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Preface

 

“Before ASEAN, the countries of Southeast Asia had tried to establish a

number of regional organizations to promote regional integration. These included, 

among others, the Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) in 1954, the Association

of Southeast Asia (ASA) in 1961 and MAPHILINDO, a group comprising Malaysia,

the Philippines and Indonesia in 1963. All of them set out to strengthen relations 

between countries in the region and to promote cooperation in areas such as

economics, science and culture. Despite such efforts, these integrative processes 

yielded few results as they consisted of only 2-3 countries from the region. It was 

this need for a more inclusive and effective process that inspired Dr.Thanat Khoman,

then Minister of Foreign Affairs of Thailand, to envision an association which would 

more broadly represent the countries of Southeast Asia.” (Ministry of Foreign Affairs, 

Thailand). The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established

on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration 

(Bangkok Declaration) by the Founding Fathers of ASEAN, namely Indonesia,

Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Brunei Darussalam then joined on

7 January 1984, Viet Nam on 28 July 1995, Lao PDR and Myanmar on 23 July 1997, 

and Cambodia on 30 April 1999, making up what is today the ten Member States

of ASEAN. 

At the 12th ASEAN Summit in January 2007, the Leaders affirmed their strong 

commitment to accelerate the establishment of an ASEAN Community by 2015.

The ASEAN Community is comprised of three pillars, namely the ASEAN

Political-Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural

Community. 

To put an emphasis on ASEAN Socio-Cultural Community aspect, Thailand

is one of the most well known countries among ASEAN community for its

flourished cultures and traditions such as culinary arts, traditional arts and

performances, and handicrafts. Our art and craft have been internationally

recognized, and reflect our knowledge, wisdom, virtues, beliefs, as well as our

glorious civilization. We believe that arts and cultures are consolidation of



intellectual wisdom, ability, experience, craftsmanship, noble virtue and mind.

Take cooking as an example, to make your food delicious requires not only a good

recipe, but also your effort or your heart and feeling.

All of handicrafts representing 4 countries participating in “The 3rd National

and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art

and Craft” has their unique artistic styles. Forexample Thailand; Muang Nakhon

Nielloware, Nakhon Woven Cloth : Nakhon silk, Prarewa silk, and Hadsiew silk.

Shadow puppet carving, Lipao and Krajood lacquer wicker products, etc. All of the 

aforementioned arts and crafts from The Philippines, Malaysia, Cambodia and

Thailand are presented at the Laboratory Building of Technology and Innovation,

Walailak University on August 31, 2018.

“The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural 

Connection “ASEAN Art and Craft” has been successfully co-organized by Walailak 

Abode of Culture in corporation with Thaksin University. We would like to thanks

to all the committee and fellow members of the ASEAN countries as well as

departments of the two universities for their involvement and participation. We are 

strongly positive that this conference locally and globally yields prosperity of ASEAN

wisdom, spirits and cultures afterwards.

                                                          Assoc.Prof.Suebpong  Thammachat (Ph.D)

                                                        Acting Director of Walailak Abode of Culture
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Project’s Deatils

1. Rationale

Generally, things were produced by human hand called Handicrafts or crafts 

which the main purpose of usage in the daily life. After fulfill the usage, people

create the handicraft with their unique skills compounded with their imagination

and beauty to be the valuable handicraft with the wisdom and beauty of their

community which is the primary of what is called “Arts” and later call such

handicraft is “ Art and Craft”. Human uses handicraft as their daily life tools meet 

their religious belief or to support their power in each social class. (Arts and crafts 

are difficult to separated, therefore, arts and craft mean handicraft)



After that human creates art to be more valuable and aesthetic than daily 

usage known as fine art. Art created for usage not for aesthetic is called applied art. 

However, fine art and applied art are difficult to separate. Handicraft is the significant 

roots of the national art both in East and West. In Thailand, traditional handicrafts 

are the appliances reflecting local tradition, beliefs, history and wisdom. Besides, 

crafting is also important variable for Thailand economics from the creativity to the

value added raising to ASEAN.

At the 9th ASEAN Summit in 2006 in Bali, the ASEAN leader expressed their 

intentions in Bali Concord II to declare the establishment of an ASEAN Community 

which consists of a community in three pillars. For the community, society and

culture, they aim to make ASEAN to be a people-centered community with the

sharing community. The ASEAN population has a well-being and development in all 

areas in order to improve people’s quality of life. People will be encouraged

to consume the natural resources sustainably including promoting the identity

of ASEAN. There is the ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action consists of

6 cooperation: 1. Human Development 2. Social Welfare and Protection 3. Social 

Justice and Rights 4. Environmental Sustainability 5. Building an ASEAN Identity

6. Narrowing the Development (The Department of ASEAN Affairs • Ministry of Foreign 

Affairs, 2013).

According to the cooperation among ASEAN countries to create the ASEAN 

identity and for economics stimulus, handicraft is one of the most important thing 

to be improved for Promoting handicrafts in different fields through different forms 

and processes. In many countries are encouraging to establish The Crafts Council

to develop the handicraft for value added in economic

Therefore, the reinforcement of understanding Thailand handicrafts

including of other ASEAN countries, it will further enhance the learning process

for students and the people to access ASEAN’s regional arts and handicrafts as well 

as the ASEAN’s multicultural heritage. This is very important for ASEAN countries

to step forward together especially in ASEAN society and culture. Walailak University 

Abode of Culture in cooperation with School of Liberal Arts, Walailak University, 

School of Architecture and Design, Institute of Research and Innovation and the



Center for International Affairs held The 3rd National and International Conference

on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft” in August 31, 2018

at The Laboratory Building of Technology and Innovation, Walailak University

2. Objectives

1. To create cultural integration among ASEAN community to reenforce and

strengthen thier culture.

2. To create conferences/forum for scholars, artists and interested people

in ASEAN countries to exchange the ideas and create cultural connectivity.

3. To create and strengthen ASEAN’s cultural diversity and how to develope

their culture among changes.

4. To create cultural database of ASEAN countries being processed by

Walailak Abode of Culture, this is the main part of Walailak University’s community

services in the future.

3. Project Beneficiaries

1. Scholars, researchers, students and interested people that gain a

knowledge of cultural integration of ASEAN countries. This will help to reenforce

ASEAN culture in the long run.

2. Scholars, researchers, students and interested people who cloud share 

and exchange some ideas and knowledge in national and international conference

among ASEAN countries as well as integrating cultural knowledge. 

3. Scholars, researchers, students and interested people can understand

the cultural diversity among ASEAN countries and how to develop a culture among

changes 

4. Walailak University Abode of Culture can collect cultural data among ASEAN 

countries, which will be an important info for WU’s community services in the future.

4. Date & Venue 

Friday 31 August, 2018

Venue: The Laboratory Building of Technology and Innovation, Walailak University



5. Activities

1. Keynote speech no titled: ASEAN Art and Craft

2. Seminar on “ASEAN Art and Craft”

3. Oral Presentations “ASEAN Art and Craft” in topics: 

 3.1 Handicrafts and Culture (lifestyle wisdom, belief, tradition and

culture)

 3.2 Handicrafts to Value Creativity

 3.3 Handicrafts and Environment 

 3.4 Handicrafts with Conservation and Rehabilitation

 3.5 Handicrafts of ASEAN

4. ASEAN Handicrafts Exhibition 

5. Local Handicrafts Demonstration by 10 ASEAN member states

6. Details / Scope of the conference 

The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural

Connection “ASEAN Art and Craft” consisted of: 

1. Handicrafts and Culture (lifestyle wisdom, belief, tradition and culture)

2. Handicrafts to Value Creativity

3. Handicrafts and Environment 

4. Handicrafts with Conservation and Rehabilitation

5. Handicrafts of ASEAN

7. Abstract Submission and Registration

1. For Oral Presentation consisted of:

 - Abstract to be published in the conference proceedings both in Thai

and English 

 - Full Paper publishing in the Walailak University Abode of Culture

Journal TCI Group 2 to be peer reviewed by the experts or the authors can select

to be published in the conference proceeding.

2. For interested person, you can submit the abstract by downloading

the identified form at this website: http://wacc.wu.ac.th. 20 minutes for oral



presentation, this is divided by 15 minutes for presentation and 5 minutes for

committees’ comment or recommendation. Please be noted that all candidates 

must clearly identify their name.

3. Paper Submission Methods: submit the abstract via this email:

cultural.wu@gmail.com OR online registration at http://wacc.wu.ac.th by 30th June, 

2018 

4. Editorial Policies of the 3rd National and International Conference on 

Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft”: peer reviews by at least

2 of qualified committees and experts.

7. Project Schedule

1. Submission Deadline J July 12, 2018 

2. Notification of Acceptance July 13-15, 2018

3. Final Paper Modification and Payment Deadline July 30, 2018 

4. Program Presentation Announcement August 10, 2018 

5. Registration Date for Listener until August 10, 2018

6. Conference Day August 31, 2018

Activities and Work Plan

No Activities
Month

April May June July Aug Sep

1. Meeting for project planning

2. Proposed the project to get the approval

3. Coordination/demonstration/exhibition 

info

4. Promote and invite people to attend the 

conference

5. Implementation 

6. Conclusion and Evaluation



Conference’s registration for participants

- 1,000 baht registration fee for academic presenters (including presentation’s

fee, documents, lunch, snacks and beverages).

- 500 bath registration fee for participants without presentation (including

documents, lunch, snacks and beverages).

-  Free of charge for students who are only attending the conference

without presentation.

8. Target Group/Registration Fee 

Presenters

- 50 students, professors, scholars, researchers, Bachelor/master/doctoral 

students and others to present their academic works. 

 Registration fee is including documents, lunch, snacks and beverages 

- 1,000 baht registration fee for students, professors, scholars, researchers 

and others.

Conference’s participants

-  participating professors, scholars, researchers and others 

-  500 baht registration fee for attending the conference without presentation

including an abstract book, lunch, snacks and beverages. 

-  Free of cgnarge for 300 students attending the conference.

9. Payment Methods 

For interested person, submit abstract and research’s registration form with 

specified format within the form and do online registration at http://wass.wu.ac.th

by July 30, 2018

1. Payment can be made with money transferring to Krung Thai Bank,

Tha Sala Branch with the savings account, Account Name: Walailak University,

Account Number: 828-1-14776-8 (“The 3rd National and International Conference

on “Weaving ASEAN Cultural Connection”)

2. Completed the payment form and submit proof of payments via this

email: cultural.wu@gmail.com 



3. Cancellation Conditions: If you are unable to attend the conference,

you may nominate a replacement delegate to attend in your stead. No refund will

be issued.

4. Participants can reimburse the miscellaneous expenses once they get

the approval from the commanders and the reimbursement should comply

with rules and regulations of training, organizing the event and seminars for

governmental sectors. 

10. Fore more information, please contact 

Miss.Pennapa Waiyawek, WU Abode of Culture, Walailak University 

No. 122 Tamboon Thaiburi, Tha Sala District, Nakorn Si Thammarat 80161 

Tel: 0-75672508 -10, 080-145 1064

Fax: 0-7567 2507

Email: cultural.wu@gmail.com 

To keep yourself update with conference news and agenda and registration 

at http://wacc.wu.ac.th

11. Output and key performance indicators

Performance: learning and understanding ASEAN Handicrafts in :

1. Handicrafts and Culture (lifestyle wisdom, belief, tradition and culture)

2. Handicrafts to Value Creativity

3. Handicrafts and Environment 

4. Handicrafts with Conservation and Rehabilitation

5. Handicrafts of ASEAN

Quantity Indicators:

1. Not less than 80% of target participants

2. Not less than 80% of participants’ satisfaction



Quality Indicators: 

1. To create cultural integration among ASEAN community to reenforce and 

strengthen thier culture.

2. To create conferences/forum for scholars, artists and interested people

in ASEAN countries to exchange the ideas and create cultural connectivity.

3. To create and strengthen ASEAN’s cultural diversity and how to develope 

their culture among changes.

4. To create cultural database of ASEAN countries being processed by 

Walailak Abode of Culture, this is the main part of Walailak University’s community 

services in the future.

 4.1 Academic articles 

 4.2 Abstract books 

12. Project’s Readiness 

This project is well prepared by coordinating with scholars and pre-booking 

the conference’s venue.  

13. Risks and risk reductions

Risks: Time consuming to coordinate with the number of interested scholars 

to submit and present their academic papers with the topic “Foods and Eating

Culture in ASEAN countries”

Risk reductions: By utilizing proactive PR and coordinating with universities

or organisations or related faculties such as Humanities and Social Sciences in each

country directly. 



