 

น�าไปถ่ายทอดสู่เยาวชนในการจัดฝึกอบรม แต่ทั้งนี้ผู้ศึกษาก็มิได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบฮั้วก๋วน

จนเกินควรแต่ยังคงไว ้ ซ่ึงรูปลักษณ์ภายนอกให้คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมโบราณและ 

น�ามาประยุกต์ใช้ส�าหรับเจ้าสาวในพิธีแต่งงานเพื่อสะดวกต่อการสวมใส่ และพัฒนารูปแบบ

เป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

ภาพที่ 5 การพัฒนารูปแบบฮั้วก๋วนในรูปแบบของที่ระลึก

ที่มา : ผู้เขียน (2561, 9 พฤษภาคม)

12 
 

คํอนข๎างหาได๎งํายตามแหลํงจําหนํายโดยทั่วไปไมํเหมือนในสมัยอดีต ท้ังนี้การประดิษฐ๑ฮั้วก๐วนในรูปแบบท่ีสําเร็จรูปเกิดจาก
การพัฒนาความรู๎และความสามารถของผู๎ศึกษาพร๎อมทั้งใช๎ระยะเวลาในการทดลองปรับเปลี่ยนผลงาน เพื่อให๎เกิดความ
เหมาะสมและสวยงาม แตํอยํางไรก็ตามองค๑ความรู๎อันเกิดจากการศึกษาเทคนิคและการประดิษฐ๑เครื่องประดับศีรษะของสตรี
บาบ๐าสามารถนําไปถํายทอดสูํเยาวชนในการจัดฝึกอบรม แตํทั้งนี้ผู๎ศึกษาก็มิได๎เปลี่ยนแปลงรูปแบบฮั้วก๐วนจนเกินควรแตํยัง
คงไว๎ซึ่งรูปลักษณ๑ภายนอกให๎คล๎ายคลึงกับวัฒนธรรมโบราณและนํามาประยุกต๑ใช๎สําหรับเจ๎าสาวในพิธีแตํงงานเพื่อสะดวก
ตํอการสวมใสํ และพัฒนารูปแบบเป็นของท่ีระลึกเพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชนได๎เป็นอยํางดี 

 
 

ภาพที่ 5 การพัฒนารูปแบบฮัว้ก๐วนในรูปแบบของที่ระลึก 
ที่มา: ผู๎เขียน (2561, 9 พฤษภาคม) 
 
สรุปผล 

วัฒนธรรมระหวํางสองแผํนดินและสองเชื้อชาติที่เกิดการผสมผสานโดยมีธุรกิจทางการค๎า และความเจริญรุํงเรืองทาง
เศรษฐกิจเป็นสื่อกลาง รวมทั้งความมานะอุตสาหะของการเดินทางผํานนํานน้ําอันกว๎างใหญํไพศาลเป็นตัวเชื่อมระหวํางสอง
แผํนดินชาวจีนโพ๎นทะเล และชาวพื้นเมืองภูเก็ตเข๎าไว๎ด๎วยกัน  เมื่อการเวลาผันผํานความสัมพันธ๑ระหวํางพํอค๎าชาวจีนและ
สตรีพื้นถิ่นจึงเกิดเป็นตัวแทนแหํงความรักในกลุํมชาติพันธุ๑ และมีทายาทที่เป็นลูกผสมสองสายเลือด เมื่อมีลูกผู๎ชายเรียกแทน
ตัววํา “บาบ๐า” (Baba) เมื่อมีลูกสาวเรียกจะแทนตัววํา “ยอนหยา” (Nyonya) เมื่อสภาพของสังคม และวัฒนธรรมประเพณีเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สํงผลให๎ประเทศชาติและระบบของความเจริญก๎าวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนจารีตประเพณีและ
ธรรมเนียมตําง ๆ ก็เกิดการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมเชํนเดียวกัน  

ทั้งนี้วัฒนธรรมในด๎านของกลุํมชาติพันธุ๑บาบ๐าโดยเฉพาะการสร๎างสรรค๑มงกุฎดอกไม๎ไหวที่เจ๎าสาวจะต๎องประดิษฐ๑ขึ้น
เพื่อประดับศีรษะของตนในวันเข๎าพิธีวิวาห๑ตามแบบอยํางโบราณประเพณีหํางหายไปตามสภาพของการดํารงชีวิตสตรีในยุต
สมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะวิถีความเรํงรีบตํอการประกอบอาชีพ ความสะดวกสบายและมีการแขํงขันทางด๎านหน๎าที่การงาน 
รวมทั้งสตรีในสมัยปัจจุบันมีการศึกษาที่สูงขึ้น แตํอยํางไรก็ตามวัฒนธรรมของกลุํมชาติพันธุ๑ชาวบาบ๐าก็มิได๎จืดจางลง แตํ
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ๎างเพื่อให๎เกิดความเหมาะสมกับยุคสมัยใหมํหรืออาจจะลดน๎อยลงตามสภาพแวดล๎อมในการ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

สรุปผล
 วัฒนธรรมระหว่างสองแผ่นดินและสองเชื้อชาติท่ีเกิดการผสมผสานโดยมีธุรกิจ

ทางการค้า และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเป็นสื่อกลาง รวมทั้งความมานะอุตสาหะ

ของการเดินทางผ่านน่านน�้าอันกว้างใหญ่ไพศาลเป็นตัวเชื่อมระหว่างสองแผ่นดินชาวจีน 

โพ้นทะเล และชาวพื้นเมืองภูเก็ตเข้าไว้ด้วยกัน เมื่อการเวลาผันผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง

พ่อค้าชาวจีนและสตรีพ้ืนถ่ินจึงเกิดเป็นตัวแทนแห่งความรักในกลุ่มชาติพันธุ์ และมีทายาท 

ที่เป็นลูกผสมสองสายเลือด เมื่อมีลูกผู้ชายเรียกแทนตัวว่า “บาบ๋า” (Baba) เม่ือมีลูกสาว

เรียกจะแทนตัวว่า “ยอนหยา” (Nyonya) เม่ือสภาพของสังคม และวัฒนธรรมประเพณี 

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ส่งผลให้ประเทศชาติและระบบของความเจริญก้าวหน้า 

ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนจารีตประเพณีและธรรมเนียมต่างๆ ก็เกิดการปรับเปล่ียนไป 

ตามบริบทของสังคมเช่นเดียวกัน 

 ทั้งนี้ วัฒนธรรมในด้านของกลุ ่มชาติพันธุ ์บาบ๋าโดยเฉพาะการสร ้างสรรค  ์

มงกุฎดอกไม้ไหวที่เจ้าสาวจะต้องประดิษฐ์ข้ึนเพ่ือประดับศีรษะของตนในวันเข้าพิธีวิวาห์

ตามแบบอย่างโบราณประเพณีห ่างหายไปตามสภาพของการด�ารงชีวิตสตรีในยุต 

สมัยปัจจุบัน โดยเฉพาะวิถีความเร่งรีบต่อการประกอบอาชีพ ความสะดวกสบายและ 

มีการแข่งขันทางด้านหน้าท่ีการงาน รวมท้ังสตรีในสมัยปัจจุบันมีการศึกษาที่สูงขึ้น  

แต่อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวบาบ๋าก็มิได้จืดจางลง แต่อาจจะมีการ 

ปรับเปลี่ยนไปบ้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่หรืออาจจะลดน้อยลงตาม 

สภาพแวดล้อมในการด�ารงชีวิตของผู้คนปัจจุบัน นอกจากนี้วัฒนธรรมทางด้านการแต่งกาย

ของสตรีบาบ๋าที่ปรากฏในผลการศึกษาฉบับนี้ ยังสามารถเป็นแรงผลักดันในการยกระดับ

คุณภาพของเครื่องประดับศีรษะเจ้าสาว (ฮั้วก๋วน) ให้กลายเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม 

ที่ทรงคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับทรัพย์สินทางปัญญาได้เป็นอย่างดี ส่ิงส�าคัญประการหนึ่งที่

ขาดไปเสียมิได้คือการได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการ 

ร่วมสืบสานและสนับสนุนระบบทุนในการจัดกิจกรรมโครงการการประดิษฐ์ฮั้วก๋วน 

ในรูปแบบของที่ระลึกเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตให้กลายเป็น 

ผลงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมในชาติพันธุ์บาบ๋าด�ารงอยู่คู่กับสังคมชาวภูเก็ต 

และประเทศชาติสืบไป 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษาเร่ืองฮั้วก๋วน หรือมงกุฏดอกไม้ไหวซ่ึงเป็นเครื่องประดับศีรษะชิ้นส�าคัญ

ของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีนในกลุ ่มชาติพันธุ ์บาบ๋าส�าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ด้วยการ 

ให้ค�าปรึกษาจากผู้มีพระคุณหลายฝ่าย ประกอบด้วย

 ขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

ในการสนับสนุนให้ผู้ศึกษาได้เป็นแกนน�าหลักในการด�าเนินงาน และจัดกิจกรรมโครงการ

การประดิษฐ์ฮั้วก๋วนประดับดอกเฉ่งก๊อเพื่อสร้างมูลค่าให้กับท้องถ่ินและบริการสังคมมาเป็น

ระยะเวลา 5 ปี ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องราว 

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋า 

 ขอบคุณเป็นพิเศษส�าหรับ ผู ้ให้การสัมภาษณ์และการถ่ายทอดข้อมูลทั้งใน 

ภาคทฤษฎี ตลอดจนผู้ให้การอนุญาตในการบันทึกภาพ การบอกเล่า และการแนะน�า  

จวบจนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในถ่ายทอดภูมิปัญญา เทคนิค และวิธีการประดิษฐ์ฮั้วก๋วน

หรือมงกุฏดอกไม้ไหวตามแบบอย่างที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถท�าให้ผู้ศึกษาน�าไปใช้ประโยชน์ 

ในการพัฒนาผลงานและถ่ายทอดความรู ้ให้กับเยาวชนและผู ้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู ้

วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

 อนึ่ง คุณค่าและความดีงามอันเกิดจากการเขียนบทความวิชาการฉบับนี้ ผู้ศึกษา

ขอมอบคุณความดีเหล่าน้ีให ้แก ่บรรพชนชาติพันธุ ์บาบ๋าทุกท่านที่สั่งสมภูมิป ัญญา  

และถ่ายทอดประสบการณ์จากอดีตจนถึงผู้ถึงศึกษาในยุคสมัยปัจจุบัน ตลอดจนการสละ

ก�าลังกายและก�าลังใจในการปลูกฝังและผลิตบุคลากรทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็น 

ผู ้ผดุงรักษา สืบสาน และพัฒนาท้ังในด้านทฤษฏีและการปฏิบัติตามหลักของวิชาการ  

โดยเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น สังคม และด�ารงไว้อยู่คู่กับประเทศชาติสืบไป 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เอกสารอ้างอิง 

ขนัด หวังเกียรติ. (2558, 23 เมษายน). ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทรงผมชักอิโบย. บ้านเลขที่  

 16 ถนนกระบี่ อ�าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต. สัมภาษณ์.

จรินทร์ นีรนาทวโรดม. (2558, 10 พฤษภาคม). ผู้ได้รับการถ่ายทอดจากค�าบอกเล่าของ 

 โป๋สวิเอก ลิม่สกลุ บ้านเลขท่ี 76 หมู ่1 ต�าบลบางม่วง อ�าเภอตะกัว่ป่า จังหวดัพังงา.  

 สัมภาษณ์.

งามพิศ สัตย์สงวน (2544). หลังมานุษยวิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ : รามาการพิมพ์.

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์. (2555). เมืองนครศรีธรรมราช มหานคร สิ้นสุดตามพรลิงค์ ตั้งต้นชน 

 ชาวเสียม. กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิซซิ่ง.

ฤดี ภูมิภูถาวร. (2553). วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต. กรุงเทพฯ : เวิลด์ออฟเซ็ท พริ้นติ้ง.

วิกรม กรุงแก้ว. (2560). พัสตราภรณ์ยอนหยา. กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าท์.

ศิริรัตน์ แอดสกุล. (2555). ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ ์

 มหาวิทยาลัย.

สุดารา สุจฉายา (บรรณาธิการ). (2543). นักเดินทางเพื่อความเข้าใจในแผ่นดิน : ภูเก็ต.  

 กรุงเทพฯ : สารคดี.

สุภางค์ จันทวานิช และคณะ. (2534). ชาวจีนแต้จ๋ิวในประเทศไทยและในภูมิล�าเนาเดิม 

 ที่เฉาซันสมัยท่ี 1 ท่าเรือจางหลิน (2310 - 2393). กรุงเทพฯ : สถาบัน 

 เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

นิวัฒน์ ประจักษ์, เดโช แขน�้าแก้ว, อุดมศักดิ์ เดโชชัย และ จิตติมา ด�ารงวัฒนะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ต�าบลท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช 80280

อีเมล: Daycho_kha@nstru.ac.th, ko.m16@hotmail.com

สายยันต์ : ภูมิปัญญาการสักยันต์ กรณีศึกษา 

เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร

หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 การศึกษาเรื่อง สายยันต์ : ภูมิปัญญาการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านัก 

สักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการสักยันต์ เพื่อศึกษารูปแบบลวดลายการสักยันต์ และเพื่อศึกษา

แนวทางการอนุรักษ์การสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 

ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ให้ข้อมูลจ�านวนทั้งส้ิน 10 คน โดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาการสักยันต์ มีการ “บูชาครู” ส่ิงท่ีต้องเตรียม 

ในการบูชาครู คือ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และมะนาว เป็นส่ิงของจ�าเป็นในพิธี 

ไหว้ครูบาอาจารย์ และมีการ “เตรียมอุปกรณ์” ในการสักยันต์ มีสองอย่างที่จ�าเป็นในการ 

สักยันต์ คือ เข็มสักยันต์ และหมึก จากนั้นจึงมีการวาด หรือ “การร่างลวดลาย” ที่จะสัก 

ลงบนผิวหนังที่จะสัก 

 โดยการการวาดรอยสักลงบนผิวหนังของคน และ “ลงว่าน” และการ “ลงเข็มสัก” 

การลงรอยสักนั้นจะแตกต่างกัน และการด�าเนินการหลังการสักยันต์เสร็จ ใช้ “ว่าน” หรือ

น�้ามัน ทาอีกครั้งหนึ่ง มีรูปแบบลวดลายการสักยันต์ ได้แก่ ลายสักแบบ “สวยงาม” ที่สักตาม 

“ความชอบ” เป็นส�าคัญ และลายสักแบบ “อักขระ” ที่สักตาม “ความเช่ือ” ที่แตกต่างกัน  

และมีแนวทางการอนุรักษ์การสักยันต์ ได้แก่ การส่งเสริมให้มี “ต�ารา” คงอยู่ให้ลูกหลานได้ดู

บทคัดย่อ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ในรุ่นสู่รุ่น การท�าให้ “เห็นคุณค่า” และร่วมกันรักษา พร้อมทั้งการรณรงค์ และสนับสนุน 

ให้เห็นความส�าคัญ ขณะเดียวกันก็มี “แลกเปลี่ยนความรู้” และการจัดตั้งศูนย์กลางเพื่อ 

“สืบทอด” และ “เผยแพร่” ทางสื่อต่างๆ 

ค�าส�าคัญ: สายยันต์, ภูมิปัญญาการสักยันต์, เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
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สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
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เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
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1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
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2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
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  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

Niwat Prajak, Daycho Khanamkhaew, Udomsak Daychochai 

and Jittima Damrongwattana

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ต�าบลท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช 80280

อีเมล: Daycho_kha@nstru.ac.th, ko.m16@hotmail.com

Sai Yan : The folk wisdom of Tattoo. Case study : 

The Network of Wat Major in Moo 12, Nawae sub - district, 

Chawarng District, Nakhon Si Thammarat province, Thailand.

 The objective of this research were as follow:  Sai Yan : The folk  

wisdom of Tattoo. Case study : The Network of  Wat Major in Moo 12,  Nawae 

sub - district, Chawarng District, Nakhon Si Thammarat province, Thailand.  

The purposes of this research are to study the folk wisdom of Tattoo, pattern 

of Tattoo and conservation of Tattoo. Populations were 10. By Quality  

Research. 

 The results were as follows : The folk wisdom of Tattoo, There is  

a “worship teacher”. A thing to prepare in the teacher is a betel nut, flowers, 

candles and lemon. It is necessary in the ceremony. There is a “preparation 

device” in the talisman. There are two things that are needed, Such as needle 

and ink. Then draw or “sketch the pattern” that will be tattooed on the skin. 

By drawing tattoos on people’s skin. And “down the oil” and “down the 

needle” And after the completion of the tattoo. Use “oil” or oil again. There 

are patterns of tattoo designs, including “beautiful” teak tattoos according to 

“liking” is important. And tattoo “character” tattoo, according to the “belief” 

Abstract
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2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

different. There are ways to conserve the talisman, Such as Encouraged to 

have a “textbook” persistence to be viewed in the generation to generation,  

Making “value” and sharing, The campaign and encourages the importance.  

At the same time “knowledge Exchange” and the establishment of centers for 

“succession” and “dissemination” through various media.

Keywords: Sai Yan, The folk wisdom, The Network of Wat Major.
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

บทน�า
 การสักตามร่างกาย และความนิยมในการสักมีข้ึนในหมู่มวลมนุษยชาติกลุ่มต่างๆ 

มาแล้วไม่ต�่ากว่า 4,000 ปี เพราะรอยสักเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

และเป็นการส�าแดง “อัตลักษณ์ตัวตน” ของบุคคลในกลุ ่ม ซึ่งลวดลายที่สักลงไปบน 

เรือนร่างนั้นมักเป็น “สัญลักษณ์ท่ีรับรู้ร่วมกัน” ในกลุ่มว่าเป็นตัวแทนของบรรพชน หรือ  

“สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ที่กลุ ่มชน เผ่า หรือตระกูลน้ันๆ เคารพนับถือ อีกทั้งยังเป็นสิ่งแสดงถึง

สถานภาพทางสังคมของผู้ที่สักลวดลายนั้นด้วย ซ่ึงการสักเป็นการเอาเหล็กแหลมแทงลง 

ด้วยวิธีการ หรือเพื่อประโยชน์ต่างๆ กันใช้เหล็กแหลมจุ่มหมึกหรือน�้ามันแทงที่ผิวหนัง 

ให้เป็น “อกัขระ” หรือเครือ่งหมายลวดลาย ถ้าใช้หมกึเรยีกว่า “สกัหมกึ” ถ้าใช้น�า้มนัเรยีกว่า  

“สักน�้ามัน” โดยกรรมวิธีในการสักลวดลาย หรือสักยันต์ตามร่างกายนั้น หากเป็นการสัก 

ด้วยหมึก ก็จะใช้เข็มสักจุ่มหมึกจีนที่น�ามาฝนกับน�้าพระพุทธมนต์ สมัยโบราณนิยมหาดีเสือ 

ดีหมี ดีงูเห่า หรือเป็น “มวลสาร” ผสมลงด้วย แล้วท�าการสักไปบนร่างกาย ในส่วนของ 

การสักน�้ามัน ส่วนมากจะใช้น�้ามันจันทน์หอมที่แช่สมุนไพรว่านร้อยแปด หรือใช้น�้ามันงาขาว 

บางส�านักจะผสมน�้ามันช้างตกมัน น�้ามันเสือโคร่ง เพื่อให้เกิดความขลังมากขึ้น การสักน�้ามัน

เป็นที่นิยมกันมาก เพราะเป็นการสักยันต์ลงบนร่างกายโดยไม่มีลวดลายให้เห็น เมื่อแผลจาก

รอยเข็มสักแห้งตกสะเก็ดแล้ว ผิวหนังก็จะสมานเป็นเนื้อเดียวกันตามปกติ ทั้งนี้การสัก

ลวดลายบนร่างกายของชาวอาเซียนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มีปรากฏอยู่ในหลายกลุ่มชน เช่น 

ลายสักของหัวหน้าเผ่าเพนัน (Penan) อาศัยอยู่บริเวณแม่น�้าสิลัท (Silat) เขตบารัมตอนบน 

(Baram) ในรัฐซาราวัค (Sarawak) เกาะบอร์เนียว (Borneo) ประเทศมาเลเซีย ที่ท่อนแขน

จะสักลายมังกร หรืองู อันเป็นสัญลักษณ์ของโลกบาดาล แหล่งก�าเนิดของความอุดมสมบูรณ์ 

ในกลุ่มชาวชิน ชนพื้นเมืองท่ีตั้งถ่ินฐานอยู ่ในรัฐชินทางตะวันตกของประเทศเมียนมา  

มีประเพณีการสักหน้าด้วยหมึกสีด�าของหญิงชาวชิน มีเหตุผลหลัก คือ สักเพ่ือไม่ให้ผู้ชาย

จากเผ่าอื่นฉุดคร่าไปท�าอนาจาร โดยหญิงชาวชินจะเริ่มสักหน้ากันตั้งแต่อายุ 11 – 12 ปี 

หรืออย่างช้าที่สุดเมื่อล่วงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ การสักหน้าของหญิงสาวชาวชินหมดสิ้นไปในปี 

คริสต์ศักราช 1970 เม่ือรัฐบาลพม่าออกกฎสั่งให้ยกเลิกประเพณีดังกล่าว ในกลุ ่ม 

ชาวสิงคโปร์มีวัฒนธรรมการสักลวดลายตามร่างกายมายาวนาน ในระยะแรกมีการสัก 

ตามร่างกายเพื่อแสดงออกถึงกลุ ่มที่ตนสังกัดอยู ่ เช่น การสักในกลุ ่มผู ้มีอิทธิพล หรือ  



150
 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

“กลุ่มนักเลง” แต่ทว่าในยุคปัจจุบันมีการสักยันต์ หรือรูปเทพเจ้าต่างๆ และการสักเพื่อ 

ความสวยงามมากขึ้น การสักของชายชาวล้านนา และล้านช้าง (ประเทศลาว) ในอดีตนิยม

การสักขาลาย การสักลวดลายที่ขา มี 2 ลักษณะ คือ แบบแรกท�าการสักขาตั้งแต่ใต้เข่า หรือ

เหนือเข่าขึ้นไปถึงต้นขาหรือขาส่วนบน แต่ไม่สักเลยขึ้นมาถึงพุงหรือเอว จึงยังสามารถ 

มองเห็นผิวบริเวณหน้าท้องเป็นผิวพรรณปกติอยู่เพราะไม่มีรอยสัก เป็นวัฒนธรรมการสัก

ของคนลาวล้านช้างที่อยู่ 2 ฝั่งตามล�าน�้าโขง แบบที่ 2 คือ การสักขาจากขาท่อนล่างขึ้นมา

จนถึงบริเวณพุงหรือเอว จึงมองเห็นเป็นพุงด�าหรือท้องด�า การสักประเภทน้ีส่วนใหญ่จะเป็น

ที่นิยมมากในทางตอนเหนือของไทย ซ่ึงเป็นคนไทยใหญ่ ล้านนา โยนก แพร่ น่าน  

ดังมีปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปปู่ม่านย่าม่าน ที่ วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน การสัก

ร่างกายของกลุ่มชนอื่นๆ นอกจากนี้ คือ ในอดีตกลุ่มชนจากรัฐฉาน นิยมสักยันต์เต็มตัว  

ด้วยสีหมึกสีด�าหรือสีแดง โดยเหลือให้เห็นผิวหนังเฉพาะบริเวณหน้าผาก ชาวพม่าโบราณ 

จะสักลวดลายเต็มตัวถือว่าการสักลายเป็นยอดของความนิยมแสดงถึงความเป็นชายชาตรี 

ส่วนพวกมอญ หรือเขมรนิยมสักเป็นรูปศิลปะขอม ซึ่งได้แก่ กาฬราชสีห์หรือราชสีห์ด�า  

เป็นลายม้าม ลายมอม (สิงห์มอม) ลายกนก เป็นต้น (อ�าพิกา สวัสดิ์วงศ์, 2559)

 แต่ส�าหรับในประเทศไทยเริ่มมีจะสักยันต์ด้วยเหตุผลทาง “เวทมนต์คาถา”  

เพื่อความแข็งแกร่งของจิตใจ และต้องการอยู่ยงคงกระพัน ซึ่งเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง 

ที่เกิดขึ้นเป็น “ประเพณีนิยม” ในชนบางกลุ่ม การสักลักษณะนี้จะสักให้เฉพาะชายฉกรรจ์

เท่านั้น การสักมีลักษณะที่สอดแทรกไว้ด้วย “ความเชื่อ และพิธีกรรม” หลายอย่าง เช่น  

ก่อนท�าการสักจะต้องมีการท�า “พิธีไหว้ครู” ในการสักนั้นก็จะประกอบด้วยการร่ายเวทมนต์ 

โดยอาจารย์สักจะถูผิวหนังของผู้มาสักทั้งก่อน ขณะสักลายหรือสักยันต์ และหลังจากสัก

เสร็จแล้ว อาจารย์สักแต่ละคนจะมีรูปแบบของ “ลวดลาย” เป็นของตนเอง และผู้ที่ต้องการ

จะสักสามารถเลือกลายที่อาจารย์มีอยู่ได้ตามต้องการ ส่วนมากจะเป็น “สัตว์ในเทพนิยาย” 

หรือเป็น “อักษรขอม และเลขยันต์” อาจจะสักลายท้ังสามประเภทผสมกัน ดังนั้น ลายสัก

ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ซ่ึงการสักในประเทศไทยอาจจะมีมาแต่โบราณ แต่จะมีมา

ตั้งแต่สมัยใดไม่มีหลักฐานชัดเจน การสักยันต์เพื่อให้อยู่ยงคงกระพันนั้นเช่ือว่ามีมานานแล้ว

แต่การสักมักมองว่าเป็นเรื่องของนักเลง ถูกมองไปในทางลบท�าให้ศิลปะบนผิวหนังประเภท

นี้เกือบจะสูญไปจากสังคมไทยเหตุผลท่ีการสักยังคงมีอยู่คือ หลายๆ คนยังเชื่อว่า การสัก 
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“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

จะท�าให้ “มีโชค” และ “อยู่ยงคงกระพัน” หรือพ้นอันตราย รูปแบบของการสักแต่ละชนิด

จะมี “ความขลัง” ที่แตกต่างกัน ลายสัก หรือยันต์บางชนิดสามารถช่วยผู้ที่สักให้รอดพ้น 

จากสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้ สัญลักษณ์บางอย่างของลายสักสามารถท�าให้ผิวหนังเหนียวได้ 

ศัตรูยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เช่ือว่าการสักจะช่วยให้รอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายได้ 

นอกจากนี ้การสักทาง “ไสยศาสตร์” ยงัเชือ่มโยงกบั “การระวงัอนัตราย” หรอืความปลอดภยั  

ท�าให้แคล้วคลาดต่ออันตรายต่างๆ ศิลปะชาวบ้านประเภทนี้ อาจจะกระตุ้นความรู้สึกให้เกิด 

“ความเชื่อมั่น” หรือเกิดความม่ันใจ มันอาจเป็นเครื่องแสดงความจริงต่างๆ วัฒนธรรม 

สมัยใหม่นั้นเมื่อมองแล้วอาจจะไม่ท�าให้ปลอดภัย ส่วนวัฒนธรรมการสักยันต์จึงช่วยให้เกิด

ความรู้สึกปลอดภัย เป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจเขามีความมั่นใจม่ันคงมากยิ่งๆ ข้ึน (สมศักดิ์  

ตันรัตนากร, 2556)

 โดยปัจจุบันมีความหมายในการสื่อสารผ่านรอยสักการสักสามารถแสดงออกถึง 

“ตัวตน” หรืออาชีพ และกลุ่มในสังคม โดยวัยรุ่นไทยคนหนึ่งอาจสักรอยสักที่มีความหมาย

มากกว่าหนึ่งความหมาย เช่น ความเป็นตนเอง การเตือนใจตนเอง ความชอบของตนเอง

ความทรงจ�า การให้รางวัลกับตนเอง การให้ก�าลังใจตนเอง และการแสดงถึงความรัก  

โดยการให้ความหมายของรอยสักจะแตกต่างกันไปตามความชอบ ลักษณะการด�าเนินชีวิต 

และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผ่านมาของตนเอง และบางคร้ังตัดสินใจสักเพราะผู้มีอิทธิพล 

ต่างๆ เช่น ครอบครัว เพ่ือน นักร้อง โดยเลือกต�าแหน่งการสักจากขนาดของลายสัก พื้นที่ 

ที่เหมาะกับลายนั้นๆ ความต้องการ “เปิดเผย” และการ “ปกปิด” รอยสักของตนเอง และ

การไม่สนใจมุมมองต่อสังคมของผู ้ท่ีมีรอยสักน้ัน เป็นเพียงการไม่สนใจบุคคลในสังคม

ภายนอกเท่านั้น ซึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้ที่มีรอยสัก เช่น พ่อแม่ผู้ใหญ่ หรือที่ท�างาน ยังเป็น

สาเหตุท่ีท�าให้ปกปิดรอยสัก และไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของตนเองออกมาได้ทั้งหมด  

(สุธิดา แซ่อึ้ง, 2558) ซ่ึงเครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตรหมู ่ที่ 12 ต�าบลนาแว  

อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการส่งเสริมให้คนที่ชอบลายสัก ได้มีครูบาอาจารย ์

ที่เคารพ และนับถือ มีการส่งเสริมให้มีการ “เก็บต�ารา” ให้คนรุ่นหลังได้ดูว่าการสักยันต์ 

ยัง “คงอยู่” หรือไม่สูญหาย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกคน “เห็นคุณค่า” ร่วมกันรักษาลวดลาย

สักยันต์ของส�านักสักยันต์เพื่อสร้าง “ความเข้าใจ” หรือความมั่นใจแก่คนท่ีชอบในลวดลาย

การสักยันต์ และมีการ “ถ่ายทอดวิชาความรู้” ให้แก่ผู ้ศึกษาต�าราก็สามารถน�าความรู ้
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“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเพื่อน�าไปเปิดส�านัก และสืบทอด (วัฒนา ศรีกลับ, ธัญ มเหศวร และ

รัตพงศ์ นูวงศ์, 2561)

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเหตผุลให้ศกึษาเรือ่ง สายยนัต์ : ภมูปัิญญาการสกัยนัต์ 

กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ท่ี 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช เนื่องด้วยส�านักสักยันต์อาจารย์วัตรเป็นส�านักสักยันต์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก

และยังข้ึนชื่อในเรื่องอภินิหารฟันแทงไม่เข้าจึงท�าให้สนใจในเรื่องนี้และเมื่อเข้าไปเป็นศิษย ์

ในส�านักนี้ก็ได้รู้ถึงการสักยันต์ลักษณะยันต์ต่างๆว่าเป็นยังไงและยังทราบที่มาของส�านักนี้

ด้วยว่าเกิดมาได้อย่างไร เพื่อเป็นเรียนรู้ภูมิปัญญาการสักยันต์ที่น�าไปสู่การอนุรักษ์ต่อไป

วัตถุประสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาภูมปัิญญาการสกัยนัต์ กรณศีกึษา เครอืข่ายส�านกัสกัยนัต์อาจารย์วตัร  

หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 2. เพ่ือศึกษารูปแบบลวดลายการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์

อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์การสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์

อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีการ
 1. ผู้ให้ข้อมูล มีผู้ให้ข้อมูล จ�านวนท้ังสิ้น 10 คน ประกอบด้วยอาจารย์ และ 

ลูกศิษย์ที่มีภูมิปัญญาการสักยันต์ จ�านวน 3 คน ได้แก่ นายวัฒนา ศรีกลับ นายสรธัญ สุทธิยา 

และนายศุภกิจ ช�านาญ และผู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาการสักยันต์ จ�านวน 7 คน 

ได้แก่ นายทรงวุฒิ ทองรักษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนาแว) นายเกรียงไกร จิตรสง่า 

(นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต�าบลนาแว) นายวรวิทย์ จินา (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12) 

นายธีรวัฒน์ สุขใจ (วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช)และนายวิวัฒน์ มั้นงาม (สาธารณะสุข

อ�าเภอนาแว) และผู้ที่สักยันต์ จ�านวน 2 คน
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล มีเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ดังนี้

    2.1 แบบสัมภาษณ์ เป็นแนวค�าถามทีผู่วิ้จยัได้ตัง้ไว้ เพือ่ต้องการเกบ็บันทกึข้อมลู 

ในการวิจัย พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลได้มากที่สุด และตรงประเด็นมากที่สุด

    2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  

เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปท�ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มท่ีถูกศึกษา เป็นการสังเกตในขณะท่ี 

ผู้วิจัยก�าลังสัมภาษณ์ และขณะเดียวกันก็สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการสังเกตที่ผู้วิจัย 

เฝ้าสังเกตอยู่วงนอกไม่เข้าไปร่วมในกิจกรรมบางกิจกรรม

    2.3 เครื่องบันทึกภาพ เป็นการใช้กล้องถ่ายรูปจากโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายรูป 

ประกอบในการวิจัย

    2.4 เครื่องบันทึกเสียง เป็นการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ เนื่องจากบ้างครั้ง 

การจดบันทึกระหว่างสัมภาษณ์ไม่ทัน ก็จะยังมีเครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องส�ารองข้อมูลโดย

ในการบันทึกเสียงนั้นหากข้อมูลส่วนใดท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ให้บันทึกเสียงก็จะหยุด

การบันทึกเสียง ณ ช่วงเวลานั้นทันที

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การส�ารวจพ้ืนท่ีในชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นก่อน 

หลังจากนั้นจึงไปส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นของการสักยันต์ จากนั้นจึงเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ 

และแนะน�า เพื่อน�าไปสู่การปรับตัวเบื้องต้นให้เข้ากับบริบทส�านักสักยันต์พร้อม แล้วจึงค่อย

สอบถามข้อมูล ทั้งภูมิปัญญาในการสักยันต์ รูปแบบการสักยันต์ และแนวทางการอนุรักษ์ 

การสักยันต์ โดยการประสานงานกับลูกศิษย์อาจารย์วัตรเพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดแบบ

เจาะจงโดยนัดวัน เวลา และสถานท่ี จากนั้นผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล และรายละเอียดแต่ละ

ประเด็นโดยพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมถ่ายภาพประกอบ จากนั้นรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ และสรุปผล หากปรากฏว่าขาดรายละเอียดข้อมูลส่วนใดก็ไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้มากับข้อเท็จจริง 

แล้วสรุปประเด็นที่ส�าคัญ ๆแล้วน�าเสนอโดยการพรรณนา
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ผล และอภิปรายผล
 1. ภูมิปัญญาการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 

ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 

   (1) การบูชาครู สิ่งที่ต้องเตรียมในการบูชาครูอย่างน้อยต้องมี 8 อย่างดังนี้  

หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และมะนาว เป็นสิ่งของจ�าเป็นในพิธีไหว้ครูบาอาจารย์ จากนั้น

ต้องน�าเครื่องเส้นเหล่าน้ีมาจัดเรียงลงใน “พานครู” และน�าพานถวายครูบาอาจารย์ 

เพื่อ “ขอรับเป็นศิษย์” ก่อนพิธีการสักยันต์

     (2) การเตรียมอุปกรณ์ในการสักยันต์ มี 2 อย่างที่มีความส�าคัญ คือ เข็มสักยันต์ 

และน�้าหมึก ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ไม่สามารถสักลวดลายลงบนผิวหนังได้ 

    (3) การวาด หรือการร่างลวดลายที่จะสักลงบนผิวหนังที่จะสัก ตามรูปภาพที่  

“ผู้สักเลือก” หรือที่ครูบาอาจารย์จะสักให้ 

    (4) การลงว่าน และการลงเข็มสัก มีการลงว่านเพื่อ “ความคมชัด” ของรอยสัก

เบื้องก่อนลงเข็มสัก ซึ่งการลงเข็มสักน้ันจะ “แตกต่างกัน” ตามการร่าง เพราะแต่ละคน 

จะสกัไม่เหมอืนกัน เช่น บางคนชอบการสกัหมกึ และบางคนชอบการสกัน�า้มนัอยู่ทีค่วามชอบ 

ของแต่ละคน 

    (5) การด�าเนินการหลังการสักยันต์เสร็จ เม่ือสักเสร็จแล้ว ก็ใช้ “ว่าน” หรือ 

น�้ามันมะกอกทาลงบนท่ีรอยสักเพื่อดูความชัดเจนของรอยสัก ซึ่งถ้าสักน�้าหมึกจะดูชัดเจน

กว่าสักน�้ามัน เพราะการสักน�้ามันจะลงบนผิวหนังโดยตรงสามารถมองเห็นได้ยากกว่า 

สักน�้าหมึก จากนั้นจะมีการ “ปลุกของ” ทั้งนี้ตามความสมัครใจของแต่ละคน 

 จากการศึกษาท�าให้ทราบว่า ภูมิปัญญาการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านัก 

สักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ท่ี 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการ 

“สักการบูชา” เพื่อคารวะน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู ้ให้ และ 

เพื่อเกิด “ความขลัง” หรือความศักดิ์สิทธิ์ อุปกรณ์ที่ส�าคัญก็มีไม่กี่อย่าง แต่สิ่งที่ส�าคัญ ได้แก่ 

“เข็มสักยันต์ และกระบอกจับ หมึก และท่ีใส ่สีหมึก และว่าน” หลังจากบูชาครู 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการวาด หรือ “การร่าง” ที่ผิวหนังของผู้สัก จะท�าให้อาจารย์น้ัน 

สักได้ง่ายข้ึน และจะท�าให้การสักออกมาสวยงาม เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ และใช้สมาธิมาก  

จากนั้น คือการ “ลงว่าน” แล้วจึงลงเข็มสัก ซ่ึงเป็นข้ันตอนที่ละเอียด และส�าคัญมาก 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