Program

The 3 rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 

“ASEAN Art and Craft”
Friday August 31, 2018

Venue: The Laboratory Building of Technology and Innovation, Walailak University

Meeting room 4

 Time   Activities

 08.30 - 09.00 a.m. Registration

 09.00 - 09.20 a.m. - Opening Ceremony The 3rd National and International

    Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 

    “ASEAN Art and Craft” 

   - Conference report

    by Assoc.Prof.Dr. Suebpong  Thammachat,

    Director, Walailak Abode of Culture

   - Opening remarks

    by Assoc.Prof.Dr.Surin  Maisrikrod,

    Vice-President for Global Engagement and Faculty

    Development

 09.20 - 09.45 a.m. Opening performance in “Ancient Manohra”

    by Asst.Professor Thammanit  Nikomrat

   Welcoming remarks

    by Assoc.Professor Phaiboon  Duangchan

    Vice President for Songkhla Campus of Thaksin University

 09.45 - 10.00 a.m. - A chairman visit ASEAN Art and Craft exhibition 

 10.00 - 10.30 a.m. Keynote speech on “ASEAN Art and Craft”

    by Prof. Viboon  Leesuwan



 10.30 - 12.00 a.m. Seminar on “ASEAN Art and Craft” (Panel 1) 

   Speaker 

   1. Thailand  Thammanit  Nikomrat 

      Title on Promoting and developing Nora’s

     costume art and craft to International Level

   2. Philippines  Anna India Dela Cruz-Legasp 

      Title on Handicraft of Asean

   3. Cambodia  Phalla San

      Title on A Cambodian Traditional Craft:

     The Red Mat Weaving

   4. Malaysia  Azran Bin Arip

      Title on Pihan Art and Craft Penan Tribe 

   Moderator: Sommart  Krawkeo

 12.00 - 13.00 p.m. Lunch 

 13.00 - 13.20 p.m. Special Paper Presentation 

   Paper 1: “Jad Procession” : Culture and Belief Embedded

   in the Tenth Lunar Month Procession Festival in Krabi

    by Chertchai  Ongsakul and Payom  Jannim 

 13.20 - 13.40 p.m. Paper 2: Local Crafts : Ngop Nam Chieo, Laem Ngop Districtto

   Development process for Asean Tourism

    by Sanon  Pensang, Wirote  Sitaprasertnand

    and Linfah  Kupipat

 13.40 - 16.00 p.m. Seminar on “ASEAN Art and Craft” (Panel 2) 

   Paper 3: Phaphrabod: Buddhist Multi-cultures of ASEAN

    by Associated Prof.Vimon  Dumsri 

   Paper 4: Nakhon Si Thammarat Niello Wares

    by Mr.Nikhom  Nokaksorn: 

   Paper 5: Shadow Puppet: Art and Craft of ASEAN

    by Wathee  Sapsin 

   Moderator: Assoc.Prof.Dr.Suebpong  Thammachat



 16.00 - 16.30 p.m. Conference Concluding Remark

    by Asst.Prof.Chatchai  Sukrakanchana

 16.30 - 17.00 p.m. - Conference Certificate Presentation

   - Closing Ceremony

Translator: Sommart  Krawkeo, Chanaichon  Damsri, 

Moderator opening ceremony: Nootchanat  Sukkaew

- Handicrafts Exhibition at Exhibition Hall on the 2nd floor of The Laboratory Building 

of Technology and Innovation

- Handicrafts Demonstration by 10 ASEAN member states at Exhibition Hall on the 1st 

floor of The Laboratory Building of Technology and Innovation



Program Panel Academic Presentations (Oral Presentation)

The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection

“ASEAN Art and Craft”
Friday August 31, 2018

Venue: The Laboratory Building of Technology and Innovation, Walailak University

Group 1 Handicrafts and Culture (lifestyle wisdom, belief, tradition and culture)

 Time   Activities

 13.00 - 16.00 p.m. Panel Academic Presentations (Oral Presentation)

 Meeting room 2 Chair persons: Prof.Chuan  Petkaew

 The Laboratory Building Co-Chair: Assoc.Prof.Dr.Boonyong  Ketthet,

 of Technology and Asst.Prof.Dr.Nibondh Tipsrinimit

 Innovation, 1. The Creation of Sculpture in Consumerism and Preservation

 Walailak University  Discourse

    Patara  Padungsuntararug

   2. Choreographic Study of Teh Tarik Dance

    Sunee  Limpiyaphan, Porntip  Mahantamak,

    Supat  Narksen, Chayaporn  Chaiyasit and Julim  Pormnin

   3. Hua Kuan: the Artificial Flowers on Spring Wires of Baba

    Ethnic

    Wikrom  Krungkaeo

   4. 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.

    Niwat  Prajak, Daycho  Khanamkhaew,

    Udomsak  Daychochai and Jittima  Damrongwattana.



   5. Identity and image recognition Peranakan culture of

    tourists in Thailand, Trang and Phuket Province.

    Fapilai  Thaweesinsopha and Kittisak  Thaweesinsopha

   6. Folk Art and Craft: Its Types, Idealism, and Influence

    towards Songkhla Lake Basin Communities

    Teera  Jantipa

   Moderator: Laddawan  Monkeaw, Sujinda  Youngjeen,

   Institiute of research and Innovation, Walailak University



Program Panel Academic Presentations (Oral Presentation)

The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 

“ASEAN Art and Craft”
Friday August 31, 2018

Venue: The Laboratory Building of Technology and Innovation, Walailak University

Group 2 Handicrafts to Value Creativity 

 Time   Activities

 13.00 - 16.00 p.m. Panel Academic Presentations (Oral Presentation)

 Meeting room 2 Chair persons: Assoc.Prof.Rewat  Suksikarn

 The Laboratory Building Co-Chair: Asst.Prof.Dr.Chatchai  Kaewdee

 of Technology and 1. Design & Produce Decoration Supplements by Using

 Innovation,  Southern Local Textiles

 Walailak University  Sutham  Makaval

   2. Ceramic jewelry: Product from Cultural capital.

    Thanakit Jaisuda, Pathra Srisukhol and Napak Sangchan

   3. Jewelry Design Implication on Paa Yok Nakhon

    Songpan  Janthong

   4. Conservation and development of traditional wicker

    handicrafts by product design concept.

    Pharitporn  Kawkamsue

   5. Study Pattern on Pottery of Farmers Group Ban ma ying

    Nakhon si Thammatrat

    Kasiya  Goweian

   6. The Serigraphy by Local Materials Without Using the

    Direct Photo Screen Method

    Ariya  Kantaluck



   7. The Creative Patterns to Add Value to Batik in South

    of Thailand

    Worasuda  Khwansuwan

   Moderator: Kosin  Sirirak, Institiute of research and Innovation,

   Walailak University



ASEAN Arts and Crafts Exhibition and Showcase
 1. “Jad” : Culture and Belief Embedded in the Tenth Lunar Month Procession
 Festival in Krabi
 Coordinator : Chertchai  Ongsakul

 2. Local Wisdom Arts Promotion : Norah Handicrafts
 Coordinator : Thammanit  Nikomrat

 3. Manohara Beading Arts and Crafts
 Coordinator : Natipong  Laisam

 4. Kris Dagger Makers (Songkhla - Nakhon Si Thammarat Craftsmanship)
 Coordinator : Teera  Jantipa

 5. The Supanimitr Women’s Group : Cha-Uat (One Tambon One Product - OTOP
 Cooperative Group)
 Coordinator : Ubonwan  Pandong

 6. “Lipao” Weaving Products
 Coordinator : Saneiam  Khawintorn

 7. Nakhon Nielloware and Handicrafts
 Coordinator : Nikhom  Nokaksorn

 8. Suchart Sapsin Shadow Puppet Folk Museum
 Coordinator : Wathee  Sapsin

 9. Terracotta Ornaments
 Coordinator : Thanakit  Jaisuda

10. A Southern Regional Tourism and Cultural Promotion Exhibition : Khatichon
 Wittaya (Folklore) Museum, The Institute for Southern Thai Studies
 Coordinator : Naruemon  Ponbun 



An Overview Conference Report
The 3rd National and International Conference 

on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft”

Friday, August 31st, 2018

The Laboratory Building of Technology and Innovation, Walailak University

Assoc.Prof Dr.Suebpong  Thammachat

Dear Vice President for Global Engagement and Faculty Development

 

It is our great honor to have you preside at The 3rd National and

International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art

and Craft” opening ceremony.

Due to a dynamic movement and diversity of cultures, it is important

to promote intercultural understanding locally and globally. Human being use

crafted tools or apparatus in daily life to fulfill their religious beliefs, or to promote

their social statuses. “Fine Arts” signifies the beauty of arts for the sake of arts 

whereas “Applied Arts” signifies the application over the asthetics. It is unarguably 

that the consolidation of ASEAN Community has an influence on the flow and

dispersion of cultures at a local and global aspects.

Therefore, Walailak Abode of Culture, Walailak University incorporation

with The Institute of Southern Thai Studies, Thaksin University organize The 3rd

National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection 

“ASEAN Art and Craft” on August 31, 2018 at The Laboratory Building of

Technology and Innovation, Walailak University. This conference aims to promote 

and enhance intercultural awareness and understanding among ASEAN Community, 

through means of academic research presentation, creative arts showcases and

exhibitions. There are 4 countries from ASEAN Community participating in this

conference including Cambodia, The Philippines, Malaysia, and Thailand. 

In addition, it is our great pleasure and honor to have scholars including Prof. 

Viboon Leesuwan, Prof.Chuan Petkaew, and Assistant Professor Asst.Prof. Chatchai 

Sukrakanchana who are expertise in the field of cultures and national heritage.



They will be joining our conference and share their meaningful comments and

thoughts during the panel discussions. 

Now May I invite Vice President for Global Engagement and Faculty

Development to deliver an opening remarks on “The 3rd National and International

Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft”. 

Thank you. 



Opening Remarks
The 3rd National and International Conference on 

Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft”

Friday, August 31st, 2018

The Laboratory Building of Technology and Innovation, Walailak University

Assoc.Prof.Dr.Surin  Maisrikrod

Dear Speakers, presenters, honorable guests and all participants

The most prominent characteristic of globalization is that the visibility

of “The Nation” as a physical state has been undermined due to chaotic and

disruptive of power. Therefore, many countries are seeking for more corporation

to strengthen the power to accomplish their missions in different aspects including

education, economic, politics, administration and so on. 

This world is smaller because of the advancement in telecommunication

technology and logistics system, which will later on lead us to a new cooperation

or new frontier and community. ASEAN Community is also one of the new emerging 

frontier. To consolidate the achievements of ASEAN and promote cooperation that 

can address the challenges of the day, the ASEAN Leaders agreed to establish

an ASEAN Community consisting of 3 pillars: the ASEAN Political-Security Community 

(APSC), the ASEAN Economic Community (AEC) and the ASEAN Socio-Cultural

Community (ASCC) under the ASEAN motto as “One Vision, One Identity,

One Community”.

ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) is one among the three pillars

which mean through culture and tradition, ASEAN Community will be unified

and solidified and become one of the competitive communities in the World.

The role of the universities is to support and create stability for the country

in every aspect, therefore, the universities should be adaptive and dynamic to new 

trends, challenges and changes. Walailak Abode of Culture serves and promote

intercultural awareness and mutual understanding in ASEAN Community, in another 

words, Walailak Abode of Culture mission is to create identity for the countrymen. 



I strongly believe that The 3rd National and International Conference

on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft” is a good start

to sustain an academic and research cooperation among ASEAN countries.

I would like to express my gratefulness to Walailak Abode of Culture for

organizing this conference and I am also appreciate The Institute of Southern

Thai Studies, Thaksin University, Professor Prof. Viboon Leesuwan, Prof.Chuan

Petkaew, and Assistant Professor Asst.Prof.Chatchai Sukrakanchana for their

contribution to this conference. I wish this conference fruitful pre-established goals.  

Now, May I take this opportunity to announce the opening ceremony of

The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural

Connection “ASEAN Art and Craft”. Thank you.



Welcome Address for Conference Participants
The 3rd National and International Conference

on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft”

Friday, August 31st, 2018

The Laboratory Building of Technology and Innovation, Walailak University

Associate Professor Phaiboon  Duangchan

Dear Vice President, Keynote Speakers, Presenters, Distinguished Guests, and

Conference Participants,

The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural

Connection “ASEAN Art and Craft” marks another important ASEAN Community

conference. Although not all the 10 countries from ASEAN Community joining

this conference, it still portray the unity and harmony among ASEAN countries.

From the information I received, some countries that are not here today were here

several years ago when we organized ASEAN seminars on ASEAN Arts and Dances,

ASEAN Shadow Plays and ASEAN Food. 

I am positive that a collaboration among different countries and agencies

are the by-product of the conference and so does this one. I, therefore; very

appreciate the opportunity to join the conference this year. The 3rd National and 

International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and 

Craft” is co-organized by Walailak Abode of Culture, Walailak University and The

Institute of Southern Thai Studies, Thaksin University. And I believe that this

collaboration will enhance, and widely spread the beneficial outcomes relating

to academic research, arts as well as cultures which will be generated from this

meaningful conference.

I would like to welcome scholars, researchers, speakers, participants and 

friends from The Philippines, Cambodia, Indonesia and Malaysia. It is certain that arts 

and crafts play a vital role in our lives, because we use them as tools to earn

our livings, and as our aesthetic relieves. When you are able to see the beauty

of handicrafts with your own eyes, it will trigger your body to release Endorphins 



hormone to make you feel relaxed and happy. Therefore, it is a great opportunity 

for everyone to produce and experience arts and crafts products. Aesthetic

appreciation of arts can be transferred to other people nearby you and your

places, hence ; it is vital to promote this similar arts and cultures appreciation event

to energize the happiness and glory of people among ASEAN Community

I also would like to extend a warm welcome to conference researchers,

speakers, presenters and participants. You all are the most important people

to the success of this conference. Your presences here show that you love

and care for arts and crafts that belong to our nation as our legacy. In addition

you are willing to share your legacy with other people from different cultures

and countries in ASEAN Community. Last but not least, you would like to preserve

this cultural heritage and legacy and deliver them to your ASEAN descendant

from generations to generations. 