อีกขั้นตอนหนึ่งในการสักยันต์ เพราะการลงเข็มสักจะเกิดความเจ็บปวดมาก ผู้รับการสัก 

จึงต้องมี “ความอดทน” มากในการสักยันต์ และอาจารย์สักยันต์ก็ต้องต้องใช้ “สมาธิมาก” 

เช่นกัน เมื่ออาจารย์สักยันต์เสร็จแล้ว จากน้ันน�าน�้ามัน หรือ “ว่าน” ที่ทาก่อนการสัก 

มาทาอีกคร้ังหนึง่ เพ่ือดวู่าการสกันัน้ “เด่นชัด” หรอืไม่ และบางส�านกัหลงัจากการสกัเสรจ็แล้ว 

จะมีการ “ปลุกของ” หรือเลขยันต์ท่ีตนเองสักลงไปตามความชอบส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของพระพิษณุพล สุวณฺณรูโป (พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป, 2554) เรื่อง  

การศึกษาหลักพุทธธรรม และคุณค่าท่ีปรากฏในยันต์เทียนล้านนา : กรณีศึกษาเฉพาะ 

ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง ได้สรุปว่า “การบูชาครู” ถือเป็นส่ิงส�าคัญในการ 

จะประกอบพิธีลงยันต์ยันต์ มักจะมีการข้ึนครู หรือบูชาครู เพื่อเป็นการสักการบูชาคารวะ

น้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ และเพื่อเกิด “ความขลัง” ศักดิ์สิทธิ์ 

ต้องท�าใจให้เอิบอิ่ม แช่มชื่น เบิกบานประกอบไปด้วยเมตตา ในขณะที่ลงยันต์เกี่ยวกับ 

เรื่องเมตตามหานิยม โชคลาภ หัวใจส�าคัญของการท�ายันต์ ก่อนจะเริ่มเขียนยันต์จะต้อง 

“เตรียมอุปกรณ์” ส�าหรับลงยันต์ เวลาท�าจะต้องตั้งจิตให้บริสุทธิ์เป็น “สมาธิ” ระลึกถึง

คุณครูบาอาจารย์ จากนั้นจึงค่อยๆ สักยันต์เป็น “ตัวอักขระ” หรือเป็นตัวเลข นับตั้งแต่ผู้สัก

ยันต์ วัสดุ ฤกษ์ยาม การบูชาครู คาถาที่ใช้ ขั้นตอนการท�า ข้อปฏิบัติ การใช้สถานที่ และ 

มีหัวข้อหลักพุทธธรรมที่แทรกไว้ในยันต์ตามความเชื่อนั้นๆ (ดังภาพ 1 - 15)

         ภาพ 1 หมาก            ภาพ 2 ใบพลู        ภาพ 3 ดอกดาวเรือง

        ภาพ 4 ธูป            ภาพ 5 เทียน          ภาพ 6 มะนาว

7 
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ภาพ 5เทียน 
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ภาพ 8การถวายพานให้ครูบาอาจารย์ 

 
ภาพ 9เข็มในการสักยันต์ 

 

 
ภาพ 10น้ าหมึก 

 
ภาพ 11การวาดลวดลายบนผิวหนัง 

 
ภาพ 12การลงเข็มสัก(ด้านหลัง) 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

     ภาพ 7 พิธีไหว้บูชาครู      ภาพ 8 การถวายพาน     ภาพ 9 เข็มในการสักยันต์

           ให้ครูบาอาจารย์

 

    ภาพ 10 น�้าหมึก    ภาพ 11 การวาดลวดลาย       ภาพ 12 การลงเข็มสัก 

               บนผิวหนัง                          (ด้านหลัง)

 

ภาพ 13 การลงเข็มสัก             ภาพ 14 การด�าเนินการ             ภาพ 15 การปลุกเสก

     (ด้านหน้า)            หลังสักยันต์เสร็จ           ของที่สักไปหลังสักยันต์

                เสร็จ
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ภาพ 9เข็มในการสักยันต์ 

 

 
ภาพ 10น้ าหมึก 

 
ภาพ 11การวาดลวดลายบนผิวหนัง 

 
ภาพ 12การลงเข็มสัก(ด้านหลัง) 
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8 

 
ภาพ  13 การลงเข็มสัก 

(ด้านหน้า) 

 
ภาพ 14การด าเนินการ 
หลังสักยันต์เสร็จ 

 
ภาพ 15การปลุกเสกของที่สักไป 

หลังสักยันต์เสร็จ 
 

2. รูปแบบลวดลายการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส านักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า  

(1) ลายสักแบบสวยงาม จะมีความแตกต่างกันตามแต่ตัวผู้สักเองว่าจะชอบลวดลายเน้น “สวยงาม” แบบไหน 
ซึ่งสามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบตาม “ความชอบ”  

(2) ลายสักแบบอักขระ จะมีความแตกต่างกันกับลวดลายสวยงาม เพราะลายสักแบบเน้น “อักขระ” หรือจะมีอักษร
คาถา และรูปแบบการสักที่แตกต่างกันมากตาม “ความเชื่อ”  

จากการศึกษาท าให้ทราบว่า รูปแบบลวดลายการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส านักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ท่ี 12 
ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 2 รูปแบบ ซึ่งการสักลวดลายแบบ “สวยงาม” ได้รับความนิยมอย่างมาก  
และมีความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะมีการ “ประยุกต์ความทันสมัย” เข้าไปในตัวงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 
ของสมศักดิ์ ตันรัตนากร (สมศักดิ์ ตันรัตนากร, 2556) เร่ือง การสักเพื่อความสวยงาม ที่ได้สรุปว่า ปัจจุบันการสักดูจะเป็นที่
ยอมรับมากขึ้น เพราะไม่ได้จ ากัดแค่การสักยันต์ตามความเชื่อ แต่เป็นการสักเป็นลวดลายสวยงาม และลวดลายของรอยสัก 
ก็สามารถเป็น “แฟชั่น” ได้เช่นกัน เช่น “Fantasy style” เป็นการผสมผสานทุกรูปแบบไว้ด้วยกันตามที่สร้างสรรค์ขึ้น “Tribal 
style” มีลักษณะเป็นลวดลายเล็กๆ เช่น เถาวัลย์ ซึ่งมักประดับอยู่บนข้อมือ นิ้ว ข้อเท้า “Europe style” เป็นภาพเหมือน สร้างมิติ
ด้วยการลงแสงเงาคล้ายกับภาพเหมือนบุคคล “Japan style” ลวดลายที่บ่งบอกความเป็นตะวันออก เช่น มังกร ปลาคาร์พ 
“Chinese style” ลายสักของจีนแม้จะใหญ่เต็มแผ่นหลัง แต่จะไม่ตีกรอบลายเปิดโล่ง  “Word style” ตัวอักษร หรือค าที่มี
ความหมายดี ๆ “ไกเกอร์ style” ลวดลายอยู่ในรูปแบบที่เป็นนามธรรม “Hawaii style” รอยสักชาวฮาวายส่วนมากจะออกแบบ
เหมือนกับลวดลายบนกะปะเงินตรา ลายสักจะแสดงถึงธรรมชาติ เช่น ฟันปลาฉลาม ลายถักทอ เม่นทะเล มีความหมายลึกซึ้ง 
โดดเด่นเฉพาะตัว “Aotearoa style” เป็นชื่อชนเผ่าเมาลีในนิวซีแลนด์ในสมัยโบราณลายสักของเมาลีจะเป็นรอยเฉพาะบุคคล 
หรือของครอบครัวนั้น ๆ ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ที่นิยมเป็นลายสักรูปโค้งหรือเถาเลื้อย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความ
เจริญก้าวหน้า และ “Tonga style” ลวดลายการสักนี้พบยากในปัจจุบัน จะเห็นเพียงรูปประกอบการสักในสมัยโบราณ รูปแบบ
เป็นเหมือนกับการสักแบบ Samoa ซึ่งเป็นแห่งเดียวในโพลินีเซียที่ยังคงรักษารูปแบบโบราณไว้ การสักของผู้ชายจะเร่ิมต้น
การสักเหนือเอว และขยายไปจนถึงเข่าเพื่อปกปิดบางส่วน ส่วนลายสักแบบ “อักขระ” นั้นเป็นลายสักที่คนส่วนใหญ่นิยมสัก
กันมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นใหม่ ๆ ที่หันมาสนใจลายสักแบบอักขระมากขึ้น และคนส่วนใหญ่นิยมสักตามส านักที่มีชื่อเสียง  
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 2. รูปแบบลวดลายการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร 

หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 

    (1) ลายสักแบบสวยงาม จะมีความแตกต่างกันตามแต่ตัวผู้สักเองว่าจะชอบ

ลวดลายเน้น “สวยงาม” แบบไหน ซึง่สามารถออกแบบได้หลากหลายรปูแบบตาม “ความชอบ” 

    (2) ลายสกัแบบอกัขระ จะมคีวามแตกต่างกนักับลวดลายสวยงาม เพราะลายสกั 

แบบเน้น “อักขระ” หรือจะมีอักษรคาถา และรูปแบบการสักที่แตกต่างกันมากตาม  

“ความเชื่อ” 

    จากการศึกษาท�าให้ทราบว่า รูปแบบลวดลายการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่าย

ส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มี 2 รูปแบบ ซึ่งการสักลวดลายแบบ “สวยงาม” ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีความนิยม

อยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะมีการ “ประยุกต์ความทันสมัย” เข้าไปในตัวงานด้วย ซ่ึงสอดคล้อง

กับการศึกษาของสมศักดิ์ ตันรัตนากร (สมศักดิ์ ตันรัตนากร, 2556) เรื่อง การสักเพื่อ 

ความสวยงาม ที่ได้สรุปว่า ปัจจุบันการสักดูจะเป็นท่ียอมรับมากขึ้น เพราะไม่ได้จ�ากัด 

แค่การสักยันต์ตามความเชื่อ แต่เป็นการสักเป็นลวดลายสวยงาม และลวดลายของรอยสัก 

ก็สามารถเป็น “แฟชั่น” ได้เช่นกัน เช่น “Fantasy style” เป็นการผสมผสานทุกรูปแบบ 

ไว้ด้วยกันตามที่สร้างสรรค์ขึ้น “Tribal style” มีลักษณะเป็นลวดลายเล็กๆ เช่น เถาวัลย์  

ซึ่งมักประดับอยู่บนข้อมือ นิ้ว ข้อเท้า “Europe style” เป็นภาพเหมือน สร้างมิติด้วยการ 

ลงแสงเงาคล้ายกับภาพเหมือนบุคคล “Japan style” ลวดลายที่บ่งบอกความเป็น 

ตะวันออก เช่น มังกร ปลาคาร์พ “Chinese style” ลายสักของจีนแม้จะใหญ่เต็มแผ่นหลัง 

แต่จะไม่ตีกรอบลายเปิดโล่ง “Word style” ตัวอักษร หรือค�าที่มีความหมายดีๆ “ไกเกอร์ 

style” ลวดลายอยู่ในรูปแบบที่เป็นนามธรรม “Hawaii style” รอยสักชาวฮาวายส่วนมาก

จะออกแบบเหมือนกับลวดลายบนกะปะเงินตรา ลายสักจะแสดงถึงธรรมชาติ เช่น  

ฟันปลาฉลาม ลายถักทอ เม่นทะเล มีความหมายลึกซ้ึงโดดเด่นเฉพาะตัว “Aotearoa 

style” เป็นชื่อชนเผ่าเมาลีในนิวซีแลนด์ในสมัยโบราณลายสักของเมาลีจะเป็นรอยเฉพาะ

บุคคล หรือของครอบครัวนั้นๆ ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ที่นิยมเป็นลายสักรูปโค้งหรือเถาเลื้อย 

ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้า และ “Tonga style” ลวดลายการสักนี้ 

พบยากในปัจจุบัน จะเห็นเพียงรูปประกอบการสักในสมัยโบราณ รูปแบบเป็นเหมือนกับ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

การสักแบบ Samoa ซึ่งเป็นแห่งเดียวในโพลินีเซียที่ยังคงรักษารูปแบบโบราณไว้ การสัก 

ของผู้ชายจะเริ่มต้นการสักเหนือเอว และขยายไปจนถึงเข่าเพื่อปกปิดบางส่วน ส่วนลายสัก

แบบ “อักขระ” นั้นเป็นลายสักที่คนส่วนใหญ่นิยมสักกันมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นใหม่ๆ ที่หันมา

สนใจลายสักแบบอักขระมากขึ้น และคนส่วนใหญ่นิยมสักตามส�านักที่มีชื่อเสียง และ 

เน้นพุทธคุณตามรูปแบบที่สัก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชนกภรณ์ นรากร (ชนกภรณ์ 

นรากร, 2548) เรื่อง วิวัฒนาการการสัก และวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบน 

เรือนร่าง ได้สรุปว่า การสักมีต�านานเล่าขานกันนานมาตามความเชื่อของการด�าเนินชีวิต 

ของคนไทย ซึ่งการสักในอดีตไม่ได้เน้นความสวยงาม แต่จะเน้นในเรื่อง “ความขลัง” และ

ความศักดิ์สิทธิ์ของอักขระ คาถา และ “ยันต์” เป็นหลัก ซึ่งถูกสร้างเป็น “ความหมายใหม่” 

ที่นิยม “เปิดเผย” ที่เป็นการแสดงออกซ่ึงความทันสมัย ความมั่นใจ และเป็นที่ยอมรับของ

สังคม เพราะรอยสักได้แปรเปลี่ยนจาก “พื้นที่ส่วนตัว” ไปเป็น “พื้นที่สาธารณะ” ที่แสดงถึง 

“วัฒนธรรมการสัก” บนเรือนร่าง (ดังภาพ 16 - 26)

 

  ภาพ 16 หัวหนุมาน    ภาพ 17 มังกรด�า      ภาพ 18 มังกรแดง   ภาพ 19 นักฆ่าซามูไร

 

    ภาพ 20 ยนัต์คร ู    ภาพ 21 ยนัต์ฤาษ ี   ภาพ 22 ยนัต์เก้ายอด   ภาพ 23 ยนัต์ห้าแถว

9 

และเน้นพุทธคุณตามรูปแบบที่สัก  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชนกภรณ์ นรากร (ชนกภรณ์ นรากร, 2548) เร่ือง 
วิวัฒนาการการสัก และวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง ได้สรุปว่า การสักมีต านานเล่าขานกันนานมา 
ตามความเชื่อของการด าเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งการสักในอดีตไม่ได้เน้นความสวยงาม แต่จะเน้นในเร่ือง  “ความขลัง”  
และความศักดิ์สิทธิ์ของอักขระ คาถา และ “ยันต์” เป็นหลัก ซึ่งถูกสร้างเป็น “ความหมายใหม่” ที่นิยม “เปิดเผย” ที่เป็นการ
แสดงออกซึ่งความทันสมัย ความมั่นใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะรอยสักได้แปรเปลี่ยนจาก  “พื้นที่ส่วนตัว” ไปเป็น 
“พื้นที่สาธารณะ” ที่แสดงถึง “วัฒนธรรมการสัก” บนเรือนร่าง (ดังภาพ 16-26) 
 

 
ภาพ 16หัวหนุมาน 

 

 
ภาพ 17มังกรด า 

 
ภาพ 18มังกรแดง 

 
ภาพ 19 นักฆ่าซามูไร 

 

 
ภาพ 20ยันต์ครู 

 
ภาพ 21ยันต์ฤาษ ี

 
ภาพ 22ยันต์เก้ายอด 

 
ภาพ 23ยันต์ห้าแถว 

   

9 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 

     ภาพ 24 ยันต์ลิงลม     ภาพ 25 ยันต์เสือเหลียวหลัง    ภาพ 26 ยันต์หนุมานทรงฤทธิ์

 3. แนวทางการอนุรักษ์การสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร 

หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า

    (1) การศกึษาค้นคว้า และการวจิยั มกีารส่งเสรมิให้มตี�าราคงอยูใ่ห้ลกูหลานได้ด ู

ในรุ่นสู่รุ่นและยังเป็นสิ่งที่บุคคลรุ่นหลังได้ค้นคว้า

    (2) การท�าให้เห็นคุณค่า และร่วมกันรักษา มีการส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า  

ร่วมกันรักษาลวดลายสักยันต์ของส�านักสักยันต์ เพื่อสร้างความเข้าใจม่ันใจ และพร้อมที่จะ

ร่วมกันรักษาลวดลายในการสักยันต์

   (3) การรณรงค์ให้สนับสนุน และเห็นความส�าคัญ เป็นการบอกกล่าวถึง 

ความส�าคัญว่าด้วยการเคารพ และไม่ลืมครูบาอาจารย์ และกระทั้งจนถึงสามารถน�าไปใช ้

ในการด�ารงชีวิตได้ 

   (4) การส่งเสริม และแลกเปลี่ยนความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง 

กลุ่มที่ชอบในเรื่องลวดลายสักยันต์ ซึ่งก่อให้เกิดการไหลเวียนความรู้ในกลุ่ม 

    (5) การจัดตั้งศูนย์กลางเผยแพร่ และสืบทอด ส�านักสักยันต์สามารถเผยแพร่  

และสืบทอดลวดลายสักยันต์ต่างๆ ได้มากมาย และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ และ

แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาการสักยันต์อย่าง เช่น สื่อออนไลน์ต่างๆ

    จากศึกษาท�าให้ทราบว่า แนวทางการอนุรักษ์การสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่าย

ส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มี “ต�ารา” ลายสักยันต์ที่มี “คุณค่า” เป็นรักษาลวดลายสักยันต์ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

9 

และเน้นพุทธคุณตามรูปแบบที่สัก  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชนกภรณ์ นรากร (ชนกภรณ์ นรากร, 2548) เร่ือง 
วิวัฒนาการการสัก และวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง ได้สรุปว่า การสักมีต านานเล่าขานกันนานมา 
ตามความเชื่อของการด าเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งการสักในอดีตไม่ได้เน้นความสวยงาม แต่จะเน้นในเร่ือง  “ความขลัง”  
และความศักดิ์สิทธิ์ของอักขระ คาถา และ “ยันต์” เป็นหลัก ซึ่งถูกสร้างเป็น “ความหมายใหม่” ที่นิยม “เปิดเผย” ที่เป็นการ
แสดงออกซึ่งความทันสมัย ความมั่นใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะรอยสักได้แปรเปลี่ยนจาก  “พื้นที่ส่วนตัว” ไปเป็น 
“พื้นที่สาธารณะ” ที่แสดงถึง “วัฒนธรรมการสัก” บนเรือนร่าง (ดังภาพ 16-26) 
 

 
ภาพ 16หัวหนุมาน 

 

 
ภาพ 17มังกรด า 

 
ภาพ 18มังกรแดง 

 
ภาพ 19 นักฆ่าซามูไร 

 

 
ภาพ 20ยันต์ครู 

 
ภาพ 21ยันต์ฤาษ ี

 
ภาพ 22ยันต์เก้ายอด 

 
ภาพ 23ยันต์ห้าแถว 

   

9 

และเน้นพุทธคุณตามรูปแบบที่สัก  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชนกภรณ์ นรากร (ชนกภรณ์ นรากร, 2548) เร่ือง 
วิวัฒนาการการสัก และวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง ได้สรุปว่า การสักมีต านานเล่าขานกันนานมา 
ตามความเชื่อของการด าเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งการสักในอดีตไม่ได้เน้นความสวยงาม แต่จะเน้นในเร่ือง  “ความขลัง”  
และความศักดิ์สิทธิ์ของอักขระ คาถา และ “ยันต์” เป็นหลัก ซึ่งถูกสร้างเป็น “ความหมายใหม่” ที่นิยม “เปิดเผย” ที่เป็นการ
แสดงออกซึ่งความทันสมัย ความมั่นใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะรอยสักได้แปรเปลี่ยนจาก  “พื้นที่ส่วนตัว” ไปเป็น 
“พื้นที่สาธารณะ” ที่แสดงถึง “วัฒนธรรมการสัก” บนเรือนร่าง (ดังภาพ 16-26) 
 

 
ภาพ 16หัวหนุมาน 

 

 
ภาพ 17มังกรด า 

 
ภาพ 18มังกรแดง 

 
ภาพ 19 นักฆ่าซามูไร 

 

 
ภาพ 20ยันต์ครู 

 
ภาพ 21ยันต์ฤาษ ี

 
ภาพ 22ยันต์เก้ายอด 

 
ภาพ 23ยันต์ห้าแถว 

   

9 

และเน้นพุทธคุณตามรูปแบบที่สัก  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชนกภรณ์ นรากร (ชนกภรณ์ นรากร, 2548) เร่ือง 
วิวัฒนาการการสัก และวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง ได้สรุปว่า การสักมีต านานเล่าขานกันนานมา 
ตามความเชื่อของการด าเนินชีวิตของคนไทย ซึ่งการสักในอดีตไม่ได้เน้นความสวยงาม แต่จะเน้นในเร่ือง  “ความขลัง”  
และความศักดิ์สิทธิ์ของอักขระ คาถา และ “ยันต์” เป็นหลัก ซึ่งถูกสร้างเป็น “ความหมายใหม่” ที่นิยม “เปิดเผย” ที่เป็นการ
แสดงออกซึ่งความทันสมัย ความมั่นใจ และเป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะรอยสักได้แปรเปลี่ยนจาก  “พื้นที่ส่วนตัว” ไปเป็น 
“พื้นที่สาธารณะ” ที่แสดงถึง “วัฒนธรรมการสัก” บนเรือนร่าง (ดังภาพ 16-26) 
 

 
ภาพ 16หัวหนุมาน 

 

 
ภาพ 17มังกรด า 

 
ภาพ 18มังกรแดง 

 
ภาพ 19 นักฆ่าซามูไร 

 

 
ภาพ 20ยันต์ครู 

 
ภาพ 21ยันต์ฤาษ ี

 
ภาพ 22ยันต์เก้ายอด 

 
ภาพ 23ยันต์ห้าแถว 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

พร้อมทั้ง “คิดสร้างสรรค์” ลวดลายให้แปลกใหม่มากข้ึน แต่ก็ยังการ “อนุรักษ์” ลายสัก 

แบบเดิมไว้คงอยู่ให้คงเดิม และไม่ให้หายไป พร้อมทั้ง “ถ่ายทอด” โดยในลักษณะจากคน 

รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง หรือใช้ “สื่อต่างๆ” เข้ามาช่วยในการเผยแพร่ ซึ่งสอดคล้องกับ 

การศึกษาของสุธิดา แซ่อึ้ง (สุธิดา แซ่อึ้ง, 2558) เรื่อง การสื่อสารความหมายผ่านรอยสัก 

ของวัยรุ่นไทยได้สรุปว่า รอยสักสามารถแสดงออกถึง “ตัวตน” หรืออาชีพ และกลุ่ม  

ทั้งความเป็นตนเอง การเตือนใจ หรือการให้ก�าลังใจตนเอง ผ่านลักษณะการด�าเนินชีวิต  

หรือ “ประสบการณ์” ต่าง ๆ จึงต้องมีการ “ค้นคว้าวิจัย” ให้เป็น “บทเรียนท้องถิ่น”  

ที่สร้างคุณค่าและร่วมกันรักษา พร้อมทั้ง “รณรงค์” ให้เห็นความส�าคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน และต้องมี “การสืบทอด” ต่อไป (ดังภาพ 27 - 42)

 

  ภาพ 27 ถ่ายทอด        ภาพ 28 ต�ารา   ภาพที่ 29 รักษาคนป่วย     ภาพ 30 รักษา

    วิชาให้ลูกศิษย์            ในการสักยันต์                            ทางไสยศาสตร์

 

   ภาพ 31 ร่วมพิธี     ภาพ 32 การไหว้ครู          ภาพ 33           ภาพ 34 ทิศหมอน

      ขึ้นบ้านใหม่           ผู้สักยันต์         การครอบเศียรพ่อแก่      (ตะกรุด)

10 

ภาพ 24ยันต์ลิงลม ภาพ 25ยันต์เสือเหลียวหลัง ภาพ 26ยันต์หนุมานทรงฤทธิ์ 
 
3. แนวทางการอนุรักษ์การสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส านักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า 
(1) การศึกษาค้นคว้า และการวิจัย มีการส่งเสริมให้มีต าราคงอยู่ให้ลูกหลานได้ดูในรุ่นสู่รุ่นและยังเป็นสิ่งที่บุคคล

รุ่นหลังได้ค้นคว้า 
(2) การท าให้เห็นคุณค่า และร่วมกันรักษา มีการส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมกันรักษาลวดลายสักยันต์ของ

ส านักสักยันต์ เพื่อสร้างความเข้าใจมั่นใจ และพร้อมที่จะร่วมกันรักษาลวดลายในการสักยันต์ 
(3) การรณรงค์ให้สนับสนุน และเห็นความส าคัญ เป็นการบอกกล่าวถึงความส าคัญว่าด้วยการเคารพ และไม่ลืมครู

บาอาจารย์ และกระทั้งจนถึงสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้  
(4) การส่งเสริม และแลกเปลี่ยนความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มที่ชอบในเร่ืองลวดลายสักยันต์  

ซึ่งก่อให้เกิดการไหลเวียนความรู้ในกลุ่ม  
(5) การจัดตั้งศูนย์กลางเผยแพร่ และสืบทอด ส านักสักยันต์สามารถเผยแพร่ และสืบทอดลวดลายสักยันต์ต่าง ๆ ได้

มากมาย และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาการสักยันต์อย่าง เช่น สื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
จากศึกษาท าให้ทราบว่า แนวทางการอนุรักษ์การสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส านักสักยันต์อาจารย์ วัตร หมู่ที่ 12 

ต าบลนาแว อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี “ต ารา” ลายสักยันต์ที่มี “คุณค่า” เป็นรักษาลวดลายสักยันต์ โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ง “คิดสร้างสรรค์” ลวดลายให้แปลกใหม่มากขึ้น แต่ก็ยังการ “อนุรักษ์” ลายสักแบบเดิมไว้คงอยู่ 
ให้คงเดิม และไม่ให้หายไป พร้อมท้ัง “ถ่ายทอด” โดยในลักษณะจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง หรือใช้ “สื่อต่าง ๆ” เข้ามา
ช่วยในการเผยแพร่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุธิดา แซ่อ้ึง (สุธิดา แซ่อ้ึง, 2558) เร่ือง การสื่อสารความหมายผ่านรอยสัก
ของวัยรุ่นไทยได้สรุปว่า รอยสักสามารถแสดงออกถึง “ตัวตน” หรืออาชีพ และกลุ่ม ทั้งความเป็นตนเอง การเตือนใจ หรือการ
ให้ก าลังใจตนเอง ผ่านลักษณะการด าเนินชีวิต หรือ “ประสบการณ์” ต่าง ๆ จึงต้องมีการ “ค้นคว้าวิจัย” ให้เป็น “บทเรียน
ท้องถิ่น” ที่สร้างคุณค่าและร่วมกันรักษา พร้อมทั้ง “รณรงค์” ให้เห็นความส าคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และต้องมี 
“การสืบทอด” ต่อไป (ดังภาพ 27-42) 
 

 
ภาพ 27ถ่ายทอดวิชา 

ให้ลูกศิษย ์

 
ภาพ 28ต าราในการสักยันต์ 

 

 
ภาพท่ี 29 รักษาคนป่วย 

 
ภาพ 30รักษาทางไสย

ศาสตร์ 
11 

 

 
ภาพ 31ร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่ 

 
ภาพ 32การไหว้ครูผู้สักยันต์ 

 
ภาพ 33การครอบเศียรพ่อแก่ 

 
ภาพ 34ทิศหมอน 

(ตะกรุด) 
   

 
ภาพ 35ว่านส าหรับไหว้ครู 

 

 
ภาพ 36รดน้ าด าหัวครูบาอาจารย์ 

 
ภาพ 37 การวมไหว้ครูของทุกปี 

 
ภาพ 38แลกเปลี่ยนความรู้การสักยันต์ 

 
ภาพ 39 แลกเปลี่ยนความรู้ 

เร่ืองปลุกของ 

 
ภาพ 40ท าบุญที่ส านักสักยันต์ 

 

 
ภาพ 41การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ 

 
ภาพ 42 การเผยแพร่ภาพการสักยันต์ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

  

 

 ภาพ 35 ว่านส�าหรับไหว้ครู         ภาพ 36 รดน�้าด�าหัว     ภาพ 37 การวมไหว้ครู

    ครูบาอาจารย์  ของทุกปี

 

      ภาพ 38 แลกเปลี่ยน      ภาพ 39 แลกเปลี่ยนความรู้          ภาพ 40 ท�าบุญ

        ความรู้การสักยันต์                 เรื่องปลุกของ                  ที่ส�านักสักยันต์

  

ภาพ 41 การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้    ภาพ 42 การเผยแพร่ภาพการสักยันต์

                จากอาจารย์สู่ลูกศิษย์              ของส�านักสักยันต์ทางสื่อออนไลน์

สรุปผล
 1. ภูมิปัญญาการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 

ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า มีการ “บูชาครู”  

สิ่งที่ต้องเตรียมในการบูชาครูต้องมี 8 อย่าง คือ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และมะนาว  

จากนั้นต้องน�าเครื่องเส้นเหล่าน้ีมาจัดเรียงลงใน “พานครู” และน�าพานถวายครูบาอาจารย์

11 

 

 
ภาพ 31ร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่ 

 
ภาพ 32การไหว้ครูผู้สักยันต์ 

 
ภาพ 33การครอบเศียรพ่อแก่ 

 
ภาพ 34ทิศหมอน 

(ตะกรุด) 
   

 
ภาพ 35ว่านส าหรับไหว้ครู 

 

 
ภาพ 36รดน้ าด าหัวครูบาอาจารย์ 

 
ภาพ 37 การวมไหว้ครูของทุกปี 

 
ภาพ 38แลกเปลี่ยนความรู้การสักยันต์ 

 
ภาพ 39 แลกเปลี่ยนความรู้ 

เร่ืองปลุกของ 

 
ภาพ 40ท าบุญที่ส านักสักยันต์ 

 

 
ภาพ 41การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ 

 
ภาพ 42 การเผยแพร่ภาพการสักยันต์ 

11 
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ภาพ 42 การเผยแพร่ภาพการสักยันต์ 
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ภาพ 38แลกเปลี่ยนความรู้การสักยันต์ 

 
ภาพ 39 แลกเปลี่ยนความรู้ 

เร่ืองปลุกของ 
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ภาพ 42 การเผยแพร่ภาพการสักยันต์ 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เพื่อ “ขอรับเป็นศิษย์” ก่อนพิธีการสักยันต์จากนั้นจึง “เตรียมอุปกรณ์” ในการสักยันต์  

มี 2 อย่างที่ส�าคัญ คือ เข็มสักยันต์ และน�้าหมึก ถ้าขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไปก็ไม่สามารถ 

สักลวดลายลงบนผิวหนังได้ จึงเริ่มการวาด หรือ “การร่างลวดลาย” ที่จะสักลงบนผิวหนัง

ของคนที่จะสัก โดยต้องเป็นรูปภาพท่ี “ครูบาอาจารย์จะสักให้” หรือตามรูปแบบที่  

“ผู้สักต้องการสัก” เมื่อร่างลวดลายเสร็จ จึงมีการ “ลงว่าน” ก่อนลงเข็มสัก และการลง 

เข็มสักนั้นจะ “แตกต่างกัน” ตามลวดลายการสัก เช่น บางคนชอบการสักหมึก และบางคน

ชอบการสักน�้ามัน ตาม “ความชอบ” ของแต่ละคน และเมื่อด�าเนินการหลังการสักยันต์เสร็จ 

ก็จะใช้ “ว่าน” หรือน�้ามันมะกอกทาลงบนที่สักอีกครั้ง เพื่อดู “ความชัดเจน” ของรอยสัก 

และจะมีการ “ปลุกของ” หรือยันต์ที่ตนเองสักลงไปตาม “ความเชื่อ” ส่วนบุคคล

 2. รูปแบบลวดลายการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร 

หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า มี 2 รูปแบบ 

ได้แก่ ลายสักแบบ “สวยงาม” ซึ่งลวดลายสวยงามจะมีความแตกต่างกันตามแต่ตัวผู้สักตาม 

“ความชอบ” สามารถออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ และลายสักแบบ “อักขระ” ซ่ึงการ 

สักลวดลายสวยงามจะแตกต่างกันกับลวดลายอักขระ เพราะจะมีอักษรคาถา และรูปแบบ

การสักที่แตกต่างกันมากตาม “ความเชื่อ”

 3. แนวทางการอนุรักษ์การสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร 

หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า มีการศึกษา

ค้นคว้า และ “การวิจัย” ให้มี “ต�ารา” คงอยู่ให้ลูกหลานได้ดูในรุ่นสู่รุ่น และยังเป็นสิ่งที่

บุคคลรุ่นหลังได้ค้นคว้า พร้อมทั้งท�าให้ “เห็นคุณค่า” และร่วมกันรักษาลวดลายสักยันต์ของ

ส�านกัสกัยนัต์ เพือ่สร้างความเข้าใจ มัน่ใจ และ “พร้อมท่ีจะร่วมกันรกัษา” ลวดลายการสกัยนัต์  

ในขณะเดยีวกนักต้็องม ี“การรณรงค์” ให้สนบัสนนุ และเหน็ความส�าคัญด้วยความ “เคารพ”  

และไม่ลืมครูบาอาจารย์ ท้ังยังต้องมีการส่งเสริม “แลกเปล่ียนความรู้” ระหว่างกลุ่มที่ชอบ 

ในเรื่องลวดลายสักยันต์ ซ่ึงก่อให้เกิด “การไหลเวียนความรู้” ในกลุ่ม และส�านักสักยันต์

สามารถสืบทอด และ “เผยแพร่” ลวดลายสักยันต์ต่างๆ ของภูมิปัญญาการสักยันต์ได้

มากมาย อย่างเช่น สื่อออนไลน์ต่างๆ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เอื้อสถานที่เรียน และสถานที่ค้นคว้าทางวิชาการ  

ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 ท่าน ที่กรุณา และอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการท�าการวิจัย

เป็นอย่างดี ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่อนุเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ และ

ท้ายสุด ขอกราบขอบคุณ บิดา มารดา ญาติพี่น้อง และผู้ที่สนับสนุนทางการศึกษา ทุกท่าน 

ที่ช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�า และเป็นก�าลังใจเสมอมา จนส�าเร็จได้ด้วยดี

บุคลานุกรม
วัฒนา ศรีกลับ ธัญ มเหศวร และรัตพงศ์ นูวงศ์. บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว  

 อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561).

เอกสารอ้างอิง 

ชนกภรณ์ นรากร. (2548). วิวัฒนาการการสัก และวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะ 

 บนเรือนร่าง. วิทยานิพนธ์ของการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขา 

 นิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป. (2554). การศึกษาหลักพุทธธรรม และคุณค่าที่ปรากฏในยันต์ 

 เทียนล้านนา : กรณีศึกษาเฉพาะในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง. วิทยานิพนธ ์

 ของการศกึษาตามหลกัสตูรปรญิญาพทุธศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาพระพทุธศาสนา 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สมศักดิ์ ตันรัตนากร. (2556). การสักที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อ. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก  

 https://med.mahidol.ac.th/ramalaser/th/knowledge/tattoo4  

 (ค้นเมื่อ 3 กรกฎาคม 2561).

 . (2556). การสักเพื่อความสวยงาม. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จากhttps://med. 

 mahidol.ac.th/ramalaser/th/knowledge/tattoo2 (ค้นเมือ่ 4 กรกฎาคม 2561).
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

สุธิดา แซ่อึ้ง. (2558). การสื่อสารความหมายผ่านรอยสักของวัยรุ่นไทย. การค้นคว้าอิสระ 

 ของการศึกษาตามหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกล 

 ยุทธ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

อ�าพิกา สวัสดิ์วงศ์. (2559). รอยสัก ลายยันต์ บนเรือนร่างของชาวอาเซียน. (ออนไลน์)  

 เข้าถึงได้จาก http://www.uniserv.buu.ac.th/ forum2/topic.asp?TOPIC_ 

 ID=6755 (ค้นเมื่อ 4 กรกฎาคม 2561).
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา* และกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

อีเมล: tsky888@hotmail.com

อัตลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์วัฒนธรรมเปอรานากัน

ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดตรังและภูเก็ต

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์  

1) เพื่ อศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมเปอรานากันในประเด็นด ้านการแต ่งกาย  

การรับประทานอาหาร และประเพณีต่างๆ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเท่ียวจังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ตกับการจดจ�า 

ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมเปอรานากัน โดยกลุ ่มตัวอย่างเชิงปริมาณเป็นนักท่องเที่ยว 

ชาวไทยท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ต จ�านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่ม 

แบบสะดวก และ กลุ่มตัวอย่างในเชิงคุณภาพ คือ พนักงานประจ�าพิพิธภัณฑ์เปอรานากัน 

และลกูหลานทีส่บืเชือ้สายเปอรานากัน จ�านวน 20 คน โดยการสุม่แบบเจาะจง ส่วนเครือ่งมือ 

ที่ใช้ในการท�าวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

 ผลการวิจัย พบว่า ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์มีดังนี้ (1) การแต่งกายของ 

ชาวเปอรานากันนิยมแต่งกายด้วยชุด บ้าบ๋า และย่าหย่า โดยมีเครื่องประดับที่แตกต่างกัน

ออกไปได้แก่ ชุดบ้าบ๋าจะใส่เสื้อคอตั้งแขนจีบติดกระดุมทอง กลัดปิ่นตั้ง และนุ่งผ้าปาเต๊ะ  

ชุดย่าหย่า ใส่ผ้าป่านหลายสี ปลายเสื้อด้านหน้าจะแหลมยาวด้านหลังสั่นกว่าคลุมสะโพก 

ประดับด้วย กอรอสัง และนุ่งผ้าปาเต๊ะ ชุดเจ้าสาว ใส่เสื้อบ้าบ๋าด้านในคลุมด้วยครุยยาว 

ประดับด้วยมงกุฎเจ้าสาว ต่างหูหางหงส์ สร้อย หลันเต๋ป๋าย แหวนบาเย๊ะ ก�าไลข้อเท้า 

รองเท้าลูกปัด และนุ่งผ้าปาเต๊ะ วัฒนธรรมเปอรานากันด้านการรับประทานอาหารนิยม 

บทคัดย่อ
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

น�าเอาวัตถุดิบในท้องถ่ินมาผสมผสานกับอาหารดั้งเดิมของชาวจีน ส่วนด้านประเพณี  

นิยมจัดงานประเพณีที่ระลึกถึงบรรพบุรุษ เช่น งานกินเจ จากการเก็บข้อมูล พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นชอบให้มีการน�าเอาวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวเปอรานากันไป

พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดและสงวนรักษาวัฒนธรรมการแต่งกาย 

ให้เป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น และ (2) ด้านการจดจ�าภาพลักษณ์เป็นการเก็บข้อมูล

จากแบบสอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทย พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของ 

วัฒนธรรมเปอรานากัน โดยนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวจังหวัดตรังและภูเก็ต จะมีอายุระหว่าง   

21 - 30 ปี กลุ่มนี้จะมีการจดจ�าวัฒนธรรมเปอรานากันประเภทการแต่งกาย มากท่ีสุด  

รองลงมาคือเทศกาลต่างๆ ด้านสถานภาพของนักท่องเที่ยวกลุ ่มที่มีความสัมพันธ์กับ 

ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมเปอรานากัน คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดตรังและจังหวัด

ภูเก็ต ท่ีมีสถานภาพโสด มีการจดจ�าวัฒนธรรมเปอรานากันประเภทการแต่งกายมากที่สุด

อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

ค�าส�าคัญ: วัฒนธรรม, เปอรานากัน, ภาพลักษณ์
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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 This research is a quantitative and qualitative research. The objective 

is (1) to study the culture of the Peranakan issues in a dress having meal  

tradition and 2) to study the relationship between the individual factors of 

tourists from Thailand. The visiting Trang and Phuket to remember the image 

of culture Peranakan. The sample quantitatively as tourists who come to  

Thailand in Phuket, Trang and 400 using a random sample of convenience and 

quality of the Peranakan Museum staff and grandchildren descended  

Peranakan 20 by sampling. The instrument used in the research consisted of 

analyzing data using mean and percentage.