On behalf of Walailak University and Thaksin University, I would like

to express my appreciation to kenote speakers and scholars from ASEAN countires

as well as Asst.Prof. Chatchai Sukrakanchana Associate Professor Dr.Boonyong

Ketthet, Assistant Professor Dr.Nibondh Tipsrinimit, Associate Professor Rewat

Suksikarn Assistant Professor Dr.Chatchai Kaewdee who are facilitators and

moderators in small group discussion sessions. I also would like to thank a master

of ceremony and interpreters : Mr.Sommart Krawkeo, Ms.Chanaichon Damsri and

Ms.Nootchanat Sukkaew. I am also thankful for team organizers from Walailak

University and Thaksin University and once again thanks to all of the honorable

guests and conference participants. 

Welcome everyone to The 3rd National and International Conference

on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft”. May happiness

and best of luck be yours. 

Thank you very much.
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ค�าน�า

ประเทศอาเซียนสิบประเทศได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ.2504 เป็นต้นมา

เรียกชื่อตอนแรกว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ประเทศไทยนับได้ว่าเป็น

ประเทศที่เริ่มก่อการประเทศหนึ่งในจ�านวนไม่กี่ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

ประเทศไทยผู้มีบทบาทมากคือ นายถนัด  คอมันตร์ ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศ ต่อมาค่อยพัฒนาขึ้น

มีประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงมารวมกันถึง 10 ประเทศ เรียกชื่อ ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ไทย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เมียนม่าร์ กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ และบรูไนดารุสลาม 

ความเข้มแข็งของกลุ่มประเทศอาเซียนได้เริ่มอย่างจริงจังเมื่อปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ประกาศ

ความร่วมมือในด้านต่างๆ ก�าหนดชื่อว่า ประชาคมอาเซียน ประชุมก�าหนดทิศทางร่วมมือไปสู่ความ

ส�าเร็จร่วมกัน 3 ด้าน หรือ 3 เสาหลัก คือ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสังคมและวัฒนธรรม 

ในขณะนี้ความร่วมมือที่ได้ตกลงท�าสัญญากันนั้นได้ด�าเนินมาเป็นเวลาร่วม 3 ปี แล้ว ผลที่ตามมา

คือความก้าวหน้า ความส�าเร็จก็เกิดขึ้นมาตามล�าดับ

เสาหลักที่ 3 สังคมและวัฒนธรรมนั้นได้ร่วมกันพอสมควร ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง

ของอาเซียน และของโลกที่มีความรุ่งเรืองในด้านศิลปะและวัฒนธรรมมายาวนานจึงท�าให้ประชาชน

ด�ารงอยู่อย่างมีความสุข และเป็นที่รู้จักของชาวโลกและชาวอาเซียน เช่น ศิลปหัตถกรรม อาหาร

การกิน ประเพณี และศิลปะการแสดง เป็นต้น กล่าวถึงศิลปหัตถกรรมแล้วมีความโดดเด่น มีความ

สวยงาม เป็นที่ประจักษ์ว่าฝีมือของคนไทยนั้นควรแก่การยกย่องว่าเป็นอารยชาติ คือชาติที่มีความคิด

ความรอบรู้ และมีความดีงามต่างๆ ศิลปหัตถกรรมเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดของคน

ในชาติพันธุ์นั้นได้อย่างดี เพราะกว่าจะออกมาเป็นงานศิลปหัตถกรรมแต่ละอย่างนั้นต้องใช้สติปัญญา

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความช�านาญในการสร้างสรรค์รวมทั้งความมีจิตใจที่ดีงาม

ถ่ายเทลงในงานที่ท�านั้นด้วย เหมือนกับการปรุงแกงให้มีรสอร่อย ซึ่งต้องอาศัยความตั้งใจที่จะปรุง

อาหาร ดังที่กล่าวกันว่าเอาใจใส่ลงไปในหม้อแกงด้วย รวมทั้งการชิมรสเพื่อให้กลมกล่อมพอดีกับลิ้น

ของผู้รับประทาน การสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมหรืองานฝีมือที่งดงามประณีตก็เช่นเดียวกัน

ต้องอาศัยใจของผู้สร้างสรรค์งานที่ใส่ลงไปในงานนั้นๆ ผลงานหรือผลิตภัณฑ์จึงจะออกมาดี สวยงาม

เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ที่พบเห็น อยากจับต้องอยากสัมผัสดุจเดียวกัน งานศิลปหัตถกรรมหรืองาน

สวยงามจากฝีมือของผู้ท�านั้น ทุกชาติในอาเซียนล้วนแต่มีที่ดีๆ งามๆ กันทั้งนั้นทั้ง 10 ประเทศ

ในส่วนของไทยที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เช่น เครื่องถมเมืองนคร ผลิตภัณฑ์ผ้าทอหลายอย่าง

เช่น ผ้ายก ผ้าไหม ผ้าแพรวา และหาดเสี้ยว เป็นต้น การแกะรูปหนังตะลุง เครื่องจักสานต่างๆ 

ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา ผลิตภัณฑ์จากกระจูด และผลิตภัณฑ์จากหวาย เป็นต้น ส่วนอีก 9 ประเทศ

อาเซียนก็คงมีผลิตภัณฑ์หรือผลงานศิลปหัตถกรรมที่เกิดจากวัสดุต่างๆ ไม่น้อยเช่นกัน ดังที่จะมี



การน�าเสนอบนเวทีการสัมมนาระดับชาติและนานาชาติอาเซียน ครั้งที่ 3 ซึ่งอาศรมวัฒนธรรม

วลัยลักษณ์ได้จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีประเทศอาเซียนมาร่วมการประชุมสัมมนา

แสดงนิทรรศการ และสาธิตงานศิลปหัตถกรรม 4 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา และไทย

ด้วยความตั้งใจในการด�าเนินงานของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์และหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ เจ้าภาพร่วม จึงท�าให้งานสัมมนาระดับชาติ

และนานาชาติในครั้งนี้ด�าเนินไปด้วยความต่อเนื่องและเรียบร้อยด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการ

ทุกคนทุกฝ่ายและเพื่อนสมาชิกประเทศในอาเซียนที่มาร่วมกิจกรรมวิชาการและงานสังคมและ

วัฒนธรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นงานศิลปะและวัฒนธรรมหรือวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 แล้ว

ผลพวงที่ตามมาคือการเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอาเซียนให้ประจักษ์

แก่สังคมอาเซียนและสังคมโลก สิ่งเหล่านี้จะติดตรึงอยู่ในสังคมดังกล่าวอีกนานแสนนาน เพราะมี

ทั้งตัวหนังสือและภาพแพร่ออกไปตามสื่อต่างๆ ทั่วโลก ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ

ในครั้งนี้จงรับผลแห่งคุณงามความดีโดยทั่วกันทุกคนตลอดไปนานเท่านาน 

                                                            รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ

                                                   รักษาการแทนผู้อ�านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
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เจ้าภาพร่วม

 ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบไปด้วย

 - ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

 - ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 - สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

 - ศูนย์กิจการนานาชาติ

 ภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบไปด้วย

 - สถาบันทักษิณคดีศึกษา

รายละเอียดโครงการ

1. หลักการและเหตุผล

โดยทั่วไปสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยมือเรียกว่าหัตถกรรม (craft, handicraft) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก

คือ การใช้สอย ต่อมาเมื่อมีประโยชน์ใช้สอยสมบูรณ์แล้ว มนุษย์จึงสร้างให้มีฝีมือสูงขึ้น โดยใช้ทักษะ

เฉพาะตัว ผสานกับความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ และความงดงาม ท�าให้งานหัตถกรรมมิได้เป็นเพียง

เครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้น แต่มีความงาม แฝงภูมิปัญญาและค่านิยมของชุมชน ซึ่งเป็นต้นเค้าของสิ่ง

ที่เรียกกันภายหลังว่า ศิลปะ (art) และเรียกหัตถกรรมที่มีคุณลักษณะดังกล่าวว่า ศิลปหัตถกรรม

(art and craft) มนุษย์ใช้ศิลปหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ ในชีวิตประจ�าวัน สนองความเชื่อ

ทางศาสนา หรือเสริมอ�านาจบารมีของชนชั้น (หัตถกรรมกับศิลปนั้น แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดยาก



ดังน้ัน ศิลปหัตถกรรม ซึ่งหมายรวมถึงหัตถกรรมด้วย) ก่อนจะสร้างศิลปะที่เรียกว่า วิจิตรศิลป์

(fine art) ให้มีคุณค่าและมีความงามในตัวเองมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ศิลปะที่สร้างเพื่อประโยชน์

ใช้สอยมากกว่าคุณค่าทางสุนทรียภาพ เรียก ประยุกต์ศิลป์ (applied art) หรือศิลปะประยุกต์

แต่กระนั้นก็ตาม ศิลปะทั้งสองประเภทนี้ก็ยากที่จะแยกจากกันชัดเจน เพราะมักเกี่ยวเนื่องกัน

เสมอ หัตถกรรมเป็นรากเหง้าส�าคัญของศิลปะประจ�าชาติ ทั้งตะวันออกและตะวันตก เฉพาะใน

ประเทศไทยนั้นศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่สะท้อนขนบประเพณี ความเชื่อ 

ประวัติศาสตร์์ท้องถิ่น จนถึงภูมิปัญญาต่างๆ นอกจากนี้งานด้านหัตถกรรมยังเป็นตัวแปรที่ส�าคัญ

ในด้านเศรษฐกิจที่มาจากงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 

จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ.2549 ที่บาหลี ผู้น�าอาเซียนได้แสดง

เจตนารมณ์ใน Bali Concord II เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยประชาคมในสาม

เสาหลัก ในส่วนของประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็น ประชาคม

ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่

ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการให้ทรัพยากร

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Plan of Action) ซึ่งแผนดังกล่าว

ประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนามนุษย์ 2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

6. การลด ช่องว่างทางการพัฒนา (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556) จากความร่วมมือ

ของกลุ่มประเทศอาเซียนในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ งานหัตถกรรม

ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งท่ีก�าลังได้รับความสนใจในกลุ่มอาเซียนและยกระดับเพ่ือหาแนวทางในการ

พัฒนาและส่งเสริมงานหัตถกรรมในสาขาต่างผ่านรูปแบบและกระบวนการท่ีแตกต่างกันออกไป

ในหลายประเทศพยายามส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรที่ส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรม (The Crafts Council)

เพื่อให้ศิลปหัตถกรรมสามารถเติบโต พัฒนางานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น หากได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถกรรมของประเทศไทยรวมถึง

ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน จะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาและประชาชนเข้าถึง

ศิลปหัตถกรรมร่วมของภูมิภาคและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของอาเซียน จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ

อย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนต่อไปในอนาคต 

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ร่วมกับ ส�านักวิชาศิลปศาสตร์ ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน

วิจัยและนวัตกรรม ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงร่วมกันก�าหนดจัดประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ประจ�าปี พ.ศ.2561 ภายใต้

แนวคิด “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี

และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างพื้นที่บูรณการทางวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะช่วย

ท�าให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้าของประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง

2. เพื่อสร้างเวทีประชุมสัมมนาที่นักวิชาการ ศิลปิน และผู้สนใจ ในกลุ่มประเทศอาเซียน

จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน 

3. เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน

และแนวทางที่จะพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง

4. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีอาศรมวัฒนธรรม

วลัยลักษณ์ก�าลังด�าเนินการ ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญในงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย

ในอนาคต

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ มีพื้นที่บูรณการทางวัฒนธรรมของประเทศ

ในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะช่วยท�าให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้าของประชาคม

อาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง

2. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ของกลุ่มประเทศอาเซียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน 

3. นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ ด้านการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน และแนวทางที่จะพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลัง

ของการเปลี่ยนแปลง

4. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สามารถเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญในงานบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยในอนาคต

4. วัน และสถานที่การจัดประชุมวิชาการ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สถานที่ ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  



5. กิจกรรมการจัดประชุม

1. ปาฐกถาพิเศษ “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

2. การจัดเสวนาประเด็น “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

3. การน�าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentations) “ศิลปหัตถกรรม

อาเซียน” ในมิติดังนี้

 3.1 ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม (วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และ

วัฒนธรรม)

 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 2561

ภายใต้แนวคิด “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” ประกอบไปด้วยมิติต่างๆ ดังนี้

1. ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม (ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอื่นๆ)

2. ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า 

3. ศิลปหัตถกรรมกับสิ่งแวดล้อม

4. ศิลปหัตถกรรมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

5. ศิลปหัตถกรรมวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

การส่งบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

1. ผู้สนใจเสนอผลงานวิจัยเพื่อน�าเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) ประกอบด้วย

 - ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อลงในรายงานสืบเนื่อง

ในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ

 - ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เพื่อรับพิจารณา

จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ TCI กลุ่ม 2

หรือผู้เขียนสามารถเลือกลงตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในงานประชุมวิชาการ (Proceedings) แต่

สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น



2. โดยผู้น�าเสนอผลงานต้องจัดท�ารูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มของการประชุม โดย

download เอกสารได้ที่ website: http://wacc.wu.ac.th ผู้น�าเสนอใช้เวลาในการน�าเสนอ

20 นาที ประกอบด้วยผู้น�าเสนอ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 5 นาที

ผู้น�าเสนอบทความกรุณาระบุ ชื่อผู้น�าเสนอ และสังกัดให้ชัดเจน

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

ออนไลน์ที่ http://wacc.wu.ac.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

4. การพิจารณาบทความที่ส่งเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์

วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการ

(Peer Reviews) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวนไม่ต�่ากว่า 2 ท่าน

7. ปฏิทินการด�าเนินงาน

1. เปิดรับ บทคัดย่อ หรือ บทความฉบับเต็ม ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 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�าหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

6. จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน”

ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561



กิจกรรมและช่วงเวลาที่จะด�าเนินการ

     

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

- ผู้น�าเสนอบทความวิชาการ ค่าลงทะเบียนจ�านวน 1,000 บาท (อัตราค่าเสนอบทความ

วิชาการ เอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

- ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฟังการบรรยายโดยไม่เสนอผลงาน ค่าลงทะเบียน จ�านวน

500 บาท (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม)

- นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโดยไม่เสนอผลงานไม่เก็บค่าลงทะเบียน

8. กลุ่มเปาหมาย/ค่าลงทะเบียน

ผู้น�าเสนอผลงาน

- นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป นักศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก 

น�าเสนอผลงานวิชาการ จ�านวน 50 คน

 ค่าลงทะเบียน (อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม) - นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป 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 (เว้นค่าลงทะเบียน)

ที่ กิจกรรม
เดือน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ประชุมวางแผนจัดท�าโครงการ

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

3. ประสานงานติดต่อนักวิชาการ/การสาธิต/ข้อมูล

การท�านิทรรศการ

4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

5. ด�าเนินงานตามโครงการ 

6. สรุปผลและประเมินผลโครงการ



9. วิธีการช�าระเงิน 

ผู้ประสงค์จะน�าเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทคัดย่อและบทความวิจัย

ซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่ก�าหนดซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์

http://wass.wu.ac.th 1. หลังจากเจ้าของบทความส่งบทความท่ีปรับแก้ไขแล้ว ให้ช�าระค่า

ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2561

1. โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (โปรดระบุว่า “งานประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3”)

2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จ

ให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการช�าระเงิน มายัง e-mail: cultural.wu@gmail.com 

3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและช�าระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ 

10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณเพ็ญนภา  วัยเวก อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 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 สามารถติดตามข่าวสารการประชุม

และก�าหนดการประชุมพร้อมลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://wass.wu.ac.th

11. ผลผลิตและตัวชี้วัดความส�าเร็จ

ผลผลิต : การเรียนรู้ศึกษา ท�าความเข้าใจ เนื้อหาทางวิชาการ ศิลปหัตกรรมอาเซียน ในมิติ

ต่างๆ ดังนี้

1. ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม (ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอื่นๆ)

2. ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า 

3. ศิลปหัตถกรรมกับสิ่งแวดล้อม

4. ศิลปหัตถกรรมกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู

5. ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมร่วมของอาเซียน



ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

1. สามารถบูรณการและสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ศิลปหัตกรรมอาเซียน ในมุมมองและมิติ

ของประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะช่วยท�าให้วัฒนธรรมเป็นพลังผลักดันการก้าวไปข้างหน้า

ของประชาคมอาเซียนได้อย่างเข้มแข็ง

2. สร้างเวทีประชุมสัมมนาที่นักวิชาการ ศิลปิน และผู้สนใจ ในกลุ่มประเทศอาเซียน

จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ทางวัฒนธรรมร่วมกัน 

3. เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน

และแนวทางที่จะพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องและเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง

4. การสร้างฐานข้อมูล ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม ที่อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ก�าลังด�าเนินการเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการบริการวิชาการแก่สังคม

 4.1 บทความวิชาการที่น�าเสนอในเวที

 4.2 หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ

 

12. ความพร้อมของโครงการ

เป็นโครงการที่ได้วางแผนการท�างานไว้ล่วงหน้าอย่างรัดกุม มีการประสานนักวิชาการและ

สถานที่ในการจัดงานไว้ล่วงหน้า  

13. ความเสี่ยงของโครงการ และแนวทางลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง : ในเรื่องจ�านวนนักวิชาการที่มีความสนใจในการส่งผลงานและการน�าเสนอ

ผลงานทางวิชาการในประเด็น “ศิลปหัตถกรรม” จะต้องใช้เวลาในการประสานงาน 

แนวทางลดความเสี่ยง : โดยจะต้องประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประสานงานไปยัง

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงทางด้านศิลปและวัฒนธรรมหรือคณะที่เกี่ยวข้อง

อย่างเช่น มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ของแต่ละประเทศโดยตรง



ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2561 “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

เพื่อให้การด�าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน

พ.ศ.2561 “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

ที่ก�าหนดไว้ ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 จึงแต่งตั้ง ที่ปรึกษาและคณะกรรมการงานประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2561 “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” ประกอบด้วย

บุคคลดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายอ�านวยการ ท�าหน้าที่ วางแผน ประสานงาน อ�านวยความสะดวก และแก้ไขปัญหา

ให้การด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

 1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ปรึกษา

 1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา

 1.3 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ปรึกษา

 1.4 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษา

 1.5 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ที่ปรึกษา

  และพัฒนาการเรียนการสอน

 1.6 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา

 1.7 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ที่ปรึกษา

 1.8 รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ปรึกษา

 1.9 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ปรึกษา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 1.10 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ปรึกษา 

  มหาวิทยาลัยทักษิณ



 1.11 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ

 1.12 ผู้อ�านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กรรมการ

 1.13 คณบดีส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ

   และการออกแบบ

 1.14 คณบดีส�านักวิชาศิลปศาสตร์ กรรมการ

 1.15 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ กรรมการ

 1.16 ผู้ก�ากับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ กรรมการ

 1.17 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ

 1.18 นางกอบสุข  อรชร กรรมการ

 1.19 นางสาวสาวิตรี  สัตยายุทธ์ กรรมการ

 1.20 นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์ กรรมการ

 1.21 นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์ กรรมการ

 1.22 นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ กรรมการ

 1.23 นางสาวฐิติมา  สีขาว กรรมการ

 1.24 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ กรรมการและเลขานุการ

 1.25 นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. ฝ่ายวิชาการ ท�าหน้าที่ ด�าเนินการด้านวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ การประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ และการจัดท�าหนังสือประกอบการสัมมนา

ประกอบด้วย

 2.1 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ

 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต กรรมการ

 2.3 ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว กรรมการ 

 2.4 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์ กรรมการ

 2.5 รองศาสตราจารย์เรวัต  สุขสิกาญจน์ กรรมการ

 2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์  เกศเทศ กรรมการ

 2.7 อาจารย์ธีรวัฒน์  กล่าวเกลี้ยง กรรมการ

 2.8 อาจารย์ ดร.จิตประพัฒน์  สายโสภา กรรมการ

 2.9 อาจารย์ ดร.เกตมาตุ  ดวงมณี กรรมการ

 2.10 อาจารย์ ดร.วรรัตน์  หวานจิตต์ กรรมการ

 2.11 อาจารย์ทัศณีย์  ทัศระเบียบ กรรมการ



 2.12 อาจารย์ค�าแก้ว  มณีโรจน์ กรรมการ

 2.13 อาจารย์ภูมิ  ชาญป้อม กรรมการ

 2.14 อาจารย์ ดร.พัชรี  อิ่มศรี กรรมการ

 2.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์  ศุภกร กรรมการ

 2.16 อาจารย์อับดุลรอยะ  ปาแนมาแล  กรรมการ

 2.17 อาจารย์เพ็ญศรี  พานิช กรรมการ

 2.18 อาจารย์ทรรศนะ  นวลสมศรี  กรรมการ

 2.19 อาจารย์นฤมล  กล้าทุกวัน  กรรมการ

 2.20 อาจารย์เหงียน  ถิ ห่ง หลิง กรรมการ

 2.21 นางสาวสุรางคนา  สุวรรณโชติ กรรมการ

 2.22 นายโกสินธุ์  ศิริรักษ์ กรรมการ

 2.23 นางสาวสุจินดา  ย่องจีน กรรมการ

 2.24 นางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว กรรมการ

 2.25 นายสมมาตร  เกราะแก้ว กรรมการ

 2.26 นางสาวเพ็ญนภา  วัยเวก กรรมการและเลขานุการ

3. ฝ่ายประชาสัมพันธ ์ และต้อนรับ ท�าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทั้งก่อน

ระหว่าง และหลังการด�าเนินงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานสัมพันธ์วัฒนธรรม

อาเซียน ประจ�าปี พ.ศ.2561 ให้การต้อนรับและรับรองผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้เข้าร่วม

กิจกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ตลอดจน

ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายอ�านวยการ ประกอบด้วย

 3.1 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ประธานกรรมการ

 3.2 นางสาวจิตตนา  หนูณะ กรรมการ

 3.3 นายกรกช  บุญอมร กรรมการ 

 3.4 นายธีรพงศ์  หนูปลอด กรรมการ

 3.5 นายสุขุม  ศรีสมบัติ กรรมการ

 3.6 นางสาวชลธิชา  ปานแก้ว กรรมการ

 3.7 นายโกศล  ช่วยอุปการ กรรมการ

 3.8 นางจิราพร  กาฬสุวรรณ กรรมการ

 3.9 นางสาวสุกัลยา  ถาวรพล กรรมการ

 3.10 นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์ กรรมการ



 3.11 นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์ กรรมการ

 3.12 นางสุภาณี  เพชรานันท์ กรรมการและเลขานุการ

 3.13 นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

        

4. ฝ่ายพิธีการ ท�าหน้าที่ จัดท�าก�าหนดการพิธีเปิดและปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ และควบคุมดูแลให้การแสดงต่างๆ ให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามล�าดับ

ขั้นตอน ที่เหมาะสม ตลอดจนภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายอ�านวยการ ประกอบด้วย 

 4.1 หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 

 4.2 นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา  กรรมการ

 4.3 ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการ

 4.4 ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ กรรมการ

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

 4.5 นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์ กรรมการ

 4.6 นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ กรรมการ

 4.7 นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์ กรรมการ

 4.8 นางสาวเพ็ญนภา  วัยเวก กรรมการ

 4.9 นางสาวฐิติมา  สีขาว กรรมการ

 4.10 นางกอบสุข  อรชร กรรมการและเลขานุการ

 4.11  นางสาววิลัญสิรี  ธรฤทธิ์                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5. ฝ่ายอาคารสถานที ่ ท�าหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ อ�านวยความสะดวกในด้านการจราจรและป้ายบอกทิศทาง การจัดยานพาหนะปฏิบัติ

ภารกิจต่างๆ ในการจัดการจัดประชุม ตลอดจนภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่าย

อ�านวยการ ประกอบด้วย

 5.1 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 

 5.2 หัวหน้าส่วนบริการกลาง กรรมการ 

 5.3 หัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

 5.4 ว่าที่ ร.ต.บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ กรรมการ

 5.5 นายประพันธ์  พัฒน์ทอง กรรมการ

 5.6 นางสาวชมพูนุช  เทพรักษา กรรมการ

 5.7  นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์ กรรมการ



 5.8  นางโสภิดา  พัฒน์ทอง กรรมการและเลขานุการ

 5.9  นายธนากร  ชลเดช                                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

6. ฝ่ายโสตทัศน์ และบันทึกภาพเหตุการณ ์ ท�าหน้าที่ จัดเตรียมและดูแลระบบแสงและ

เสียงบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งในรูปแบบวิดีโอ เทปเสียง และภาพถ่ายตลอดการประชุม และภาระ

งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายอ�านวยการ ประกอบด้วย 

 6.1 ผู้อ�านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประธานกรรมการ

 6.2  นายไกรสร  สายวารี กรรมการ

 6.3  นายนุรุณ  จ�าปากลาย กรรมการ 

 6.4  นางสาวนันทพร  ขันธศุภหิรัญ กรรมการ

 6.5  นายณัฐพล  จันทนา กรรมการ

 6.6  นายอาทิตย์  รักษ์วงศ์ กรรมการ

 6.7  นายทรงวุธ  สองพิมพ์ กรรมการ

 6.8  นายเพชรดนัย  ว่องไวรัตนกุล กรรมการ

 6.9  นายไพฑูร  เทพภักดี กรรมการ

 6.10  ว่าที่ ร.ต.(หญิง)ภัสราภรณ์  แซ่หนา กรรมการ

 6.11  นายพิชัย  พูลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ

7. ฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตศิลปหัตถกรรม ท�าหน้าที่จัดแสดงนิทรรศการ

และการสาธิตหัตถกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อแสดงในงานประชุมวิชาการ และภาระงานอื่น

ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายอ�านวยการ ประกอบด้วย 

 7.1 คณบดีส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ

  และการออกแบบ 

 7.2 ผู้อ�านวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กรรมการ

 7.3 รองศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ กรรมการ

 7.4 นางสาวนฤมล ผลบุญ กรรมการ

 7.5 นางสาวสายฝน จิตนุพงศ์ กรรมการ

 7.6 นางสาวฐิติมา สีขาว กรรมการ

 7.7 นางสาวปริญญา สีหะรัตน์ กรรมการ

 7.8 นางสาวเพ็ญนภา วัยเวก กรรมการ

 7.9 นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ กรรมการและเลขานุการ



8. ฝ่ายเลขานุการและประสานงาน ท�าหน้าที่ ประสานงานของโครงการ จัดท�าหนังสือ

เชิญชวนและหนังสือเชิญประชุม จัดท�าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

จัดท�าแบบสอบถามประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดท�าเกียรติบัตร โล่รางวัล จัดเตรียมอาหารและ

เครื่องดื่มส�าหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักแสดง และผู้เข้าร่วมสัมมนา และภาระงานอื่นๆ

ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายอ�านวยการ ประกอบด้วย

 8.1 นางสาวเพ็ญนภา  วัยเวก ประธานกรรมการ

 8.2 นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์ กรรมการ

 8.3 นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ กรรมการ

 8.4 นายโกสินธุ์  ศิริรักษ์ กรรมการ

 8.5 นางสาวสุจินดา  ย่องจีน กรรมการ

 8.6 นางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว กรรมการ

 8.7 นางจิราพร  กาฬสุวรรณ กรรมการ 

 8.8 นางสาวสุกัลยา  ถาวรพล กรรมการ

 8.9 นางสาวนฤมล  ผลบุญ กรรมการ

 8.10 นางกอบสุข  อรชร กรรมการ

 8.11 นางสาววิลัญสิรี  ธรฤทธิ์ กรรมการ

 8.12 นางโสภิดา  พัฒน์ทอง กรรมการ

 8.13 นายธนากร  ชลเดช กรรมการ

 8.14 นายพิชัย  พูลสวัสดิ์ กรรมการ

 8.15 นางสาวฐิติมา  สีขาว กรรมการ

 8.16 นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561

      

                                                                   (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ�ารงธัญวงศ์)

                                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



ก�าหนดการ
 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3

“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561

ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 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
    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
     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
    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณและรักษาการแทน ผอ.ทักษิณคดีศึกษา
 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. Cambodia. Phalla San: A Cambodian Traditional Craft:
    The Red Mat Weaving
   4.  Malaysia. Azran Bin Arip : Pihan Art and Craft Penan Tribe 
   Moderator : Sommart Krawkeo



 เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 เวลา 13.00 - 13.20 น. น�าเสนอผลงาน “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อ
   ในประเพณีแห่จาดเดือนสิบเมืองกระบี่ โดย เชิดชัย  อ๋องสกุล,
   พญอม  จันนิ่ม
 เวลา 13.20 - 13.40 น. น�าเสนอผลงานการศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรม
   ท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการ ท่องเที่ยวระดับ
   อาเซียน หมวกพื้นบ้าน “งอบน�้าเชี่ยว” ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ
   จังหวัดตราด โดย สานนท์  เพ็ญแสง, วิโรจน์  สิตประเสริฐนันท์,
   หลินฟ้า  คูร์พิพัฒน์ และวรเวช  ปริวัตร
 เวลา 13.40 - 16.00 น. เสวนา “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” 
   1. รองศาสตราจารย์วิมล  ด�าศรี ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธ
    แห่งเอเชีย
   2. อาจารย์นิคม  นกอักษร เครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช
   3. อาจารย์วาที ทรัพย์สิน รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรม
    ของคนเอเชีย
   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
   -  ปิดการประชุม
   ผู้แปลภาษา 1. นายสมมาตร  เกราะแก้ว 2. นางสาวชนัยชล  ด�าศรี
   3. นางสาวนุชนาฎ  สุขแก้ว

นิทรรศการ ศิลปหัตถกรรมอาเซียน
* นิทรรศการ: ศิลปหัตถกรรมอาเซียน 10 ประเทศอาเซียน ณ โถงกลางชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
* การสาธิตศิลปหัตถกรรม ณ โถงกลางชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
* ชมหนังสั้นเรื่อง ถมไทยเท่ เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวัตกรรมและปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพัฒนา



ก�าหนดการน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation)
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3

“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มที่ 1 ศิลปหัตถกรรมกับวิถีวัฒนธรรม (ภูมิปัญญา ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอื่นๆ)           
 เวลา    กิจกรรม
 เวลา 13.00 - 16.00 น. น�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น
   2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา
 ห้องประชุม 1 (ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ชวน  เพชรแก้ว, รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ,
   รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์, ผศ.ดร.นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต)
   1. งานสร้างสรรค์ประติมากรรมชุด
    “บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ”  
    พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์   
   2. การสร้างสรรค์ระบ�าลีลาชาชัก 
    สุพัฒน์  นาคเสน, สุณี  ลิมป์ปิยพันธ์, พรทิพย์  มหันตมรรค,
    ชยพร  ไชยสิทธิ์ และจุลิ่ม  พรมนิน
   3. ฮั้วก๋วน : มงกุฏดอกไม้ไหวแห่งชาติพันธุ์บาบ๋า  
    วิกรม  กรุงแก้ว
   4. สายยันต์ ภูมิปัญญาการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์
    อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     นิวัฒน์  ประจักษ์, เดโช  แขน�้าแก้ว, อุดมศักดิ์  เดโชชัย และ
    จิตติมา  ด�ารงวัฒนะ
   5. อัตลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์วัฒนธรรมเปอรานากันของ
    นักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดตรังและภูเก็ต 
    ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา และกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา
   6. ศิลปหัตถกรรม : รูปแบบ คตินิยม และอิทธิพลต่อชุมชนลุ่มทะเลสาบ
    สงขลา
    ธีระ  จันทิปะ
   เลขาประจ�ากลุ่ม นางลัดดาวัลย์  มนต์แก้ว และ นางสาวสุจิกา  ย่องจีน



ก�าหนดการน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation)
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3

“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กลุ่มที่ 2 ศิลปหัตถกรรมกับงานสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่า 
 เวลา    กิจกรรม
 เวลา 13.00 - 16.00 น. น�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (Oral Presentation) แบ่งเป็น
   2 กลุ่ม ตามประเด็นเนื้อหา
 ห้องประชุม 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์เรวัต  สุขสิกาญจน์
   และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  แก้วดี
   1. Design & Produce Decoration Supplements by Using
     Southern Local Textiles
    Sutham  Makaval 
   2. เครื่องประดับเซรามิก : ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรม 
    ธนกฤต  ใจสุดา, ภัทรา  ศรีสุโข, และณภัค  แสงจันทร์
   3. แนวทางการศึกษาผ้ายกนครศรีธรรมราชเพ่ือประยุกต์สู ่การ
    ออกแบบเครื่องประดับ 
    ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง
   4. การอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสาน
    โดยแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์
    ภริตพร  แก้วแกมเสือ 
   5. การส�ารวจลวดลายเครื่องปั้นดินเผากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง
    จังหวัดนครศรีธรรมราช
    กษิญา  เก้าเอี้ยน 
   6. การพิมพ์สกรีนด้วยวัสดุในท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายแสง 
    อริยา  กัณฑลักษณ์
   7. The creative patterns to value of batik in South of Thailand 
    Worasuda  Khwansuwan
   เลขาประจ�ากลุ่ม โกสินธุ์  ศิริรักษ์



นิทรรศการและสาธิตศิลปหัตถกรรมอาเซียน

 1. “จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีสารทเดือนสิบเมืองกระบี่

 ผู้ประสานงาน นายเชิดชัย อ๋องสกุล

 2. ส่งเสริมศาสตร์ท้องถิ่น หัตถศิลปโนรา

 ผู้ประสานงาน ผศ.ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์

 3. หัตถกรรมลูกปัดมโนห์รา Natipong

 ผู้ประสานงาน นายเนติพงศ์  ไล่สาม

 4. การตีกริชสกุลช่างสงขลา-นครศรีธรรมราช

 ผู้ประสานงาน นายธีระ  จันทิปะ

 5. กลุ่มสตรีศุภนิมิตรชะอวด

 ผู้ประสานงาน อุบลวรรณา  แป้นดวง

 6. กลุ่มเกษตรกรสานปลูกย่านลิเภา

 ผู้ประสานงาน นางเสงี่ยม  คาวินธร

 7. เครื่องถมนครหัตถกรรม

 ผู้ประสานงาน อาจารย์นิคม  นกอักษร

 8. พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง สุชาติ  ทรัพย์สิน โดย นายวาที  ทรัพย์สิน

 ผู้ประสานงาน อาจารย์วาที  ทรัพย์สิน

 9. เครื่องประดับดินเผา

 ผู้ประสานงาน นายธนกฤต  ใจสุดา

10. นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมภาคใต้ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา   

 สถานบันทักษิณคดีศึกษา

 ผู้ประสานงาน นางสาวนฤมล ผลบุญ



ค�ากล่าวรายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3

“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

The 3rd National and International Conference

on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft”

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ

 

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ

นานาชาตสิานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” และขอรายงานถึง

วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวดังนี้ ศิลปะและวัฒนธรรมมีความเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลง มีการแลกและรับเอาจากที่อื่น จึงมีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของคน

ต่างศิลปะและวัฒนธรรม ท�าให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวของศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ ช่วยให้

มนุษยชาติเข้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ง่าย มนุษย์ใช้ศิลปหัตถกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ ในชีวิต

ประจ�าวัน สนองความเชื่อทางศาสนา หรือเสริมอ�านาจบารมีของชนชั้น ก่อนจะสร้างศิลปะที่เรียกว่า

วิจิตรศิลป์ (fine art) ให้มีคุณค่าและมีความงามในตัวเองมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ศิลปะที่สร้าง

เพื่อประโยชน์ใช้สอยมากว่าคุณค่าทางสุนทรียภาพ เรียก ประยุกต์ศิลป์ (applied art) หรือศิลปะ

ประยุกต์ และเมื่อมีการรวมตัวของอาเซียน ศิลปหัตถกรรมได้มีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด รวมถึง

ปรับตัวไปตามยุคสมัย ดังนั้นอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบัน

ทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือกันทางวิชาการจัดเวทีวิชาการน�างานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ทางด้านวิชาการในด้านสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนความรู้

และสร้างพลังความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมจากผลงานการศึกษาและวิจัย

ของนักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงได้จัดให้มีการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 “ศิลปหัตถกรรม

อาเซียน” The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN

Cultural Connection “ASEAN Art and Craft” ขึ้น ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561

ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ เพื่อน�าผลงาน

วิชาการและบทความวิชาการในด้านสังคมและวัฒนธรรมมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่สู่



สาธารณะ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  ลี้สุวรรณ ศาสตราจารย์

ชวน  เพชรแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน

ที่สนใจเข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยและวิชาการรวม 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย

และประเทศไทย ซึ่งมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดเวทีวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์

ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มประเทศ

อาเซียนมากยิ่งขึ้น

บัดน้ี ได้เวลาอันควร กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3 “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

The 3rd National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural

Connection “ASEAN Art and Craft” ขอบคุณครับ 

    



ค�ากล่าวเปิด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3

“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

The 3rd National and International Conference

on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft”

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมสีกรด

เรียน ท่านวิทยากร แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน

ลักษณะส�าคัญของโลกยุคโลกาภิวัตน์คือพรมแดนของความเป็นรัฐชาติลดความส�าคัญ

ลงไป เนื่องจากลักษณะของการจัดระเบียบเป็นรัฐชาติไม่เอื้อต่อการพัฒนา หลายประเทศจึงหันมา

ปรึกษาสร้างความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดพลังในการพัฒนาท�าให้ก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา 

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและอื่นๆ ในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและ

การคมนาคมก็สามารถย่นระยะเวลาและสถานที่ในการติดต่อสื่อสารกัน ท�าให้เอื้อต่อการด�าเนินการ

เพื่อสร้างความร่วมมือกันไปสู่ความส�าเร็จ อาจจะเรียกได้ว่าเกิดพรหมแดนแบบใหม่

พรมแดนแบบใหม่เกิดขึ้นและเป็นพลังให้ประเทศต่างๆ ในโลกนี้ได้จัดความสัมพันธ์กันภายใต้

ระเบียบโลกใหม่ คือพรมแดนของประชาคม โลกปัจจุบันจึงเกิดประชาคมต่างๆ ขึ้นมากมาย โดย

ประชาคมหนึ่งจะมีความหมายทั้งในแง่การสร้างศักยภาพของการพัฒนาภายในประชาคม และการ

ต่อรองกับประชาคมอื่นๆ

“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวนี้ แม้ประชาคม

อาเซียนจะเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่ความหมายของการเป็นพรมแดนแบบใหม่ดังที่กล่าวข้างต้นเพิ่งเกิดขึ้น

อย่างชัดเจนในช่วงที่มีการประกาศ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community :

AEC) ซึ่งประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีเจตนารมย์ร่วมกันที่จะก้าวไปข้างหน้าในลักษณะที่

ทุกประเทศจะรวมกันเป็น “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งชุมชน” (One vision, One identity,

One community) ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งในแง่ของการสร้างความเข้มแข็ง