 The results showed that the study objectives are: (1) the dress of the 

Peranakan popular dress Bgaba and divorced grandmother with different  

ornaments to include Bgaba set to wear the collar buttoned sleeves pleated 

gold clasp and pin to wear batik dress divorced grandmother wearing a  

multi-colored linen. The jacket is shorter than the front to the back cover  

hip-length cape adorned with a tuft wait for weeks and wear a batik shirt dress 

Abstract
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with ruffle long Bgaba the inside cover. The bride is adorned with a crown 

Haghgss necklace, earrings, ring, scramble for Alan Ter Eia basketball shoes 

beaded anklet and wear batik. Culture Peranakan were eating a popular local 

ingredients combined with traditional Chinese food. Part of the tradition  

Popular religious festivals commemorate ancestors, such as vegetarianism, the 

data showed that the samples are in favor of bringing the cultural dress of the 

Peranakan to develop the tourism, cultural heritage and preservation of  

culture. The dress code is unique to the local people, and (2) the recognition 

of image data from the questionnaires showed that Thailand’s tourists. Every 

culture has a relationship with the image of Peranakan visitors who come to 

Phuket and Trang. Are aged between 21 - 30 years, this group is a recognition 

culture of the Peranakan costumes, followed by the most festivals. The status 

of a group that is associated with the image of culture Peranakan are the  

visitors to Trang and Phuket as a single

Keywords: Culture, Peranakan, Image
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บทน�า
 เปอรานากัน เป็นกลุ่มชาวจีนท่ีมีเช้ือสายมลายูเน่ืองจากในอดีต กลุ่มพ่อค้าชาวจีน

โดยเฉพาะกลุ่มฮกเกี้ยนเดินทางเข้ามาค้าในบริเวณดินแดนคาบสมุทรมลายู และตัดสินใจ 

ตั้งถิ่นฐานในเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย ในตอนต้นทศวรรษที่ 14 โดยแต่งงานกับ 

ชาวมลายูท้องถิ่น โดยภรรยาชาวมลายูจะเป็นผู้ดูแลกิจการการค้าที่นี่ แม้แต่คนในระดับ 

พระราชวงศ์ก็มีสัมพันธไมตรีระหว่างสุลต่านมะละกากับจักรพรรดิราชวงศ์หมิง โดยในปี 

ค.ศ. 1460 สุลต่านมันโซชาห์ทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงฮังลีโปแห่งราชวงศ์หมิง และทรงประทับ

บนภูเขาจีน หรือ บูกิตจีนา พร้อมเช้ือพระวงศ์อีก 500 พระองค์ ส�าหรับสายเลือดใหม่ของ

ชายชาวจีนกับหญิงมลายูหากเป็นชายจะได้รับการเรียกขานว่า บาบ๋า หรือบ้าบ๋า (Baba) 

ส่วนผู้หญิงจะเรียกว่า ย่าหยา (Nyonya) และเมื่อคนกลุ่มน้ีมีจ�านวนมากขึ้น ก็ได้สร้าง

วัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมของบรรพบุรุษโดยมาผสมผสานกันเป็น

วัฒนธรรมใหม่ เมื่อพวกเขาอพยพไปตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้ก็ได้น�าวัฒนธรรมของตน 

กระจายไปด้วย วัฒนธรรมใหม่นี้จึงถูกเรียกรวมๆ ว่า จีนช่องแคบต่อมาเมื่อสมัยอาณานิคม

ดัตช์ช่วงต้นทศวรรษ 1800 ได้มีชาวจีนอพยพเข้ามามากขึ้น จนท�าให้เลือดมลายูของ 

ชาวเปอรานากันจางลง จนรุ่นหลังแทบจะเป็นจีนเต็มตัวไปแล้วๆ แต่ก็ไม่ได้ท�าให้วัฒนธรรม

ผสมผสานของชาวเปอรานากันจืดจางลงไปเลย การผสมผสานนี้ยังมีให้เห็นในการแต่งกาย

แบบมลายูเช่น ซารุงกบายา และชุดย่าหยาซ่ึงถือเป็นการแต่งกายอันสวยงามท่ีผสมผสาน 

รูปแบบของชาวจีนและมลายูเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ฝ่ายหญิงใส่เส้ือฉลุลายดอกไม้  

รอบคอ เอว และปลายแขนอย่างงดงาม นิยมนุ่งผ้าซ่ินปาเต๊ะ ฝ่ายชายยังคงแต่งกาย  

คล้ายรูปแบบจีนดั้งเดิม อาหารแบบเฉพาะตัว และภาษาที่ผสมผสานค�าทั้งมลายู จีน และ

อังกฤษไว้ด้วยกัน (ปราณี สกุลพิพัฒน์, 2553) นอกจากนี้ ShamsulAb (2011) ค�า ว่า  

“Baba-Nyonya” (บ้าบ๋า-ย่าหยา) เป็นค�า ท่ีชุมชนชาวจีนเลือดผสมในมะละกาเรียกตนเอง 

ซึ่งค�า ว่า “Baba” (บ้าบ๋า) เป็นค�า ท่ีมาเลย์ยืมมาจากภาษาเปอร์เซียแปลว่า การให้เกียรติ

บรรพบุรุษ และถูกน�า มาใช้เรียกชาวจีนเลือดผสมที่เป็นเพศชาย ส่วนค�า ว่า “Nyonya” 

(ย่าหยา) ก็ถูกน�า มาใช้เรียกชาวจีนเลือดผสมท่ีเป็นเพศหญิง เป็นค�า ที่ชาวชวายืมมาจาก

ภาษาอิตาลีคือค�า ว่า “Nona” (grandma) แปลว่า ผู้หญิงต่างชาติที่แต่งงานแล้ว หรือ 

อาจจะมาจากค�า ว่า “Donha” ซึ่งเป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่าคุณผู้หญิง เนื่องจากขณะนั้น
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

การแผ่ขยายอิทธิพลของชาวยุโรปท�า ให้มีหญิงชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู ่ในชวามาก  

ชาวชวาจึงเรียกหญิงเหล่าน้ันว่า Nona ซ่ึงใช้ในความหมายว่า คุณผู้หญิง (อ้างถึงใน  

พุมรี อรรถรัฐเสถียร, 2556) และในพจนานุกรมไทย ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ.2519 ได้ให้ 

ความหมายของค�า ว่า บ้าบ๋า ว่า “ชายชาวจีนท่ีเกิดในมาเลเซีย พ่อเป็นจีน แม่เป็นมลายู 

ถ้าเป็นหญิงเรียก ย่าหยา” ส่วนค�า ว่า “Peranakan” เป็นภาษามลายู มีรากศัพท์มาจาก 

ค�าว ่า ‘ank’ มีความหมายว่า เด็ก เมื่อน�า มารวมกับค�า ว ่า ‘per-… ‘an’ เป็น 

Peranakanหมายถึง ครรภ์, ถือก�าเนิดท่ีน่ีจนในท่ีสุดค�า นี้ก็ถูกน�า มาใช้เรียกสายเลือด

ลูกผสมที่ถือก�าเนิด ณ ดินแดนคาบสมุทรมลายู-อินโดนีเซีย (พุมรี อรรถรัฐเสถียร, 2556)

 เนื่องจากในปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมเปอรานากันมากข้ึน จึงท�าให้ 

มีนักท่องเที่ยวสนใจในรูปแบบวัฒนธรรมเปอรานากัน แต่ยังมีวัฒนธรรมบางอย่างที่ม ี

ที่มาจากวัฒนธรรมเปอรานากันแต่นักท่องเที่ยวไม่รู ้จัก เช่น อาหารเช้าประเภทต่างๆ 

เทศกาลงานประเพณีหลายอย่างถูกน�ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรม 

เปอรานากัน จึงเกิดเป็นลักษณะเฉพาะเช่นจังหวัดภูเก็ตมีการน�าเอาวัฒนธรรมของชาวมุสลิม

ผสมผสานลงในวัฒนธรรมเปอรานากัน เช่น การนุ่งซิ่น ในขณะที่จังหวัดตรังน�าเอาวัฒนธรรม

แบบจีนผสมผสานกับวัฒนธรรมแบบเปอรานากันเช่น ติ๋มซ�า (อาหารเช้าของคนตรังและ

ภเูกต็) จงึเป็นผลให้ผูว้จัิยสนใจในการศกึษาถึงการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของวัฒนธรรมเปอรานากนั 

โดยผ่านสายตาของนักท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของวัฒนธรรม 

เปอรานากันในประเด็นด้านการแต่งกาย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ท่ีมาเท่ียวจังหวัดภูเก็ตกับการจดจ�าภาพลักษณ์ของวัฒนธรรม 

เปอรานากัน 

 เนื่องจากในปัจจุบันวัฒนธรรมเปอรานากันเริ่มมีความนิยมมากขึ้น นักท่องเที่ยว 

ให้ความสนใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดตรังและ 

จงัหวดัภเูกต็ จงึเป็นผลให้ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศึกษาถึงการรบัรูภ้าพลักษณ์ของวฒันธรรมเปอรานากนั  

ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งค�าส�าคัญของงานวิจัย คือ อัตลักษณ์  

ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมเปอรานากัน โดยมีนิยามดังต่อไปนี้ 

 อัตลักษณ์ คือ คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล 

สังคม ชุมชน หรือประเทศ และมีลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงท�าให้สิ่งน้ันเป็นที่รู้จัก
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

หรือจดจ�าได้ ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2550) กล่าวว่า อัตลักษณ์นั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนลอยๆ 

ตามธรรมชาติ แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการสร้างของวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง และวัฒนธรรม 

ก็เป็นสิ่งก่อสร้างทางสังคม (social construct) นอกจากนี้วัฒนธรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือ

ตายตัว หากแต่มีรูปแบบเป็นวงจรท่ีเรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (circuit of culture)  

ดังนั้นอัตลักษณ์ทั้งหลายจึงมีกระบวนการถูกผลิต (produced) ให้เกิดขึ้น สามารถถูกบริโภค 

(consumed) และถูกควบคุมจัดการ (regulated) อยู่ในวัฒนธรรมเหล่าน้ัน และทั้งน้ี 

ยังมีการสร้างความหมายต่างๆ (creating meanings) ผ่านทางระบบต่างๆ ของการสร้าง

ภาพตัวแทน (symbolic systems of representation) ที่เกี่ยวกับต�าแหน่งแห่งที่ต่างๆ  

ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายที่เราเลือกใช้ หรือน�าเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเรา 

 ภาพลักษณ์ คือ สิ่งท่ีเกิดขึ้นจากความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ และ 

เป็นความรู ้สึกที่สร้างข้ึนโดยมีข้อเท็จจริงเป็นองค์ประกอบ และอาศัยประสบการณ์  

การค้นคว้าหาความรู้ การคิด วิเคราะห์สิ่งต่างๆ จนท�าให้เกิดความเชื่อ การรับรู้ ความเข้าใจ

ในสิ่งต่างๆ ประกอบรวมขึ้นเป็นภาพลักษณ์ของตนเอง และแสดงออกในรูปของพฤติกรรม 

โดยผ่านการคิดและกลั่นกรองของแต่ละคนมาแล้ว จึงท�าให้ภาพลักษณ์นั้นมีลักษณะ 

ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจโดยตรง เป็นการผ่านการตีความหมาย การเลือกสรร และการให ้

ความหมายของตนเอง โดยงานวิจัยนี้มุ ่งศึกษาภาพลักษณ์ที่ส ่งผลต่อการท่องเที่ยว  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ตติยาพร จารุมณีรัตน์(2548) ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนในท้องถิ่นมีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น เป็นองค์ประกอบ

ส�าคัญของการสร้างความคาดหวังของนักท่องเที่ยว ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะพึงพอใจหรือไม่ 

ต่อการเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจขึ้นอยู่กับความคาดหวังและภาพลักษณ์ที่นักท่องเที่ยว 

มีต่อสถานที่นั้นๆ เพราะนักท่องเท่ียวจะเปรียบเทียบความคาดหวังและภาพลักษณ์ของ

สถานที่นั้นกับประสบการณ์จริง เพราะฉะนั้น หากนักท่องเท่ียวพบว่าประสบการณ์จริง

เหมือนหรือเกินความคาดหวัง ภาพลักษณ์ของสถานท่ีน้ันจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

แต่ในทางตรงกันข้ามหากนักท่องเที่ยวพบว่าประสบการณ์จริงไม่ตรงกับความคาดหวัง  

ภาพลักษณ์ของสถานที่น้ันๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีแย่ลง และนักท่องเที่ยวก็จะให้

ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู ้อื่น เป็นผลท�าให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ  

วัฒนธรรมเปอรานากัน หมายถึง วัฒนธรรมผสมผสานระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลกับหนุ่มสาว
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

มาลายู หรือชาวพื้นเมืองเดิมของแถบพื้นที่มะละกา ซ่ึงหมายรวมถึงชาวตรังและภูเก็ต 

ด้วยเช่นเดียวกัน โดยลักษณะของวัฒนธรรมเปอรานากันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

ทั้งทางด้านการแต่งกาย การรับประทานอาหารและประเพณีต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 

ในการผสมผสานของชาติพันธ ์อย ่างกลมกลืน ดังกระทรวงวัฒนธรรม โดยส�านัก 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเห็นถึงความส�าคัญของวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต ซึ่งในอดีต

เป็นเมืองท่าท่ีมีความรุ่งเรือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซ่ึงความรุ่งเรืองน้ีได้ก่อให้เกิด

ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัส จึงได้ 

มีโครงการถนนสายวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต ภายใต้แผนพัฒนาและฟื ้นฟูการท่องเที่ยว 

ชาวฝั่งทะเลอันดามัน ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 6 จังหวัดขายฝั่งทะเลอันดามัน  

ที่น�ามิติทางวัฒนธรรมมาพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นให้เกิดค่านิยมใหม่ในการท่องเที่ยว

เมอืงภเูกต็ทีไ่ม่ได้เน้นเฉพาะการท่องเทยีวเชงิธรรมชาตแิต่ให้ความส�าคัญกบัความหลากหลาย 

ทางศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้ชาวต่างชาติเข้ามาสัมผัส ชายไทยได้เห็นและเรียนรู ้ 

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมาจากการผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์อย่างกลมกลืน (ส�านักงาน 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2548)

 

วิธีการ
 1. ตัวแปร

    จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิด 

ในการศึกษาการรับรู ้ภาพลักษณ์วัฒนธรรมเปอรานากันของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา 

ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ต โดยประกอบด้วย 2 ตัวแปร ดังนี้

    1.1 ตัวแปรต้น หรือ ตัวแปรอิสระประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพการสมรส อาชีพ และรายได้ 

       พฤติกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการเดินทาง  

แหล่งข้อมูลในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทการเลือกซ้ือ

ของที่ระลึก

    1.2 ตวัแปรตาม คอืด้านภาพลกัษณ์ของวฒันธรรมเปอรานากนั ประกอบไปด้วย  

ด้านอาหร ด้านการแต่งกาย ด้านงานเทศกาลต่างๆ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 2. กลุ่มตัวอย่าง

    ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งเพศชายและหญิง 

ที่มาท่องเที่ยวจังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ต ปี 2560 จากสถิตินักท่องเที่ยว ผู้วิจัยเลือก 

ท�าการสุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากร 400 คน (โดยก�าหนดจากตารางส�าเร็จรูปของทาโร่  

ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก

 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จ�านวน 1 ฉบับ  

โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอียดดังนี้

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ  

อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีทั้งหมด 6 ข้อ

    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ 

นักท่องเที่ยวในจังหวัดตรังและภูเก็ตซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการ 

เดินทาง แหล่งข้อมูลในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเท่ียว ประเภท 

การเลือกซื้อของที่ระลึกมี ทั้งหมด 4 ข้อ

    ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ภาพลักษณ์วัฒนธรรมเปอรานากัน 

ในจังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ต

    แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร ์ท (Rating Scale)  

โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

       5 หมายถึง ระดับการรับรู้มากที่สุด

       4 หมายถึง ระดับการรับรู้มาก

       3 หมายถึง ระดับการรับรู้ปานกลาง

       2 หมายถึง ระดับการรับรู้น้อย

       1 หมายถึง ระดับการรับรู้น้อยที่สุด

     ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปอรานากันเป็นค�าถามปลายเปิด

 4. การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล

    ในการท�าวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้น�าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมส�าเร็จตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้



174
 
 

 
ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

    4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ วิเคราะห์โดยโปรแกรมส�าเร็จรูป โดย 

การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาค่าร้อยละ (Percentage)

    4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ในจังหวัดตรัง โดยหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 

    4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมเปอรานากัน 

ในจังหวัดตรังและภูเก็ตเมื่อเปรียบเทียบตาม เพศ ใช้การทดสอบค่าที (t - test) แบบ  

Independent และเมื่อเปรียบเทียบตาม อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ โดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F - test) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธีของ

เชฟเฟ่ (Schaffer’s method)

    4.4 ทดสอบสมมุติฐานว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  

อาชีพ และรายได้ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตรังและภูเก็ต และ 

การรับรับรู้ภาพลักษณ์วัฒนธรรมเปอรานากันจังหวัดตรังและภูเก็ต ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ต่างกัน จะมีผลต่อการรับรู้แตกต่างกันหรือไม่โดยการทดสอบค่า t - test และ One way 

ANOVA โดยใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ผลและอภิปรายผล
 จากการศึกษาข้อมูล โดยผู ้ วิจัยก�าหนดลักษณะของวัฒนธรรมเปอรานากัน  

ออกเป็น  3 กลุ่ม คือ วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรมการแต่งกายและวัฒนธรรมด้านประเพณี  

พบว่า

 1. วัฒนธรรมการกินของชาวเปอรานากัน

    ในจังหวัดตรังและภูเก็ต ที่มาของอาหารเปอรานากันน้ัน เป็นผลพวงมาจาก 

การแต่งงานข้ามเชื้อชาติ ซึ่งเปอรานากันหรือบ้าบ๋า-ย่าหยา เป็นค�าเรียกขานชายหญิงที่ม ี

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบผสมผสานจีน-มลายู ท่ีเป็นวัฒนธรรมใหม่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง 

และได้ส่งผลมาถึงอาหารด้วย เพราะสาวย่าหยาได้น�าส่วนดีที่สุดของอาหารทั้งสองชาต ิ

มารวมกัน จนกลายเป็นอาหารเปอรานากัน ซ่ึงในเมืองไทยก็มีภูเก็ตที่ถือเป็นชุมชนใหญ่ของ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ชาวเปอรานากันอาศัยอยู่ อาหารเปอรานากันจึงกลายเป็นอาหารท้องถิ่นของภูเก็ตไปด้วย 

และได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่อร่อย ใช้เวลาปรุงนาน เพราะสาวย่าหยาจะพิถีพิถันในการ 

ปรุงอาหารให้ถูกใจหนุ่มบ้าบ๋า โดยมีหญิงย่าหยาสูงวัยคอยก�ากับดูแล เป็นการสืบทอด 

สูตรอาหารรุ่นสู่รุ่น จากการสัมภาษณ์ คุณปิยะนันท์ หนูแดง (วันที่ 12 ธันวาคม 2560 )  

เกี่ยวกับอาหารในวัฒนธรรมเปอรานากัน เป็นการน�าอาหารท้องถิ่นผสมผสานกับอาหาร

ต�ารับจากประเทศจีน จนเกิดเป็นอาหารท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของวัฒนธรรมเปอรานากัน 

เช่น น�้าชุบหย�า และอาหารบางอย่างได้น�าส่วนผสมของเครื่องเทศแบบจีนมาผสมลงใน

อาหารผ่านการเคี่ยวจนมีรสชาติดีและมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มอร่อย เช่น หมูฮ้อง

 อาหารเปอรานากันได้น�าส่วนประกอบของอาหารจีน เช่น หมู ซีอิ๊ว เต้าหู้ยี้ มาปรุง

กับเริมปะห์ (Rempah) เครื่องผัดของชาวมลายู กะทิ และน�้ามะขาม ที่เลือกใช้หมูก็เพราะ

ชาวเปอรานากันไม่ใช่มุสลิมจึงใช้หมูมาเป็นส่วนประกอบของอาหารได้ โดยมีอาหารที่ได้รับ

ความนิยมเช่น แกงหมูน�้ามะขาม (บาบีอาซัม) และหมูสะเต๊ะ ทานกับน�้าจิ้มถั่วลิสง 

ใส่สับปะรด นอกจากหมูแล้ว ชาวเปอรานากันยังชอบที่จะรับประทานเป็ด (ทั้งที่ชาวมลาย ู

ไม่นิยม) เช่นการน�าเป็ดมาตุ๋นทั้งตัว ใส่แกงหรือต้มส้ม (อีตะก์ ซีโย) ส่วนไก่นั้นใช้รับประทาน

ทั่วไป โดยสามารถท�าอาหารได้หลายอย่าง เช่น ไก่ต้มกะทิรสจัด (กาปีตันไก่) และไก่ทอด

พร้อมน�้าจิ้ม (เอินจิก์ กาบิน) ส�าหรับเมนูท่ีมีขายในหลายประเทศ แต่แตกต่างกันไป 

ตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นก็เช่น ละก์ซา (Laksa) ซ่ึงอาหารต้นฉบับย่าหยามีสองแบบ คือ 

แบบมะละกาจะเป็น ละก์ซา ลมะก์ (แกงละก์ซา) ประกอบด้วยเส้นก๋วยเต๋ียว กุ้ง และ 

เครื่องอื่นๆ ในน�้าแกงที่เข้มข้น ส่วนอาซัม ละก์ซา เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวย่าหยาในปีนัง 

ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากไทย เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาน�้าใส โรยหน้าด้วยแตงกวาดิบ และ 

ใบสะระแหน่ ดังบทความของสาโรจน์ มีวงษ์สม (2553) ที่กล่าวถึง อาหารเปอรานากัน 

มีลักษณะที่โดดเด่นโดยการผสมระหว่างสองวัฒนธรรม ท่ีบรรดาย่าหยาได้น�าส่วนดีที่สุด 

ของอาหารทั้งสองชาติมารวมกัน อาทิ ส่วนประกอบของอาหารจีน เช่น หมู ซีอิ๊ว เต้าหู้ยี้  

มาปรุงกับเริมปะห์หรือเครื่องผัดของชาวมลายู 

 นอกจากน้ี สิ่งท่ีสังเกตได้จากการเยือนดินแดนของชาวจีนบาบ๋าในภูมิภาคนี้ คือ 

การเรียกชื่ออาหารเป็นภาษาจีน เช่น อาโป้ง (Apom) หรือการเรียกช่ือขนมว่า “โก๊ย” 

(Kueh) ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยน ชาวจีนบาบ๋าที่อื่นๆ เองก็เรียกชื่อเดียวกัน 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

อย่างขนมโก๊ยตาหลาม (Kueh Talam) โก๊ยบูลู้ (Kueh Bulu) และขนมต่างๆ เหล่าน้ี 

ยังเป็นขนมที่ท�าขึ้น เพื่อส่ือความหมายท่ีดีให้แก่ผู้รับประทานในโอกาสพิเศษต่างๆ อย่าง  

อั่งกู้โก๊ย (Ang koo kueh) มา จากค�าว่า “อั่ง” แปลว่าสีแดง ค�าว่า “กู้” แปลว่าเต่า และ 

ค�าว่า “โก๊ย” แปลว่า “ขนม” รวมความ แล้วเป็นความหมายจากสัญลักษณ์และสีที่ด ี

เป็นสิริมงคลแปลว่าขนมเต่าสีแดง แม้ว่าชาวจีนภูเก็ตจะ นิยมอาหารที่เกิดจากการรังสรรค์

ระหว่างอาหารจีนฮกเกี้ยน มาเลย์ อินโดนีเซีย และไทย จนกลายมา เป็นอาหารบาบ๋าที่มี

ความคล้ายคลึงกันทั้งหน้าตาและรสชาติแต่คนจีนภูเก็ตเองก็มีเมนูอาหารที่มี ความพิเศษ

แตกต่างจากที่อื่นนั่นคือ “การท�าน�้าชุบหย�า” เป็นวิธีการท�าน�้าพริกจากกะปิโดยใช้มือขย�า 

แทนการใส่ครกต�า แต่ผู ้ชายชาวจีนท่ีมาจากฮกเก้ียนไม่นิยมทานกะปิและรสเผ็ดมาก  

น�้าชุบหย�าจึงเป็นอาหารส�าหรับชาวจีนบาบ๋าในรุ่นต่อๆ มา เมื่อมีงานบุญหรืองานประเพณ ี

ที่ส�าคัญต่างๆ คนภูเก็ต มักชื่นชอบการรับประทานหมูฮ้องคู่กับน�้าชุบหย�าอยู่เสมอ และ

นอกจากนี้ อาหารของชุมชนชาวบาบ๋าท่ีปรากฏอยู ่บริเวณฝั่งอันดามันภาคใต้ของไทย 

ยังพบความหลากหลายประเภททั้งอาหารคาว เช่น ต้มกระดูกหมูกับฟองเต้าหู้ สะตอผัดเคย

กับกุ ้งสด ปลาต้มเค็ม (ปลาฮ้อง) ต้มกะทิยอดเต่าร้าง เป็นต้น และอาหารหวาน เช่น  

บี้ถ่ายบัก เกี่ยมโก้ย เปาลั้ง เป็นต้น (เมฆาณีและสมพิศ, 2556)

 2. วัฒนธรรมการแต่งกาย

   วัฒนธรรมการแต่งกายของเปอรานากัน หมายถึง การแต่งกายของคนภูเก็ต 

จะเป็นการผสมผสานของหลายชนชาติออกมาอย่างสวยงาม ซึ่งปัจจุบันชาวภูเก็ตยังคง 

รักษาวัฒนธรรมการแต่งกายแบบจีนบาบ๋าไว้โดยปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้เหมาะสมกับ 

ยุคสมัย โดยชุดแต่งกายที่น�าเสนอจะเป็นการแต่งกายของคนภูเก็ต เมื่อสมัยร้อยกว่าปีมาแล้ว 

ซึ่งเป็นการผสมผสานของหลายชนชาติออกมาอย่างสวยงาม ชุดเสื้อคอตั้งแขนจีบใช้ได้ 

ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุ ใช้ในชีวิตประจ�าวันในโอกาสไปตลาด ไปวัด ไปไหว้พระที่ศาลเจ้า 

ผ้านุ่งเป็นผ้าปาเต๊ะ ตัวเสื้อความยาวระดับเอวชายเสื้อแต่งขอบด้วยลูกไม้ คอตั้งติดคอผ่าหน้า

ติดกระดุมทองหรือเข็มกลัดแถว แขนเสื้อยาวจีบปลายแขน มีกระเป๋าใบใหญ่สองข้าง  

ชุดนายเหมืองและภรรยา ชุดนายเหมือง ประกอบด้วยกางเกงและเส้ือคอตั้ง แขนเส้ือยาว  

มีกระเป๋าคล้ายชุดราชประแตน สวมหมวกกะโล่ ส�าหรับผู้สูงวัยก็จะใช้ไม้เท้าด้วย ส่วนภรรยา 

หากออกงานพิธีการส�าคัญๆ จะแต่งชุด เสื้อครุย ประกอบด้วยเส้ือตัวในเป็นเส้ือคอตั้ง 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ปลายแขนจีบเหมือนชุดเสื้อคอตั้งแขนจีบทั่วไป นุ่งผ้าปาเต๊ะ สวมทับด้วยเสื้อครุยยาวผ้าป่า 

นรูเบียหรือผ้ามัสลินมีลวดลาย ติดเข็มกลัดช้ินใหญ่เป็นชุด เรียกว่า ชุดโกสัง ซึ่งมี 3 ตัว  

ใส่ก�าไลข้อเท้า สวมรองเท้าปักดิ้นหรือลูกปัด ทรงผม เกล้าผมทรงสูง ด้านหน้าเรียบตึง  

ด้านหลังโป่งออกเรียกว่า ชักอีโบย เกล้ามวยไว้บนศีรษะ ส่วนด้านข้างสองข้างดึงให้โป่งออก

เรียกว่า อีเปง มวยด้านบนดึงข้ึนเป็นรูปหอยโข่ง ใช้ดอกมะลิหรือดอกพุดตูม ประดับ 

รอบมวยผม แล้วปักปิ่นทอง ชุดเจ้าสาว มีลักษณะเครื่องแต่งกายและทรงผมแบบเดียว 

กับชุดคหปตานี ต่างกันท่ีเสื้อครุยเจ้าสาวส่วนใหญ่จะใช้ผ้าลูกไม้โปร่งหรือผ้าป่านแก้ว  

ส่วนผ้านุ่งจะใช้ปาเต๊ะสีสด รอบมวยผมเป็น ฮั่วก๋วน หรือ มงกุฎเจ้าสาวประดับด้วยดอกไม้

ไหวซ่ึงท�าจากทองค�า ปักปิ่นทองค�า เครื่องประดับเป็นทองและเพชรอลังการ ใส่ตุ้มหูระย้า 

สวมสร้อยคอทอง เรียกว่า หลั่นเต่ป๋าย ท่ีหน้าอกเสื้อจะประดับประดาด้วยปิ่นตั้งทองค�า

เหมือนรูปดาวเต็มหน้าอก ห้อยสายสร้อยทอง สวมแหวน ก�าไลมือ ก�าไลข้อเท้า สวมรองเท้า

ปักดิ้นเงินดิ้น ส่วนชุดเจ้าบ่าวจะหันมานิยมสวมสูทแบบตะวันตก แต่ยังน�าจี้สร้อยคอหรือ 

ปิ่นตั้งมาติดที่ปกเสื้อ ชุดย่าหยา เป็นชุดล�าลอง ตัวเสื้อตัดด้วยผ้าลูกไม้หรือผ้าป่านรูเบีย  

แขนยาว เข้าเอวรัดรูป ปักลายฉลุทั้งที่คอเสื้อ ชายเสื้อ และปลายแขน ตัวเส้ือด้านหน้า 

ปลายแหลมยาว ความยาวตัวเสื้อจะอยู่ระดับสะโพกบน ปกเสื้อด้านหน้าแบะออกส�าหรับ 

ติด โกสัง หรือ กระดุมทองฝังเพชรท่ีร้อยเชื่อมด้วยสร้อยทอง ส่วนผ้านุ่งปัจจุบันนิยมใช้ผ้า

ปาเต๊ะปักเลื่อม เพื่อสนับสนุนงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้านในชุมชน ดังภาพที่ 1.1 

ภาพที่ 1.1 ลักษณะชุดย่าหย่า

 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านการแต่งกายของ

ชาวเปอรานากัน ของปราณี สกุลพิพัฒน์(2555) เป็นการศึกษาระบบความรู้และความเข้าใจ
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มวยด๎านบนดึงขึ้นเป็นรูปหอยโขํง ใช๎ดอกมะลิหรือดอกพุดตูม ประดับรอบมวยผม แล๎วปักปิ่นทอง ชุดเจ๎าสาว มีลักษณะ
เคร่ืองแตํงกายและทรงผมแบบเดียวกับชุดคหปตานี ตํางกันที่เสื้อครุยเจ๎าสาวสํวนใหญํจะใช๎ผ๎าลูกไม๎โปรํงหรือผ๎าป่านแก๎ว 
สํวนผ๎านุํงจะใช๎ปาเต๏ะสีสด รอบมวยผมเป็น ฮั่วก๐วน หรือ มงกุฎเจ๎าสาวประดับด๎วยดอกไม๎ไหวซึ่งทําจากทองคํา ปักปิ่น
ทองคํา เคร่ืองประดับเป็นทองและเพชรอลังการ ใสํตุ๎มหูระย๎า สวมสร๎อยคอทอง เรียกวํา หลั่นเตํป๋าย ที่หน๎าอกเสื้อจะประดับ
ประดาด๎วยปิ่นตั้งทองคําเหมือนรูปดาวเต็มหน๎าอก ห๎อยสายสร๎อยทอง สวมแหวน กําไลมือ กําไลข๎อเท๎า สวมรองเท๎าปักดิ้น
เงินดิ้น สํวนชุดเจ๎าบําวจะหันมานิยมสวมสูทแบบตะวันตก แตํยังนําจี้สร๎อยคอหรือปิ่นตั้งมาติดที่ปกเสื้อ ชุดยําหยา เป็นชุด
ลําลอง ตัวเสื้อตัดด๎วยผ๎าลูกไม๎หรือผ๎าป่านรูเบีย แขนยาว เข๎าเอวรัดรูป ปักลายฉลุทั้งที่คอเสื้อ ชายเสื้อ และปลายแขน ตัวเสื้อ
ด๎านหน๎าปลายแหลมยาว ความยาวตัวเสื้อจะอยูํระดับสะโพกบน ปกเสื้อด๎านหน๎าแบะออกสําหรับติด โกสัง หรือ กระดุมทอง
ฝังเพชรที่ร๎อยเชื่อมด๎วยสร๎อยทอง สํวนผ๎านุํงปัจจุบันนิยมใช๎ผ๎าปาเต๏ะปักเลื่อม เพื่อสนับสนุนงานฝีมือของกลุํมแมํบ๎านใน
ชุมชน ดังภาพที่ 1.1  

 
ภาพท่ี 1.1 ลักษณะชุดยําหยํา 

 
ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด๎านการแตํงกายของชาวเปอรานากัน ของปราณี สกุลพิพัฒน๑

(2555) เป็นการศึกษาระบบความร๎ูและความเข๎าใจเก่ียวกับเคร่ืองแตํงกายของชาวเปอรานากันของจังหวัดภูเก็ต ผํานขั้นตอน
การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ๑ผู๎ผลิตผ๎า ผู๎ถือครอง ผู๎สืบทอดมรดกภูมิปัญญา ผู๎จําหนํายผ๎า และเยาวชนที่มีความสนใจ เมื่อ
กระบวนการจัดเก็บความร๎ูสํวนหนึ่งสัมฤทธิ์ผล กระบวนการกระตุ๎นให๎เกิดความสํานึกในการสืบทอดและ สงวนรักษา
วัฒนธรรมไว๎ จึงเป็นเป้าหมายตํอไปในการรวบรวมความเป็นเอกลักษณ๑ของพลเมืองในท๎องถิ่น เคร่ืองแตํงกายของชาวเปอรา
นากันถือเป็นเคร่ืองหมายหนึ่งที่แสดงให๎เห็นถึง  อัตลักษณ๑ของความเป็นกลุํมชาติพันธ๑หนึ่งในประเทศไทย การทําความเข๎าใจ
เกี่ยวกับเคร่ืองแตํงกายจึงจําเป็นต๎องเชื่อมโยงกับบริบทของชาวเปอรานากันในจังหวัดภูเก็ต  และสอดคล๎องกับ จักรพันธ๑ เชาว๑
ปรีชา (2555) บทเรียนประวัติศาสตร๑ที่นําภาคภูมิใจของลูกหลานชาวเปอรานากันในการยึดถือปฏิบัติตามกรอบความ
แนวความคิดเพื่อนํามาปรับใช๎กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน การนําเสนอเร่ืองราวเคร่ืองแตํงกายของ
ชาวเปอรานากันในอดีตเป็นด่ังกระจกที่สะท๎อนความเจริญรํุงเรืองของชุมชนชาวเปอรานากันและเป็นการบอกเลําความ
เป็นมาที่งดงามของวัฒนธรรมลูกผสม การรํวมมือรํวมใจของคนในชุมชน เพื่อสร๎างกลยุทธ๑การสืบทอดองค๑ความร๎ูทาง
วัฒนธรรมการแตํงกายเปอรานากันนี้เป็นสํวนที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร๑ แม๎วิวัฒนาการโลกจะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมาก 
แตํแนวทางการดําเนินชีวิตและความเป็นตัวตนยังคงมีให๎เห็นอยูํในวัฒนธรรมการแตํงกาย ของบรรพบุรุษชาวเปอรานากัน  
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของชาวเปอรานากันของจังหวัดภูเก็ต ผ่านขั้นตอนการลงพื้นที ่