ของตนเองไปในทิศทางดังกล่าว และการร่วมกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะสร้าง

ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในประชาคมอย่างแท้จริง

สังคมและวัฒนธรรมได้รับการประกาศให้เป็นเสาหลักหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Socio - Cultural Community - ASCC) หมายถึงว่าวัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรมจะต้องมี

ส่วนส�าคัญในการสร้างความเป็นหนึ่งและความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียน ในขณะเดียวกันก็ต้อง



เป็นความเข้มแข็งที่สามารถส่งเสริมการแข่งขันกับประชาคมอื่นได้

มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานและสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่ส�าคัญท่ีจะต้องสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ประเทศและประชาคมในทุกด้านต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว

เพื่อให้สามารถท�าหน้าที่ส�าคัญดังกล่าวได้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงมีหน้าที่ส�าคัญประการหนึ่ง

คือการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในด้านวัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 

หรือการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้เกิดแก่ผู้คนในประเทศนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยน

ศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดมิติใหม่ๆ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งของประชาคม

กระผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้

ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการน�าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน

การพัฒนาต่อยอดทางวิชาการและเอกลักษณ์งานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยไปสู่

สาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนอันจะน�ามาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการ

อย่างยั่งยืน และขอขอบคุณ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นอย่างยิ่งที่ด�าเนินการให้มีการจัดกิจกรรม

ดีๆ ในครั้งนี้ขึ้น และขอขอบพระคุณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ศาสตราจารย์ 

ดร.วิบูลย์  ลี้สุวรรณ ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว และผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ เป็นอย่างยิ่ง

ที่ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักวิชาการและนักวิจัย และสรุป

การสัมมนา และขอให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด

ไว้ทุกประการ 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรกระผมขอเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 3 “ศิลปหัตถกรรมอาเซียน” ณ บัดนี้



ค�ากล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 3

“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”

The 3rd National and International Conference

on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Art and Craft”

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์  ดวงจันทร์

เรียน ท่านประธานพิธีเปิดการประชุม สัมมนาฯ วิทยากร ผู้น�าเสนองานวิชาการ แขกผู้มีเกียรติ

 และผู้เข้าประชุม สัมมนา ที่เคารพทุกท่าน

 

การประชุม สัมมนา ระดับชาติและนานาชาติ ในวันนี้เป็นการประชุม สัมมนา ที่ส�าคัญมาก

เพราะเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องชาวอาเซียน แม้ว่ามาไม่ครบ 10 ประเทศก็ตาม แต่ก็มี

ความงดงามเพราะเป็นการชี้วัดถึงความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องในประชาคมอาเซียน บางประเทศ

ไม่ได้มาในปีนี้ แต่ทราบว่าปีก่อนๆ เคยมาแล้วตอนจัดประชุม สัมมนาอาเซียน เรื่อง นาฏยคีตา

อาเซียน การเล่นเงาอาเซียน และอาหารอาเซียน และครั้งนี้เป็นการประชุมสัมมนาอีกครั้งหนึ่ง

เรื่อง ศิลปหัตถกรรมอาเซียน ในการประชุม สัมมนาแต่ละครั้งนั้นได้เกิดความส�าเร็จร่วมกัน ความดีงาม

และคุณค่าเกิดตามมาอีกมากมาย ท้ังต่อบุคคล ต่อกลุ่มบุคคล และประเทศชาติ ของประเทศ

ที่เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้ก็เช่นกันย่อมให้คุณค่าอย่างสูง และเกิดความดีงามด้านต่างๆ 

ตามมาอย่างแน่นอน กระผมจึงรู้สึกยินดีและปลื้มใจที่ได้มามีส่วนร่วมในการจัดประชุม สัมมนา

ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย สถาบันทักษิณคดีศึกษา สองหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในภาคใต้

ของประเทศไทยสองแห่งได้ประสานใจและประสานพลังกัน อันจะก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์

ทางวิชาการศิลปะและวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางต่อไป เมื่อเกิดคุณค่าอย่างมากเช่นนี้ เชื่อว่า

มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้จะประสานความร่วมมือกันในด้านนี้และด้านอื่นๆ ให้มีความเหนียวแน่น

และงอกงามตลอดไป

ขอต้อนรับพี่น้องอาเซียนจากประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา และประเทศมาเลเซียที่ได้มา

ร่วมเป็นวิทยากร และน�าเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประเภท ศิลปหัตถกรรม

ของแต่ละประเทศ ซึ่งมีความโดดเด่นและมีคุณค่าต่อการด�ารงชีวิต เพราะใช้ศิลปหัตถกรรมที่ผลิต

ขึ้นมาเป็นสิ่งของเครื่องใช้และท�ามาหากิน ตลอดจนให้คุณค่าในด้านสุนทรียรสอีกด้วย เพราะงาน

ศิลปหัตถกรรมเกิดขึ้นจากความมีสมาธิและความตั้งใจท�าด้วยจิตจดจ่อของผู้สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม



นั้นๆ การที่สายตาได้สัมผัสกับความสวยงามของศิลปหัตถกรรมที่อยู่ต่อหน้า ย่อมก่อให้เกิดความ

ชื่นตาชื่นใจ และชื่นกายตามมา นั่นคือการก่อให้เกิดการหลั่งของสารแห่งความสุขคือสารที่ฝรั่ง

เรียกว่าเอ็นโดฟิน ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายสดชื่นและมีอายุยืนยาวตามมา ดังนั้นการผลิตงานศิลป

หัตถกรรม และการได้สัมผัสกับงานศิลปหัตถกรรม จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้มีโอกาส เพราะมีแต่

สิ่งดีที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต และเมื่อเกิดสิ่งดีๆ ในชีวิตแล้ว ก็จะเกิดสิ่งดีๆ กับบุคคลที่อยู่แวดล้อม

และสถานที่นั้นๆ อีกด้วย การเช่นนี้จึงควรจะเกิดขึ้นให้มากๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนของเรา ทั้งนี้

เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศอาเซียนโดยรวม

ขอต้อนรับผู้น�าเสนองานวิชาการ ท่านผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนาทุกท่าน

ท่านเป็นบุคคลส�าคัญยิ่งของการประชุมสัมมนา เพราะกิจกรรมลักษณะนี้จะเกิดขึ้นมาและสมบูรณ์

ได้นั้นต้องมีท่านมาร่วม หากไม่มีท่านการประชุม สัมมนา ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ การที่ท่านมาแสดง

ให้เห็นถึงความรักหวง ห่วงใยในศิลปหัตถกรรมของชาติประเทศของท่าน อีกทั้งมีความอยากรู้

อยากเห็นในสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านศิลปหัตถกรรมของชาติประเทศตน และต่างชาติ

ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ เมื่อได้รู้ได้เห็นและเกิดการเรียนรู้ท่านก็จะได้น�า

ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านเอง ผู้อื่น และประเทศชาติได้ อันจะเป็นการช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญา

ด้านศิลปหัตถกรรมให้กว้างขวางออกไปอีก จึงท�าให้เกิดคุณค่าและมูลค่าที่จะเกิดตามมาเมื่อมีการ

สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมนั้นๆ ผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาในวันนี้ย่อมมีจิตใจ

อันหนึ่งอันเดียวกันที่จะร่วมผลักดันให้ศิลปหัตถกรรมของอาเซียนมีการสืบทอดและสร้างคุณค่า

ในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกหลานชาวอาเซียนตลอดไป

ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ ผมขอขอบคุณบุคคลส�าคัญ

และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศพ่ีน้องอาเซียน ขอขอบคุณศาสตราจารย์วิบูลย์  ลี้สุวรรณ

องค์ปาฐกในวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ผู้สังเคราะห์เนื้อหาการประชุม

ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยงค์ เกศเทศ และ ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต

รองศาสตราจารย์เรวัตร สุขสิกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ฉัตรชัย แก้วดี ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�า

กลุ่มย่อยวิจารณ์การน�าเสนองานวิชาการ ขอขอบคุณผู้แปลภาษาและพิธีกร คุณสมมาตร เกราะแก้ว

อาจารย์ชนัยชนม์ ด�าศรี คุณนุชนาฎ สุขแก้ว ขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินงานทุกท่านของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยทักษิณที่ท�าให้งานระดับชาติและนานาชาติในครั้งด�าเนินไป

ด้วยดี และประสบความส�าเร็จ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาอีกครั้งหนึ่ง

มา ณ โอกาสนี้

ผมขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยความ

ยินดียิ่ง และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการประชุมสัมมนา ณ บัดนี้ ขอให้ทุกท่านจงมี

แต่ความโชคดี มีความสุขโดยทั่วกันตลอดไป ขอบคุณครับ
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Handicraft of Asean

Anna India Dela Cruz - Legaspi
0356 L. BARRIOS ST. KALIBO, AKLAN 5600 PHILIPPINES

e-mail: annaindialegaspi@yahoo.com

Throughout history, handicraft in general, have been used in tools for the home,
 storage for food as baskets; textiles to decorate or insulate as tapestry or drapes, 
clothe people as garments or wraps; embelish for aesthetic value enhancements
as in bead works; an expression on writings in decorative ways for for rituals,
beliefs and practices to name a few. It is an expression on the way of life of people 
all over the world. An individual expressions that transcends to become a unique 
identity that spreads to its country as well The ASEAN have commonality in
handicraft but each has its uniqueness as individual country, yet sharing a bond 
emerging as one... through handicrafts. Ten countries blessed with natural resources
that provides its people materials for creative expressions.

Handicraft expressions are artisanal and hand made that challenges
individual creativity to surface a way of addressing its needs in everyday lite 
and fusses influences of environment, availability of raw materials, interaction 
of people, its norms and practices, their way of life.

Handicraft has its soul. A part of the maker goes in each piece of work, 
its heart and aspirations, achievements and satisfactions. Creative design activities
is practical, aesthetic, cultural as well as traditional, religious or political.

Handicraft means life!
Handicraft fuses to influence communities, thus, creating a unique identity

as a whole. ASEAN handicrafts is a link and inspiration for strength to meet 
challenges, to unite and prosper. Handicraft means peace!

When all else is gone a craft blossoms once more like a sappling to grow
and be whole again Handicraft means prosperity!

These expressions reflect in each fiber, in each weave we make, in tapestry 
of life, peace and prosperity in the ASEAN nations-a cultural connection. Handicraft 
means ASEAN’s strength!
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A Cambodian Traditional Craft: The Red Mat Weaving
 

Phalla SAN
 Ministry of Culture and Fine Arts, #227, Preah Norodom Blvd, 

Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia
e-mail: sanphalla@gmail.com

 
Abstract

Kantel is kind of Cambodian traditional mats weaving from many kinds
of plant stripes. Among them kantel krahorm or the ‘red mat’ is consider as
the most superior and dignity because it is not only beautiful and rich colorful
decorative patterns, smooth and convenience but also important tool for everyday 
life of people and the most essential function is for sleeping and sitting. It is used
in family or welcoming guesses at home or at Buddhist monasteries and in numerous 
occasions, such as wedding and many religious ceremonies. Apart from everyday 
tool, kantel is a kind of ritual object symbolized of glory, prosperity and power
in several auspicious ceremonies, for instance, house warming, wedding and ending 
ceremonies of seclusion of puberty girl. 

The red mat is produced by hand and the raw materials are needed to grow 
and process so it consumes time and power. Two most important plants for red
mat weaving are mariscus compactus know as swamp sawgrass and corchorus
capsularis known as white jute. The sawgrass takes about 3 months to grow,
while the jute needs around 4-5 months. Then, to get the color sawgrass strips
and the jute rope for weaving, it goes several more steps. The sawgrass is cut
into thin strips. We then dry and dye them in boiling artificial color and dry 
them again. The jute is peeled its bark. We then scrap the bark’s green layer out 
to get only white jute. We dry them, tear into small stripes and roll up together 
to get long rope. 

While other kinds of mats are woven by hand, the red mat is woven by using 
wooden loom. After the jute ropes being already tied along the loom frame,
the weaving could be started. Red mat weaving requires two people. One attaches 
a dyed sawgrass strip to the end of a long stick and stabs in between the jute ropes, 
while another uses weaving comb to pound the strips together one by one until
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the whole mat is finished. The finished one is 2 or 5 or 10 meters longs respectively.
There are two kinds of red mat being produced. One is 2 meters long

for using at home and another is 5 or 10 meter long for using at Buddhist monastery 
or any big ceremonies. Both kinds of mat has two different pattern: one is called 
‘kantel leat’, literally ‘flat pattern’ (or checkerboard pattern) and another is called 
‘kantel leuk koam’, literally ‘decorative pattern’. The two patterns are popular
in different region respectively.

Today although modern technologies are developed, the weaving mat is still 
produced by hand. However, this traditional craft work is faced more declined
because the productions of the raw materials for making mat yield lesser and
become more expansive so craftsmen could not get much benefit. The more
convenience and cheaper factory products from outside also make the handicrafts 
market become smaller. 