เพื่อสัมภาษณ์ผู้ผลิตผ้า ผู้ถือครอง ผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญา ผู้จ�าหน่ายผ้า และเยาวชนที่มี

ความสนใจ เมื่อกระบวนการจัดเก็บความรู้ส่วนหน่ึงสัมฤทธิ์ผล กระบวนการกระตุ้นให้เกิด

ความส�านกึในการสืบทอดและสงวนรกัษาวฒันธรรมไว้ จงึเป็นเป้าหมายต่อไปในการรวบรวม 

ความเป็นเอกลักษณ์ของพลเมืองในท้องถ่ิน เครื่องแต่งกายของชาวเปอรานากันถือเป็น

เครื่องหมายหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง  อัตลักษณ์ของความเป็นกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งในประเทศไทย 

การท�าความเข้าใจเกีย่วกับเครือ่งแต่งกายจงึจ�าเป็นต้องเชือ่มโยงกบับรบิทของชาวเปอรานากนั 

ในจังหวัดภูเก็ต และสอดคล้องกับ จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา (2555) บทเรียนประวัติศาสตร์ 

ทีน่่าภาคภมูใิจของลกูหลานชาวเปอรานากนัในการยดึถอืปฏบิตัติามกรอบความแนวความคิด 

เพื่อน�ามาปรับใช้กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การน�าเสนอเรื่องราว

เครื่องแต่งกายของชาวเปอรานากันในอดีตเป็นดั่งกระจกที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของ 

ชุมชนชาวเปอรานากันและเป็นการบอกเล่าความเป็นมาที่งดงามของวัฒนธรรมลูกผสม  

การร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน เพื่อสร้างกลยุทธ์การสืบทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

การแต่งกายเปอรานากันน้ีเป็นส่วนท่ีส�าคัญท่ีสุดในประวัติศาสตร์ แม้วิวัฒนาการโลก 

จะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมาก แต่แนวทางการด�าเนินชีวิตและความเป็นตัวตนยังคงมีให้เห็น

อยู่ในวัฒนธรรมการแต่งกาย ของบรรพบุรุษชาวเปอรานากัน 

 3. วัฒนธรรมด้านประเพณีต่างๆ ของชาวเปอรานากัน

    ประเพณีที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคง ยึดถือปฏิบัติสืบทอด 

กันมาจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นประเพณีท่ีเก่ียวข้องกับการระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ

ได้แก่ 1) ประเพณีโจ้กี่หรือการร�าลึกถึงญาติที่สิ้นชีวิตไปแล้วด้วยการเซ่นไหว้ที่ป้าย วิญญาณ

ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของบรรพบุรุษ 2) ประเพณีวันสารทจีนหรือผ้อต่อ ตรงกับวันเพ็ญ 

เดือนเจ็ดจีน เป็นการแสดงความเคารพแก่วิญญาณบรรพบุรุษ วิญญาณที่เร่ร่อน รวมถึง

สรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ช่วยคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นจากภัยอันตราย โดยใช้ขนมเต่าสีแดง 

เป็นสัญลักษณ์ของการเซ่นไหว้ วิญญาณเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความสุขสวัสดิ์แก่ลูกหลาน 

ในวงศ์ตระกลู 3) ประเพณเีชง็เบ๋งหรอืการไป ท�าความสะอาดสสุาน ถอืเป็นวนัทีส่�าคญัวันหน่ึง 

ของลูกหลานชาวจีนที่ได้โอกาสมาพบกันท้ังตระกูล เรียกว่า “วันรวมญาติ” 4) ประเพณี 

ตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันปีใหม่จีน คนภูเก็ตเรียกว่า “เดือน สาม” ซึ่งเป็นวันที่ชาวจีน 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ทั้งในแผ่นดินใหญ่และลูกหลานที่อยู่โพ้นทะเลนิยมจัดงานประเพณีนี้อย่าง ยิ่งใหญ่ที่สุดและ

ยาวนานที่สุดในรอบปี 5) ประเพณีถือศีลกินผักหรือเจี้ยะฉ่าย เป็นความภาคภูมิใจ ของ 

ชาวจีนบาบ๋าในเมืองไทยที่ยังคงรักษาประเพณีนี้ได้ และแต่ละปีก็แทบจะปรากฏจ�านวน 

ผู ้เข้าร่วม ถือศีลกินผักทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและกลุ่มคนไทยเช้ือสายจีนในช่วง 

ระยะเวลา 9 วันนี้อย่างล้นหลาม และยังพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้บริโภคผัก 

ในช่วงเวลาดังกล่าว (บรรเจิด อ้างถึงใน ปราณี สกุลพิพัฒน์.2555) ด้วยความรู้สึกส�านึกรัก 

ในแผ่นดินบ้าน เกิดเมืองท�าให้ทราบว่าผู้ร�่ารวยม่ังคั่งเหล่านี้ไม่เคยลืมชาติก�าเนิดของตน  

พวกเขาได้ร่วมมือร่วมใจกัน ก่อตั้งสมาคมหรือศาลเจ้าชาวจีนตามชาติพันธุ์หรือแซ่ตระกูล

เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ ของคนในชุมชนชาวจีนบาบ๋า เช่น สมาคมฮกเกี้ยน 

ศาลเจ้าไหหล�า ศาลเจ้าแสงธรรม (เป็นศาล เจ้าของกลุ่มตระกูลแซ่ตัน) เป็นต้น นอกจากนี้  

ยังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือชาวจีนด้วยกันเองหรือ คนในท้องถิ่นจากผู้สนับสนุน 

ที่ เป ็นคหบดีรายใหญ่ท่ีมีฐานะร�่ารวย เช ่น การก่อตั้งสถานสงเคราะห์คน ยากจน  

การสร้างโรงเรยีนจนี หรอืแม้แต่การสร้างโรงพยาบาล เป็นต้น จดุก�าเนดิและการสบืทอดของ  

วัฒนธรรมจีนที่ส�าคัญต่างๆ จึงเป็นเครื่องบ่งบอกความเจริญทางจิตใจของผู้ที่ด�ารงรักษา

วัฒนธรรม เหล่านั้นได้ ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีของ 

จีนบาบ๋านั้นเกิดจาก นโยบายทางภาครัฐบาลที่อยากให้เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน 

แต่เจตจ�านงของความร่วมมือร่วมใจกันน้ีจ�าเป็นต้องถือก�าเนิดจากกลุ่มคหบดีที่เป็นที่นับหน้า

ถือตาของประชาชนด้วยการช ่วยเหลือเกื้อกูลในลักษณะเกิดขึ้นบ ่อยครั้งในสังคม 

ชาวจีนบาบ๋าในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้นี้ (ปราณี สกุลพิพัฒน์. 2555)

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดตรังและ

จังหวัดภูเก็ต โดยการประเมินจากแบบสอบถาม ดังผลการวิจัยจากตารางต่อไปนี้
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวจังหวัดตรัง

และภูเก็ต กับภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมเปอรานากัน

ปัจจัยส่วนบุคคล

วัฒนธรรมเปอรานากัน

อาหาร เทศกาลต่างๆ การแต่งกาย รวม

จ�านวน

(ร้อยละ)

จ�านวน

(ร้อยละ)

จ�านวน

(ร้อยละ)

จ�านวน

(ร้อยละ)

อายุ

20 ปี หรือต�่ากว่า 3 (10.34) 11 (37.93) 15 (51.72) 29 (100.00)

21 – 30 ปี 23 (13.22) 38 (21.84) 113 (64.94) 174 (100.00)

31 – 40 ปี 16 (13.79) 26 (22.41) 74 (63.79) 116 (100.00)

41 – 50 ปี 7 (15.91) 12 (27.27) 25 (56.82) 44 (100.00)

51 ปี ขึ้นไป 11 (29.73) 7 (18.92) 19 (51.35) 37 (100.00)

Chi-square X2  = 14.367*  df = 8 p-value = .042

สถานภาพ

โสด 29 (12.55) 56 (24.24) 146 (63.20) 231 (100.00)

สมรส 25 (17.86) 28 (20.00) 87 (62.14) 140 (100.00)

หม้าย/หย่าร้าง 6 (20.69) 10 (34.48) 13 (44.83) 29 (100.00)

Chi-square X2  = 8.897*  df = 2 p-value = .034
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           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า อายุมีความสัมพันธ ์กับภาพลักษณ์ของวัฒนธรรม 

เปอรานากัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 โดยนักท่องเท่ียวที่มาเที่ยวจังหวัดตรังและภูเก็ต 

ที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการจดจ�าวัฒนธรรมเปอรานากันประเภทการแต่งกาย มากที่สุด 

รองลงมาคือเทศกาลต่างๆ 

 สถานภาพมคีวามสมัพนัธ์กับภาพลกัษณ์ของวัฒนธรรมเปอรานากนั อย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติ 0.05 โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดตรังและภูเก็ต ที่มีสถานภาพโสด มีการจดจ�า 

วัฒนธรรมเปอรานากันประเภทการแต่งกายมากที่สุด 

สรุปผล
 ในการวจิยันีจ้ะด�าเนินการวจิยัโดยการวเิคราะห์ลกัษณะของวฒันธรรมเปอรานากนั 

จากขอบเขต 3 ประการ คือ การกินของชาวเปอการแต่งด้านประเพณีต่างๆ ของ 

ชาวเปอรานากัน โดยแต่ละวัฒนธรรมจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองได้อย่างชัดเจน  

กล่าว คือ ด้านการกินของชาวเปอรานากัน นิยมน�าวัตถุดิบพื้นถิ่นผสมรวมกับวัตถุดิบหลัก  

ซึ่งสอดคล้องกับพุมรี อรรถรัฐเสถียร (2556) กล่าวถึงลักษณะของอาหารตามแบบวัฒนธรรม

เปอรานากันว่าเป็นอาหารที่มีการผสมผสานกัน โดยชาวเปอรานากันจะน�าเครื่องปรุง 

ของท้องถิ่นมาใช้ประกอบอาหาร ส่วนด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย ผู้หญิงจะนิยมใส่ชุดบ้าบ๋า

ซึ่งเป็นชุดที่สามารถใช้ได ้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู ้สูงอายุ ใช ้ในชีวิตประจ�าวันในโอกาส 

ไปตลาด ไปวัด ไปไหว้พระท่ีศาลเจ้า ผ้านุ่งเป็นผ้าปาเต๊ะ ตัวเสื้อความยาวระดับเอว 

ชายเสื้อแต่งขอบด้วยลูกไม้ คอตั้งติดคอผ่าหน้าติดกระดุมทองหรือเข็มกลัดแถว แขนเสื้อยาว

จบีปลายแขน มกีระเป๋าใบใหญ่สองข้างและบางคนยงันยิมสวมใส่ชดุย่าหย่าซึง่จะแบ่งออกเป็น  

3 แบบด้วยกัน ได้แก่ เคบายาลินดานิยมใช้ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2463 - 2473 นิยมใช้กับ

ผ้าป่านหลายสีหรือผ้าหนาท่ีมีลายดอก ปลายเสื้อด้านหน้าแหลมยาวแต่ด้านหลังจะสั่นกว่า

คลุมสะโพก เข้ารูปเล็กน้อยไม่ถึงกับรัดรูป ชายเสื้อ ปลายแขนเส้ือ ขอบปกและคอเส้ือ 

ติดผ้าลูกไม้จากยุโรป ฮอลันดาเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตผ้าลูกไม้ท�ามือ 

คนขายผ้าในภูเก็ตเรียกว่า รูเบีย แต่ชาวอังกฤษ เรียกว่า ออกันดี ลูกไม้ตกแต่งตัวเสื้อจะมี 

สีขาวเท่านั้น ใช้เครื่องประดับกอรอสังท่ีมีเข็มกลัด 3 ตัว กลัดรวมกันลักษณะเป็น 

ลายเครือเถาช่อดอกไม้หรือรูปสัตว์มงคลแมลงปอ ใบไม้โยงด้วยสายสร้อยเชื่อมต่อกัน  
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ท�าด้วยทอง ทองเหลือง หรือนาก โซ่ติดเสื้อแทนกระดุม เป็นเสื้อเข้ารูปในภาษามาลาย ู

เรียกว่า “Kebaya” ส�าหรับชาวจีนเรียกว่า “ปั่วตึ่งเต้”(ครึ่งส้ันครึ่งยาว) เคบายา บีกู  

(Kebaya Biku) นิยมในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2473 - 2483 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาแฟชั่นเสื้อ

ของผู้หญิงบ้าบ๋าอีกรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากความเจริญด้านเทคโนโลยีท�าให้รูปแบบของ 

เสื้อเปลี่ยนไป เส้ือแบบน้ีมีการฉลุลายเล็กๆริมขอบสาบเส้ือด้านหน้ารอบสะโพกคล้าย 

คัตเวิร์ค ลายที่นิยมคือลายหอยแครง จักรเย็บผ้าสามารถท�าอะไรได้มากขึ้นผ้าที่ใช้ตัดเส้ือ

เป็นผ้าพื้น ผู้หญิงบ้าบ๋าส่วนใหญ่จะปักลายของเสื้อด้วยตนเอง   

 เคบายา ซูแลม (Kebaya Sulam) นิยมอยู่ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2 ประกอบด้วย

กางเกงและเสื้อคอตั้ง แขนเสื้อยาว มีกระเป๋าคล้ายชุดราชประเต็น สวมหมวกกะโล่ ส�าหรับ 

ผู้สูงวัยก็จะใช้ไม้เท้า483-2500 ลักษณะคล้ายเคบายาบีกู แตกต่างกันตรงลายฉลุที่งดงาม

กว่าเน้นการฉลุลายด้วนสีสันสวยงามทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เส้ือแบบน้ีปรากฏในภูเก็ต

จนถึง ประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2 เสื้อย่าหยา แบบเคบายาบีกู และเคบายา ซูแลม 

ค่อยข้างเน้นทรวดทรงมากและเสื้อตัวในซ่ึงเป็นเสื้อซับในปรับเปลี่ยนจากเสื้อคอกระเช้า  

ริมติดลูกไม้เล็กๆ มาเป็นเสื้อชั้นในบราเซีย

 ส่วนทางด้านผู ้ชาย นิยม ชุดนายเหมืองประกอบด้วยกางเกงและเสื้อคอตั้ง  

แขนเสื้อยาว มีกระเป๋าคล้ายชุดราชประเต็น สวมหมวกกะโล่ ส�าหรับผู้สูงวัยก็จะใช้ไม้เท้า 

หรือชุดแบบสากล เสื้อเชิ้ตแขนยาวผูกเนคไทใส่สูตรโดยท่ัวไปเจ้าบ่าวจะแต่งกายสวมเส้ือ

นอกแบบยุโรปเช่นกัน เพราะคนภูเก็ตค่อนข้างจะมีวิถีไปทางยุโรป  เป็นกลุ่มคนที่มีฐานะ 

เสื้อเจ้าบ่าวมักจะมีเข็มกลัดติดพู ่สีชมพูตกแต่งเพื่อความสวยงาม ชาวบ้าบ๋าในยุคนั้น 

จะมีค�าเรียกการแต่งกายแบบสากลว่า “สวมแม่เสื้อ ใส่เกือก แบเร็ต”

 ด้านประเพณี จะนิยมจัดงานมงคล เช่น งานแต่งงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

สืบทอดประเพณีโบราณ รวมท้ังเป็นการให้เกียรติแก่ฝ่ายเจ้าสาวและครอบครัว ให้มี 

ความมั่นใจในตัวเจ้าบ่าว ท่ีจะสามารถดูแลเจ้าสาวอย่างมีความสุขด้วยการหมั้นหมาย  

เรียกว่า “ผ่างเต๋” คือ การเชิญญาติผู ้ใหญ่จิบน�้าชา และ “เวียนสาดเวียนหมอน” คือ  

พิธีส่งตัวบ่าวสาวหอ โดยมี อึ่มหลาง คือ แม่สื่อและ แม่การ เป็นผู้ด�าเนินพิธีการต่างๆ  

ให้ ความพิเศษของพิธีแต่งงานบาบ๋า มีหลายอย่างด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่ชุดแต่งงานของ  

บ่าว-สาว ชุดของเจ้าบ่าวมีลักษณะเป็นสูทแบบฝรั่ง เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่ง 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

และการด�าเนินชีวิตของชาวพารานากัน ที่ค้าขายกับบริษัทชาวต่างชาติ ส่วนชุดเจ้าสาว  

จะใส่ชุดปันจูปันจัง เป็นชุดยาวท่ีมีความงดงามด้วยลายผ้าเส้ือตัวในเป็นเส้ือลูกไม้สีขาว 

คอตั้งแขนจีบ นุ่งผ้าลายปาเต๊ะ สวมเสื้อครุยผ้าป่านรูเปีย หรือผ้ามัสลินปักลวดลาย ซึ่งจะ

เลือกสีคลุมโทนเดียวกับผ้านุ่ง สวมใส่เครื่องประดับประจ�าตระกูล ติดเครื่องประดับทอง 

ชุดใหญ่ ที่เรียกว่า โกสัง มีเข็มกลัดชิ้นใหญ่ และอีก 3 ชิ้นเล็ก ใส่ก�าไลข้อเท้า สวมรองเท้า 

ปักดิ้น หรือลูกปัด ทรงผมมีเอกลักษณ์ คือ ทรงผมเกล้าสูง มีช่ือเรียกว่า ทรงซักอีโบย และ 

ที่ส�าคัญ คือ เจ้าสาวต้องใส่มงกุฎทอง “ดอกไม้ไหว” ท่ีท�าด้วยทองค�า (ไทยรัฐออนไลน์, 

2557) นอกจากน้ียังมีการจัดงานประเพณีที่ระลึกถึงบรรพบุรุษของชาวเปอรานากัน เช่น 

เทศกาลกินเจ 

 ด้านการจดจ�าภาพลกัษณ์เป็นการเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถามนกัท่องเทีย่วชาวไทย  

พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมเปอรานากัน โดยนักท่องเที่ยว 

ที่มาเที่ยวจังหวัดตรังและภูเก็ต จะมีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี กลุ่มนี้จะมีการจดจ�าวัฒนธรรม 

เปอรานากันประเภทการแต่งกาย มากที่สุด รองลงมาคือเทศกาลต่างๆ ด้านสถานภาพ 
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เปอรานากันประเภทการแต่งกายมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
 คณะผู ้ศึกษาวิจัยขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าท่ีประจ�าพิพิธภัณฑ์เปอรานากัน  

คุณปิยะนันท์ หนูแดง คุณชไมพร ทิมผุด และคุณโสภิดา วสันต์ที่ช่วยสละเวลาให้ค�าแนะน�า

เกีย่วกบัลกัษณะการแต่งกายของชาวเปอรานากนั และกลุม่นกัท่องเทีย่วทีส่ละตอบแบบสอบถาม  

และขอขอบพระคุณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ให้ทุนสนับสนุนในการท�าวิจัย
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 
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2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

Petite nyonya (นามแฝง). 2009. Peranakan/ BabaNyonya – Its Historical  

 Beginning and Culture at a Glance (ออนไลน์) . สืบค ้นจาก :  

 http://nyonyapendekmelaka.blogspot.com/2009/07/peranakan– 

 Its-historical-beginning-culture [2018, June 25]
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ธีระ จันทิปะ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100  

อีเมล: teera.jantipa@gmail.com

ศลิปหตัถกรรม : รปูแบบ คตนิยิม และอทิธพิลต่อชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา

 งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านผูกพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลุ่มทะเลสาบ

สงขลามานาน เป็นองค์ประกอบของการประกอบอาชพีและด�ารงชวีติ สภาพความเปลีย่นแปลง 

ของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านท่ีเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเกิด 

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นงานศิลปหัตถกรรมท่ียังคงอยู่จึงควรค่าแก่การศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในด้านศิลปะ และด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เนื้อหาทางคุณค่า 

ของศิลปหัตถกรรมเป็นท่ีรับรู้ เข้าใจ อันมีผลต่อแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการผลิต 

การบริโภคและด�ารงอยู่สืบไป

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและคตินิยมของศิลปหัตถกรรมที่ปรากฏ

บริเวณลุ ่มทะเลสาบสงขลา เพื่อศึกษาวิถีและพลังของศิลปหัตถกรรมที่มีต่อวิถีชุมชน 

บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา เพื่อศึกษาศิลปหัตถกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยอิทธิพลทางสังคม

ของชุมชนลุ ่มทะเลสาบสงขลา ขอบเขตพื้นท่ีประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดพัทลุง 11  

อ�าเภอ จังหวัดสงขลา12 อ�าเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 อ�าเภอ โดยเจาะจงเฉพาะพื้นที ่

ที่มีการผลิตงานศิลปหัตถกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งที่โดดเด่น

 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของเครื่องจักสาน เคร่ืองทอ เครื่องดิน เครื่องหนัง 

แต่ละพื้นที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันในด้านการใช้สอย ส่วนสิ่งที่แตกต่างกัน  

คือ ขนาด รูปทรงจะสัมพันธ์กับสภาพพื้นท่ีและวัตถุประสงค์การน�าไปใช้ วัสดุจะข้ึนกับ

บทคัดย่อ
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ทรพัยากรธรรมชาตแิต่ละถิน่ ศลิปหตัถกรรมทีม่ลีกัษณะเด่นคอื กระด้งฝัดข้าว ผ้าทอเกาะยอ  

สวดดินเผา รูปหนังตะลุง หากจ�าแนกตามชนิดวัสดุ หัตถกรรมจากกระจูดมีลักษณะเด่น 

คตินิยมของศิลปหัตถกรรมส่วนมากจะแตกต่างเน่ืองจากค่านิยม ความเชื่อ ขนบ ประเพณี 

ฐานะทางสังคมของผู้คนแต่ละพื้นที่ต่างกัน

 วิถีและพลังของศิลปหัตถกรรมที่ มีต ่อวิถีชุมชนบริเวณลุ ่มทะเลสาบสงขลา 

เนื่องจากงานศิลปหัตถกรรมสัมพันธ์กับการเกษตร การใช้สอยและช่วยอ�านวยความสะดวก

ในชีวิต อันเป็นส่วนประกอบในกิจวัตรทางสังคมและส่วนประกอบในพิธีกรรมต่างๆ  

ศิลปหัตถกรรมสร้างขึ้นยามว่างจากการท�างาน มีความประณีต มีลักษณะโดดเด่น มีคุณค่า

ทางศิลปะ

 อิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่องานศิลปหัตถกรรม คือ ด้านการศึกษาสมัยใหม่ 

ที่เอื้อต่อการท�างานนอกชุมชน ด้านเทคโนโลยีและการคมนาคม เกิดการเปล่ียนอาชีพ 

เปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตทางการเกษตร การขยายตัวของตลาด การแพร่กระจายข้อมูล

ข่าวสาร การใช้นโยบายรัฐตามแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ระบบสาธารณปูโภคในชมุชน ความต้องการ 

ทางการตลาด ผู้น�าชุมชน นอกจากนั้นยังมีผลกระทบมาจากปริมาณทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในท้องถิ่น

 รูปแบบ และคตินิยมของศิลปหัตถกรรมจะด�ารงอยู่ได้เท่าที่วัฒนธรรมนั้นๆ ยังคงมี

บทบาทอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน และบทบาทของศิลปหัตถกรรมแท้จริงคือการใช้สอย

ในชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นจริง รูปแบบท่ีเปลี่ยนไปของ 

ศิลปหัตถกรรมส่วนหน่ึงเป็นผลจากสังคมของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาเปล่ียนไป ผู้คน 

ในลุ่มทะเลสาบสงขลาผลิตงานศิลปหัตถกรรมน้อยลงเมื่อเทียบกับอดีต การผลิตเพื่อใช้สอย

เปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่าย ท�าให้บทบาท หน้าที่ของศิลปหัตถกรรมเปลี่ยนไป  

สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมลุ่มทะเลสาบสงขลา

ค�าส�าคัญ: ศิลปหัตถกรรม, รูปแบบ, คตินิยม, อิทธิพล, ชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา
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Teera Jantipa

The Institute for Southern Thai Studies,

Koh Yo Sub-district, Muang District, Songkhla, 90100, Thailand

e-mail: Teera.jantipa@gmail.com

Folk Art and Craft : Its Types, Idealism, and Influence 

towards Songkhla Lake Basin Communities

 The folk art and craft have been associated with the local livings  

of people in Songkhla lake basin communities for the ages and considered as 

the elements of their occupation and living.  Some conditions of the folk art 

and craft have been changing due to the effects of modern technology and 

social dynamic. Given this, the folk art and craft existing nowadays are worth 

to study in terms of their local wisdom including artistic and other dimensions 

so that to maintain their values and also to contribute an awareness and  

understanding of it which are essential in preserving and promoting the  

production, consumption, and existence of the folk art and craft.

 This research aims to study the types and idealism of folk art and craft 

found in Songkhla lake basin communities in order to reveal their influences 

affecting the local livings, and to investigate the folk art and craft changes  

affected by the social influences in Songkhla lake basin communities.  

The study areas covered 11 districts of Pattalung Province, 12 districts of  

Songkhla, and two districts of Nakon Si thammmarat Province. Particularly, the 

areas where the folk art and craft contributed prominently had been focused 

Abstract
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in the research.  

 The research found that the types of basketry, weaving loom, pottery, 

and leather products of each community is alike in terms of their usages and 

different in terms of their sizes and shapes which are related to material  

conditions and purposes. The materials used depend on the natural resources 

available in a particular community. The outstanding folk art and craft are the 

threshing basket, Koh Yo woven fabric, earthenware, and Nang Talung (shadow 

play) figures. Considering the materials used, the prominent folk art and craft 

are made of reed. The idealism of folk art and craft is different based on their 

values, beliefs, traditions, norms, and social status of people in different  

contexts. 

 Ways and influences of the folk art and craft affected the local livings 

in Songkhla lake basin communities because they are associated with the  

agriculture and their daily uses binding in social activities and ritual  

ceremonies. In other words, the folk art and craft are created after work as a 

leisure activity resulting in neat, outstanding, and valuable products. 

 The social influences affected the folk art and craft are modern  

education enabling people to work outside the community, the technology, 

transportation resulting in the changes of new work, changing ways to produce 

the farming products, the transferring of the information, the use of  

government policies of national economic and social development plans, the 

system of public utility, market needs, leaders of the communities, as well as 

the effects of the quantity of natural resources from the local communities. 

 The types and idealism of folk art and craft will be existed as long as 

the cultures of the community preserved in the local living. In addition, the 

main movements enabled folk art and craft being alive are the locals’ uses of 

the products as their daily basis according to their economic status and  
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Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

society. The types of folk art and craft have been changing resulted from the 

change of Songkhla lake basin communities’ ways of life. The locals around 

Songkhla lake basin less produced the folk art and craft comparing with their 

previous ages. The production is changed from daily use based to sale and for 

business. This caused of the changing roles of the folk art and craft which  

correlated with the changes of people of Songkhla lake basin communities.

 

Keywords: folk art and craft, type, idealism, influence, Songkhla lake basin  

     community
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บทน�า 

 ศิลปหัตถกรรมเป็นหลักฐานชิ้นส�าคัญท่ีสามารถแสดงให้เห็นวิถีชีวิต ภูมิปัญญา  

สุนทรียศาสตร์ของผู ้คน และความสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องถิ่น เนื่องจากหัตถกรรม 

พื้นบ้านได้รับการสร้างสรรค์และผลิตข้ึนด้วยฝีมือของผู้คนในชุมชน มีจุดมุ ่งหมายหลัก 

เพือ่ประโยชน์ใช้สอยตามความจ�าเป็นข้ันพืน้ฐาน หตัถกรรมบางประเภทบางชิน้ถกูสร้างสรรค์ 

และผลิตขึ้นอย่างประณีต มีลักษณะโดดเด่น มีคุณค่าทางศิลปะ เพิ่มบทบาทให้เป็นมากกว่า

ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน  เมื่อชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อหัตถกรรม 

ในมิติต่างๆ แนวทางการศึกษาเพื่อให้เนื้อหาทางคุณค่าของศิลปหัตถกรรมเป็นที่รับรู ้ 

และเข้าใจ อันมีผลต่อแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการผลิต การบริโภคและด�ารงอยู่

ของศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น

วิธีการ
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาในพื้นท่ีบริเวณลุ ่มทะเลสาบสงขลา ได้แก่  

ทุกอ�าเภอของจังหวัดพัทลุง อ�าเภอเมืองสงขลา อ�าเภอรัตภูมิ อ�าเภอหาดใหญ่ อ�าเภอสะเดา 

อ�าเภอระโนด อ�าเภอสทิงพระ อ�าเภอสิงหนคร อ�าเภอควนเนียง อ�าเภอกระแสสินธุ ์  

อ�าเภอนาหม่อม อ�าเภอบางกล�่า และอ�าเภอคลองหอยโข่ง ของจังหวัดสงขลา อ�าเภอชะอวด 

และอ�าเภอหัวไทร ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ขอบเขตเน้ือหาในด้านรูปแบบ 

ของศิลปหัตถกรรมที่มีลักษณะเด่น ซึ่งใช้ในอดีตและปัจจุบัน เป็นตัวแทนศิลปหัตถกรรม 

ด้านคตินิยมในการผลิตและการใช้ศิลปหัตถกรรม และอิทธิพลที่มีต่อรูปแบบศิลปหัตถกรรม 

ผู้วิจัยใช้วิธีส�ารวจข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต

และการสาธิต ประมวลผลและเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์  

ผลและอภิปรายผล
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของศิลปหัตถกรรมท่ีปรากฏ และ 

เพือ่ศกึษาคตนิยิมของชมุชนทีม่อีทิธพิลต่อรปูแบบศลิปหตัถกรรม รปูแบบของศลิปหตัถกรรม 

ในชุมชนลุ ่มทะเลสาบสงขลาอันมีลักษณะเด่นท่ีท�าการศึกษามี 4 ประเภท ประเภท 
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สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
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โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
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เครื่องจักสาน ได้แก่ กระด้งฝัดข้าว ประเภทเครื่องทอ ได้แก่ ผ้าทอเกาะยอ ประเภท 

เครื่องดิน ได้แก่ สวดดินเผา (ภาชนะส�าหรับน่ึงอาหาร) ประเภทเครื่องหนัง ได้แก่  

รูปหนังตะลุง ศิลปหัตถกรรมแต่ละประเภทในแต่ละพื้นที่ มีลักษณะเหมือนกันหรือ 

คล้ายคลึงกันในด้านประโยชน์ใช้สอย ส่วนสิ่งที่แตกต่างกัน คือ ขนาด รูปทรง ลวดลาย  

เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตต่างกัน ส่วนคตินิยมของการใช้สอยและการผลิต 

ศิลปหัตถกรรมในชุมชนลุ ่มทะเลสาบสงขลาแตกต่างกัน เนื่องจากค่านิยม ความเชื่อ 

ประเพณี ฐานะทางสังคมท่ีต่างกัน  เม่ือสังคมเปลี่ยนจากวิถีเกษตรดั้งเดิมสู่ความทันสมัย 

ในมิติต่างๆ คตินิยมของผู้คนและชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาก็ปรับเปล่ียนมากน้อยตามแต่

ปัจจัยภายนอกชุมชน อาทิ ด้านการศึกษาสมัยใหม่ที่เอื้อต่อการท�างานในลักษณะอื่นหรือ

เปลีย่นการประกอบอาชพี ด้านการใช้เทคโนโลยแีละการคมนาคมท�าให้เกิดการเปลีย่นอาชพี 

ทั้งภายในชุมชน มีการเปลี่ยนกรรมวิธีผลิตทางเกษตรกรรม และเอื้อต่อการเดินทางไป

ประกอบอาชีพนอกชุมชน ด้านการขยายตัวของตลาดสดหรือตลาดนัด ท�าให้มีสินค้า 

จากภายนอกชุมชนทั้งจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เข้ามาจ�าหน่าย ให้ความสะดวก

กว่าผลิตขึ้นเอง ด้านการรับรู้และแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร ท�าให้ทัศนคติและค่านิยม 

ในการใช้สินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ด้านการรับนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ที่เน้นการผลิตเพื่อจ�าหน่าย ท�าให้โครงสร้างการผลิตทางเกษตรกรรมเปล่ียนไป 

ส่งผลต่อปริมาณและรูปแบบศิลปหัตถกรรม ท�าให้ศิลปหัตกรรมบางชนิดลดบทบาทหรือ

เปลี่ยนบทบาท ด้านตลาดของสินค้าประเภทศิลปหัตถกรรม ท�าให้รูปแบบ ศิลปหัตถกรรม

ปรับเปลี่ยนตามความต้องการ นอกจากนั้นยังมีผลกระทบมาจากปริมาณทรัพยากรธรรมชาติ

ในท้องถิ่นที่เป็นวัสดุหลักใน การผลิตศิลปหัตถกรรม

สรุปผล
 รูปแบบของศิลปหัตถกรรมท่ีปรากฏต้องสอดรับกับคตินิยมของผู้ผลิตและผู้ใช้ 

ศิลปหัตถกรรมยังคงมีบทบาทอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

ในชีวิตประจ�าวันที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม เมื่อชุมชนในลุ ่มทะเลสาบ 

เปลี่ยนไป ศิลปหัตถกรรมก็ถูกปรับเปลี่ยน ผู้คนในลุ่มทะเลสาบสงขลาผลิตศิลปหัตถกรรม

น้อยลง วิถีการผลิตศิลปหัตถกรรมเพื่อใช้สอยปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่าย 
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

ในหลายรูปแบบ ท�าให้บทบาท คุณค่าและความส�าคัญของศิลปหัตถกรรมเปลี่ยนแปลง

กิตติกรรมประกาศ
 กราบขอบพระคณุพระเดชพระคณุพระครขูนัตยาภรณ์ทีเ่มตตาและให้ข้อเสนอแนะ  

ขอขอบพระคุณปราชญ์ท้องถ่ิน กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตหัตถกรรม องค์การบริการส่วนต�าบล 

พัฒนากรชุมชน ที่ให้ข้อมูลและอ�านวยความสะดวกในการศึกษาพื้นท่ีต่างๆ ขอขอบคุณ

บุคลากรสถาบันทักษิณคดีศึกษาทุกคนที่ช่วยเหลือในการด�าเนินงานทุกด้าน ขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยทักษิณที่สนับสนุนทุนวิจัย

เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. (2539). เครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :  
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จีรพันธ์ สมประสงค์. (2523). ประวัติศิลปะ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.
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 อมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊พ.

มาโนช  กงกะนันทน์. (2526). รายงานการวิจัยการรวบรวมและศึกษาเครื่องจักสานของ 

 จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : ส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

ยงยุทธ ชูแว่น. (2541). โลกของลุ่มทะเลสาบ. ปทุมธานี : เอดิสัน เพรส โปรดักส์.

เยาวนุช เวศร์ภาดา ศิริศักดิ์ คุ้มรักษา และพัชรี ศกศวัตเมฆินทร์. (2550). ประณีตศิลป์  

 มรดกแผ่นดินแห่งสยามประเทศ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : แปลน โมทิฟ.

วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. (2542). มรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ.
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ก าหนดการ 

           การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยแีละพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
ห้องประชุม 4  อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพฒันานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ชั้น 2 

เวลา กิจกรรม 

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

เวลา 09.00 -09.20 น. - พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3  
“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
กล่าวเปิดงาน โดย  รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

เวลา 09.20 – 09.45 น. การแสดงพิธีเปิดงาน ชุด มโนห์ราโบราณ โดย ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 
 -กล่าวต้อนรับโดย รศ.ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และรักษาการแทนผู้อ านวยการ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
เวลา 09.45-10.00  น. - ประธานเยี่ยมชมการสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน 
เวลา 10.00 -10.30 น. ปาฐกถาพิเศษประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” โดย ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 
เวลา 10.30 – 12.00 น. 
 

การเสวนา “หัตถกรรมในอาเซียน” 
Speaker  
1.Thailand   Thammanit Nikomrat :  Promoting and developing Nora’s costume art  and craft 
to International Level 
2.Philippines    Anna India Dela Cruz-Legaspi: Handicraft of Asean 
3.Cambodian   Phalla San: A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving 
4. Malaysia      Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe                          
Moderator :  Sommart Krawkeo 

  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-13.20 น. น าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ 

โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล, พญอม  จันนิ่ม 
เวลา 13.20-13.40 น. น าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน หมวกพื้นบ้าน”งอบน้ าเชี่ยว” ต าบลน้ าเชี่ยว อ าเภอแหลมงอบ 
จังหวัดตราด โดย สานนท์ เพ็ญแสง, วิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์, หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร 

เวลา 13.40-16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมในอาเซียน”  
 1.รองศาสตราจารย์วิมล ด าศรี  ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย 

2.อาจารยน์ิคม นกอักษร  : เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช 
3.อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย 
ผู้ด าเนินรายการ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ 

เวลา 13.00-16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา 
เวลา 16.00-16.30 น. สรุปและสังเคราะห์ประเด็นในการจัดประชุมวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 
เวลา 16.30-17.00 น. - มอบเกียรติบัตรให้กับผู้น าเสนอผลงานวิชาการ 

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2546). ศิลปะชาวบ้าน. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง 

 แอนด์ พับลิชชิ่ง.

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. (2527). ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ : ปาณยา.

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. บรรณาธิการ. (2531). พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ :  

 เมืองโบราณ.
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