Keywords: Cambodia, craft, weaving, mat
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Pihan Art and craft of pennan tribe

Azran Arip
Malaysian Handicraft Development Corporation Sarawak Branch,

Lot 3057, Block 18 salak land District, 93050 petra jaya Kuching Sarawak Malaysia
e-mail: azan@kraftangan.gov.my

Abstract
The state of Sarawak Malaysia, is rich with various craft products. The artistry, 

refinement and high quality of each craft product has is own uniqueness which has 
come to symbolize the tradition and culture of the various ethnic communities
in Sarawak originally for daily use these products through product innoveation
have been given afresh breath of life as interior decorations, tourism souvennirs, 
fashion accessories and corporate gifts.

One such craft product is the Pihan, atrem in the ethnic language of the 
orang Ulu of the penan tribe, which refers to the woven rattan bag used by woman 
the is a form of craft art unique to the penan tribe in Ulu Baram and Murum in 
north Sarawak. Pihan in the form of a tote bag has become the main accessory 
for carrying personal items for daily use. Lt has a simple desing, easy to carry and 
can be used in various functions and events.

To produce unique crft products of highquality the processes involved 
require patience, interest and avery high commitment, for which making pihan is 
no exception. Pihan is made from rattan which has been cut into strips, dyed 
with an original natural dye from a leave known as Daun Ujung Sebangat which 
is boiled for 8 hours and then soaked in mud overnindht in order to produce 
the black coloured rattan strips. After soaking begins from the base using the ‘angkat’
2 and 3weaving technique, and subsequently forming the pattern or design in the 
body, and then using the twine-on-rope method which funtions as the pihan holder.

The uniquess of the pihan is in the design or pattern and use of various ethnic
motifs of the orang Ulu of the penan tride.The motifts are based on nature such as 
flora nag fauna which are then simplified in geometric froms. Among the flora and 
fauna and fauna motifs used for the pihan are the flowers of seliling Bulan, maten jehet, 
Ekor seluang, Beliko Tekiran, kotek, EkoBayaBekawik, Kurma fruit and Temalet.
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“Jad Procession”: Culture and Belief Embedded in the Tenth Lunar 
Month Procession Festival in Krabi

Chertchai Ongsakul1 and Payom Jannim2 
1Institute of Southern Thai Studies Thaksin University, Koh Yo, Muang, Songkhla 

THAILAND 90000
2Krabi Provincial Culture Council, Utarakit Road, Muang Krabi, Krabi THAILAND 81000

e-mail: Ch.tsu.117@gmail.com

Abstract
The purpose of this research was to collect, and archive cultural and local

wisdom heritage. Hopefully, the results in this research will be listed as national
and international intellectual heritage in the future. This study was conducted
in Krabi area. The study found that Jad is a Thai traditional basket-shaped alms
offering container which has been traditionally used to carry alms to the monks
during the 10th Lunar Month Festival in the Southern part of Thailand. This festivity 
was influenced by beliefs from Brahmanism, Hinduism, and Buddhism religions,
and it aimed to show gratitude to the ancestors. Up until the present time, this
tradition still represents a robust social role, and also reflects the local identity,
particularly in Krabi. In the past time, Jad was originally in a simple wide basket 
shape, and it then has been decoratively modified with sophisticated Thai traditional
patterns from local craftsmen. This artistic modification signifies strong beliefs
in Buddhism and Hinduism principles and practices. Theosophical view of Trailokya 
also underlines the purpose of this ritual festivity which are ultimate gratitudes
and wishes shown for the ancestors for prosperity in their next lives.       

Keywords :  Jad,  Cultural Ways, Belief, Jad Procession, Tenth Lunar Month Festival  
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Design & Produce Decoration Supplements by Using Southern Local Textiles

Sutham Makaval
1Department of Hotel and Tourism, Faculty of Liberal Arts, 

Rajamangala University Technology Srivijaya, Songkhla 90000, Thailand
e-mail: tomtumthai@gmail.com

Abstract
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 Research and Academic Services
and their satisfactions. The results of this research were Afternoon tea table cloth set,
plate mat and napkin, table runner which made from Southern local textiles with 
packaging, napkin ring made from “Manohra Beads” for using in restaurant area. Variety
of cushions 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.

Keywords: “Southern local textiles, Songkhla province local weaving cloth, Trang 
province local weaving cloth, Decoration supplements”.
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Analysis of production processes and guidelines for development
Ceramic jewelry to increase market opportunities.

*Thanakit Jaisuda, Pathra Srisukhol and Napak Sangchan
Faculty of Arts, Srinakharinwirot University 

114 Sukhumvit 23, Bangkok, Thailand 10110
e-mail: jaisuda.thanakit@gmail.com

Abstract
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 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
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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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Jewelry Design Implication on Paa Yok Nakhon

Songpan Janthong
School of Architecture and Design, Walailak University,

Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand 
e-mail: jsongpan@gmail.com 

Abstract
The purpose of this research was to study the art of cloth lifting in order

to apply to the design of jewellery in accordance with customer satisfaction.
Based on interviews with the cloth-maker, It can be applied in 3 designs. 1.) Design 
oriented designs. 2) The design focuses on the structure of the fabric by focusing 
on the fabric structure of the fabric. Grading of the embroidery and the edge of the 
fabric. 3.) The design focuses on the technique of raising the city, which is
distinguished by the use of special lines. Using silver or gold in the content to make
it eye-catching.

The trend in design is summarised in two sets of jewellery designs. The first
is a formal dress for the ceremony. The second set of casual wear can be worn
at every opportunity in daily life. The concept of jewellery design is two parts,
the main part of the ornament and the decorative part, in response to the purpose
of creating a city-style garment based on the royal style and style.

This research can be used to design jewellery. Or even a cloth lift. To meet 
the needs of customers. This makes the jewellery style unique from the competition
in the market completely. It also adds value to the product by creating a story or
a source of cultural value with the product. This will directly affect the commercial
revenue generation.

To be an alternative to the design of the customer in each age and to study 
and develop the technology to manufacturers, entrepreneurs and people who are 
interested in the application of the design.

Keywords: Paayok, Art & Craft, Nakhon Si Thammarat, Jewellery, Design
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Conservation and development of traditional wicker handicrafts
by product design concept.

Pharitporn Kawkamsue 
School of Architecture and Design, Walailak University,

Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand 
e-mail: pharitporn_ka@yahoo.com

Abstract
The article presents the development guideline for wicker handicraft

products to suit the present. By searching for information that related; the meaning 
of folk arts and crafts, characteristics and values, the concept of developing from
the relevant experts, the current consumer trends and the handicrafts products
that presented during the last five years are from 2012 to 2017. To analyze, identify, 
compare relationships and present them as a guideline for the development of 
wicker handicraft products. It was found that the variety of target groups and media 
made possible to present the development of wicker handicraft products in various 
image as follows: 1) Presentation on the conservation of handicraft and wickerwork 
2) Presentation on the continuation of handicraft artwork. 3) Presentation of products
that apply handicraft wisdom into new products. 4) Presentation of products
that compiled idea and redesign.

Keywords: arts and crafts, wicker products, design guidelines, development
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 Study Pattern on Pottery of Farmers Group Ban ma ying
Nakhon si Thammatrat

Kasiya Goweian
School of Architecture and Design, Walailak University,

Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand
e-mail: kasiya2532@yahoo.com

Abstract
Farmers group pottery’s Ban Ma Ying is a group that has been making pottery 

for many generations. But now it is found that the group has no specific pattern
and bring pattern of other areas used to decorate the work. Researchers have found 
a pattern that can be used on pottery. With a tool to observe Farmers group
pottery’s Ban Ma Ying, traditional patterns were made in the past and patterns
were observed in The ancient temple Mokhalan, that locate near this group.
The data were then analyzed and interviewed in depth. Past, present and future. 
The patterns that can be used to indicate the identity of the Farmers group pottery’s 
Ban Ma Ying. Divided into traditional pattern and patterns from the ancient site 
of Molokai. The researcher thinks that it can be used to decorate pottery. To indicate 
the identity of Farmers group pottery’s Ban Ma Ying, both in terms of traditional style 
and cultural space. The design criteria is what the group wants. With the
development of tools to decorate the strong, durable, easy to use, available in a 
variety of sizes and styles. It can also be used to develop the pattern as a unique 
pattern of the South to use in decorating the pottery series in the future.

Keywords: pattern pottery Farmers group’s Ban Ma Ying
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The Serigraphy by Local Materials Without Using the Direct Photo 
Screen Method

Ariya Kantaluck
Fine Arts Program Faculty of Fine Arts Songkhla Rajabhat University 

160, Moo 4, Tambon Khoa-Roob-Chang, Muang District, Songkhla 90000 Thailand
e-mail: ariya.ka@skru.ac.th

Abstract
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
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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 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
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The Creation of Sculpture in Consumerism and Preservation Discourse

Patara Padungsuntararug 
Faculty of Fine Arts, Thaksin University 

140, Moo 4, Tambon Khoa-Roob-Chang Muang Songkhla 90000, Thailand 
e-mail: patarapadung@gmail.com

Abstract
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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Choreographic Study of Teh Tarik Dance 

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

Abstract
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. 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.
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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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Hua Kuan: the Artificial Flowers on Spring Wires of Baba Ethnic

Wikrom Krungkaeo 
Humanities and Social Sciences, Phuket Rajabhat University.

21 Ratsada, Muang District, Phuket 83000, Thailand
e-mail: star_oat@hotmail.com

Abstracts
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., 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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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.

Niwat Prajak, Daycho Khanamkhaew, Udomsak Daychochai and
Jittima Damrongwattana.

 Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
1 Moo 4, Tha Ngio, Mueang, Nakhon Si Thammarat Province, 80280, Thailand

e-mail: Daycho_kha@nstru.ac.th, ko.m16@hotmail.com

Abstract
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” 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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Identity and image recognition Peranakan culture of tourists in Thai-
land, Trang and Phuket Province.

Fapilai Thaweesinsopha and Kittisak Thaweesinsopha
College of Hospitality and Tourism. Rajamangala University of Technology Srivijaya, 

Trang Campus.
179 M.3 Mai Fad Sub-district, Sikao District, Trang 92150, Thailand

e-mail: tsky888@hotmail.com

Abstract
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 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 
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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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Folk Art and Craft: Its Types, Idealism, and Influence towards
Songkhla Lake Basin Communities

Teera Jantipa
The Institute for Southern Thai Studies,

Koh Yo Sub-district, Muang District, Songkhla, 90100, Thailand
e-mail: Teera.jantipa@gmail.com

Abstract
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 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, 
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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 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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Local Crafts : Ngop Nam Chieo, Laem Ngop District
to Development process for Asean Tourism

 Sanon Pensang1, Wirote Sitaprasertnand2 and Linfah Kupipat3

1Tourism and Sports (Trat province)
1140, Soi Chonlaprathan 1, Wang Krachae, Mueang Trat District, Trat 23000

2Tour Guides Association (Thailand)
154 Rama I Rd, Khwaeng Wang Mai, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330

3College of Business Administration and Tourism
11 Soi Leam Ngop 2 Third District Khet Khlong Sam Wa, Krung Thep Maha Nakhon 10510

e-mail: studytourcenter@gmail.com

Abstract
This qualitative Research aims to study the pattern of culture-based

production, the potential of culture-based production and the public opinion
about the culture-based production in quadrangle economic cooperation covering 
area Ban Nam Chiao Eco-Tourism Community, Trat

Located in Thailand’s eastern seaboard, Ban Nam Chiao makes for a
fascinating and rewarding diversion for travellers en route to Cambodia. The 
award-winning eco-tourism community welcomes Thai and visitors, Asean tourist 
attraction. Ban Nam Chiao is a living and working community complete with schools, 
places of worship and markets. You’ll see the usual trappings of modern-day life
in Thailand with satellite dishes on rooftops and motorbikes weaving along the
narrow lanes. But amongst the modernity you’ll also witness a community that
has successfully maintained a traditional way of life. Ngop Nam Chiao Ban Nam 
Chiao is famous for producing a multi-purpose hat called ‘Ngop Nam Chiao‘ made 
from atap palm leafs that grow in the nearby mangrove forests. The weatherproof 
qualities of the palm leaves mean they provide excellent protection against the sun 
and rain. The technique for making the palm leaf hats has been passed down from 
generation to generation. Visitors to the village can test their own millinery skills
by making a ngop hat under the skilful and patient guidance of one of the
community elders. The hats are made in different styles to suit the activity of the 
wearer. The narrow-brimmed ngop are specially designed for fishermen whilst
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those with wider brims are tailored for farmers. 1. The Research on local Crafts
The Research on local Crafts For Development the Asean Tourism Product the
purposes are 1. To study the craft and products of 2. To develop community’s
product participate by the researchers, Industrial Product Design’s for Asean
Tourism. A tourism product is any product that is marketed by a country or an
institution to visitors so as to attract them to visit a country as Asean tourist as Social 
Craft Network (Craft Trends in Asean)

Keywords: Production culture-base production, Asean Tourism Product
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“จาด” ศิลปหัตถกรรมแห่งวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อในประเพณีแห่จาดเดือนสิบ
เมืองกระบี่

เชิดชัย  อ๋องสกุล1, พญอม  จันนิ่ม2

1สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
2สภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ อ�าเภอเมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ 81000

อีเมล: Ch.tsu.117@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจัดท�าคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม และน�าไปสู่การเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและ
มนุษยชาติ ด�าเนินการในขอบเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ผลการศึกษาพบว่า จาด หรือ กระจาด เป็นภาชนะ
บรรจุไทยทานรูปทรงสวยงามมีลักษณะคล้ายกับบุษบกสีสันงดงามตระการตา ใช้ในการบรรจุ
เครื่องไทยทานแห่แหนไปถวายพระสงฆ์ในงานประเพณีประเพณีสารทเดือนสิบของชาวภาคใต้
(พญอม  จันนิ่ม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่) ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อ
มาจากศาสนาพราหมณ์โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพุทธศาสนา เอกลักษณ์ของประเพณี
คือ ความกตัญูกตเวทีต่อบรรพชนและญาติที่ล่วงลับมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 
ยังคงมีบทบาทต่อสังคมที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีปัจจัยคุกคามด้านสังคม
และวัฒนธรรมรวมทั้งคติความเชื่อและค่านิยมที่ส่งผลให้การปฏิบัติมีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบ
และเนื้อหา แต่ความมุ่งหมายของประเพณียังคงมีบทบาทอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลอันเกิดขึ้น
จากพื้นฐานความเชื่อของสังคมที่ฝังแน่นลึกอยู่ในจิตใจ และยังพบว่าองค์กรท้องถิ่นหรือภาคส่วน   
ที่เกี่ยวข้องได้น�าเอาประเพณีมาเป็นทุนทางวัฒนธรรม สร้างให้เกิดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ โดยเฉพาะ
พื้นที่จังหวัดกระบี่มีความเป็นอัตลักษณ์ ได้แก่ จาด หรือกระจาด หมายถึง ภาชนะสานทรงเตี้ย
ปากกว้าง ก้นสอบ ขอบปากแบบพาน ใช้ส�าหรับใส่สิ่งของใช้บรรจุเครื่องไทยทานไปถวายพระสงฆ์ 
เช่นเดียวกันกับหฺมฺรับ แต่จาดจะมีรูปทรงสวยงามเป็นบุษบกมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่เรียกว่า
เรือนพอง เรือนลา                         

จาดแบบดั้งเดิมของชาวกระบี่ในยุคแรกๆ มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบุงแบบง่ายๆ ต่อมา
พัฒนาเป็นจาดทรงบุษบก ซึ่งเข้ามา การเข้ามาของจาดที่มีลักษณะทรงบุษบกมาจากช่างฝีมือต่างๆ 
ในพื้นที่ซึ่งเป็นช่างที่มีฝีมือในการประดิษฐ์ลาย ช่างแกะลายกนกได้คิดสร้างสรรค์ตกแต่งจาดเพื่อให้
เข้าตามหลักพุทธศาสนา (ดวล  ด�าดี อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่) นับเป็นภูมิปัญญา
ด้านศิลปหัตถกรรมที่แสดงความหมายเชิงสัญลักษณ์ หาใช่การแสดงความสวยงามแต่เพียงประการเดียว
แต่อย่างไรก็ดีความวิจิตรสวยงามอลังการของจาดที่เมืองกระบี่ ย่อมสะท้อนนัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีคิดของชุมชนท้องถิ่นแต่ครั้งโบราณ การที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากศาสนาเป็นส�าคัญ ซึ่งได้รับ
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การผสมผสานระหว่างคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนา ในความคิด
เรื่องไตรภูมิ อันเป็นภาพของจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง ด้วยความเชื่อความศรัทธา
ด้วยความมุ่งม่ันจะให้เป็นพลังบุญสูงสุด เพื่อตอบแทนบุญคุณ มุ่งหวังให้วิญญาณบรรพชนไปสู่
ภพภูมิที่ดี

      
ค�าส�าคัญ: จาด, วิถีวัฒนธรรม, ความเชื่อ, ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ   
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การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
เซรามิกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด

*ธนกฤต  ใจสุดา1, ภัทรา  ศรีสุโข2 และ ณภัค  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

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

เซรามิกเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตเซรามิก
ในแหล่งต่างๆ ของประเทศไทยเชื่อมโยงสู่การออกแบบเครื่องประดับ และเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
ในกระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก พร้อมทั้งวางแผนกระบวนการผลิตเครื่องประดับเซรามิก

ผลงานวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการใช้ทุนทางวัฒนธรรม
เป็นรากฐานในการพัฒนาให้แก่วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคคลที่สนใจท�าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลทั้งทางด้านเอกสาร ต�ารา และการลงพื้นที่ โดยการด�าเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
1) การวิจัยด้านภูมิปัญญาและเอกลักษณ์งานเซรามิกแหล่งต่างๆ โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 
ร่วมกับการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลน�ามาวิเคราะห์เอกลักษณ์ของเซรามิกจากแหล่งต่างๆ เชื่อมโยงไปสู่
งานออกแบบ พร้อมทั้งหาแนวทางการออกแบบเครื่องประดับเซรามิก และ 2) การทดลองผลิตเครื่องประดับ
เซรามิก ท�าการก�าหนดแนวทางในการออกแบบ ทดลองผลิตชิ้นงานเครื่องประดับเซรามิกเพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตชิ้นงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนการผลิต 

ผลที่ได้จากการวิจัยนี้ท�าให้ทราบเอกลักษณ์เซรามิก จากแหล่งต่างๆ, ความเป็นไปได้ในการน�า
เซรามิกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ, และปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการผลิตชิ้นงาน ตลอดจน
เข้าใจกระบวนการผลิตและน�าไปสู่การวางแผนการผลิตได้ อันน�าไปสู่การพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากวัสดุ และเทคนิค กระบวนการจากภูมิปัญญามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์ และเป็นการ
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเซรามิก โดยผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับที่ได้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมีกระบวนการผลิตที่เหมาะสม
ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจชุมชน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชน 
ในการใช้วัสดุใหม่ส�าหรับเครื่องประดับ และเปิดโอกาสทางธุรกิจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่หลากหลาย

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

ทรงพันธุ์  จันทร์ทอง 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เลขที่ 222 ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 8160
อีเมล: jsongpan@gmail.com

บทคัดย่อ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศิลปหัตถกรรมผ้ายกนครเพ่ือประยุกต์สู ่การออกแบบ

เครื่องประดับให้สอดคล้องกับความพึงพอใจด้านรูปแบบของกลุ่มลูกค้า โดยจากการสัมภาษณ์ช่าง
ผ้ายกนครพบว่าเอกลักษณ์ของผ้ายกนคร สามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ได้ 3 แนวทาง คือ
1.) การออกแบบที่มุ่งเน้นลวดลาย โดยมุ่งเน้นลวดลายบริเวณกรวยเชิงโดยจ�านวนของกรวยเชิง
ที่ปรากฏบนผืนผ้าจะแสดงความส�าคัญในเชิงคุณค่าแก่ผู้สวมใส่ 2.) การออกแบบที่มุ่งเน้นรูปแบบ
โครงสร้างของผืนผ้าโดยมุ่งเน้นโครงสร้างผ้าท้ังท้องผ้า การจัดล�าดับของลายกรวยเชิงและขอบ
สังเวียนผ้า 3.) การออกแบบท่ีมุ่งเน้นเทคนิคผ้ายกนครซึ่งมีความโดดเด่นในการใช้เส้นพุ้งพิเศษ
โดยใช้เส้นเงินหรือทองสอดประสานในเนื้อหาท�าให้เกิดลักษณะโดดเด่นสะดุดตา

การส�ารวจแนวโน้มทางด้านการออกแบบจึงสรุปเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องประดับ
จ�านวน 2 ชุด ชุดแรกเป็นชุดพิธีการส�าหรับออกงาน ชุดที่สองเป็นชุดล�าลองสามารถใส่ได้ทุกโอกาส
ในชีวิตประจ�าวัน โดยมีแนวคิดในการออกแบบองค์ประกอบขอบชิ้นงานเครื่องประดับเป็นสองส่วน
คือส่วนที่เป็นหลักของเครื่องประดับและส่วนท่ีเป็นส่วนประดับตกแต่งเพื่อให้ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ในการสร้างผ้ายกนครท่ีอ้างอิงตามรูปแบบราชส�านักและรูปแบบชาวบ้านสามารถน�า
ผลงานวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ หรือแม้แต่ผ้ายกนคร ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งท�าให้รูปแบบเครื่องประดับมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสินค้า
คู่แข่งในท้องตลาดอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยการสร้างเรื่องราว
หรือท่ีมาให้คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมกับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อการสร้างรายได้ในเชิง
พาณิชยศิลป์

โดยเพื่อเป็นทางเลือกในการออกแบบให้กับกลุ่มลูกค้าในแต่ละวัยและเป็นแนวทางศึกษา
และพัฒนาให้ช่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจน�าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบต่อไป

ค�าส�าคัญ: ผ้ายกนคร, ศิลปหัตถกรรม, นครศรีธรรมราช, การออกแบบเครื่องประดับ
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การอนุรักษ์ สืบสานและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องจักสาน 
โดยแนวคิดทางการออกแบบผลิตภัณฑ์

ภริตพร  แก้วแกมเสือ
ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

222 ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 8000
อีเมล: pharitporn_ka@yahoo.com

บทคัดย่อ 
บทความน�าเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานเพ่ือให้เหมาะสม

กับยุคสมัยปัจจุบัน โดยการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในด้านความหมาย 
ลักษณะเฉพาะและคุณค่า แนวคิดทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
แนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบันและรูปแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานที่มีการน�าเสนอ
ในช่วง 5 ปีหลังคือช่วง พ.ศ.2555–พ.ศ.2560 น�ามาวิเคราะห์จ�าแนกและเปรียบเทียบความสัมพันธ์
และน�าเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสาน ซึ่งพบว่าความหลากหลาย
ของกลุ่มเป้าหมายและสื่อต่างๆ ท�าให้สามารถน�าเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมจักสาน
ได้ในหลายรูปแบบคือ 1) การน�าเสนอในเชิงการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสาน 2) การน�าเสนอ
ในเชิงการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสาน 3) การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่น�าภูมิปัญญามาพัฒนา
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ 4) การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ท�าการประยุกต์ เรียบเรียง
และสร้างใหม่ 

ค�าส�าคัญ: ศิลปหัตถกรรม เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ แนวทางการพัฒนา
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การศึกษาลวดลายเครื่องปั้นดินเผากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

กษิญา  เก้าเอี้ยน
ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

222 ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
อีเมล: kasiya2532@yahoo.com

บทคัดย่อ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิงเป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพท�าเครื่องปั้นดินเผามาเป็นระยะ

เวลานานหลายชั่วอายุคน แต่ปัจจุบันกลับพบว่าทางกลุ่มไม่มีลวดลายเฉพาะ แต่น�าลวดลายของ
พื้นที่อื่นมาใช้ในการตกแต่งชิ้นงาน ผู้วิจัยจึงได้ท�าการส�ารวจหาลวดลายที่สามารถน�ามาใช้บนเครื่องปั้น
ดินเผาได้ ด้วยเครื่องมือแบบสังเกตกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิงถึงลวดลายดั้งเดิมที่เคยท�าในอดีต
และแบบสังเกตลวดลายท่ีพบเจอในพื้นท่ีโบราณสถานโมคลานซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง แล้วจึงน�ามาถอดลายและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิงถึงกระบวนการสร้างลวดลายในอดีต ปัจจุบันและอนาคต
พบว่ามีลวดลายที่สามารถน�ามาใช้บ่งบอกความเป็นตัวตนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง
ได้แบ่งเป็นรูปแบบลวดลายดั้งเดิม และรูปแบบลวดลายจากพื้นที่โบราณสถานโมคลาน ซึ่งผู้วิจัย
คิดเห็นว่าสามารถน�าไปใช้ตกแต่งบนเครื่องปั้นดินเผา เพื่อบ่งบอกความเฉพาะตัวของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านมะยิงทั้งในแง่ความเป็นรูปแบบด้ังเดิมและความเป็นพื้นที่วัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์
ร่วมกับเกณฑ์การออกแบบซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มต้องการ ด้วยการพัฒนาเครื่องมือตกแต่งลายให้แข็งแรง
คงทน ง่ายต่อการใช้งาน มีหลากหลายขนาดและหลากหลายรูปแบบ ทั้งยังสามารถน�ารูปแบบ
ข้างต้นไปใช้พัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบลายท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของภาคใต้เพื่อใช้ในการตกแต่ง
เครื่องปั้นดินเผาชุดต่อไปในอนาคต 

ค�าส�าคัญ: ลวดลาย เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเกษตรกรบ้านมะยิง 
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การพิมพ์สกรีนด้วยวัสดุในท้องถิ่นโดยไม่ใช้การถ่ายเเสง

อริยา  กัณฑลักษณ์
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
อีเมล: ariya.ka@skru.ac.th

บทคัดย่อ 
บทความนี้มุ่งศึกษาหาเทคนิค วิธีการอย่างง่ายในการพิมพ์สกรีนผ่านตะเเกรงไหมด้วยวัสดุ

ในท้องถิ่นโดยไม่ถ่ายเเสง แต่ใช้พื้นผิวและลวดลายของวัสดุท้องถิ่นที่พบในจังหวัดสงขลา ที่มีลวดลาย
ชัดเจน มีความบาง ความโปร่ง ความยืดหยุ่น ความคงทน มีความหนืด โดยใช้วิธีการสร้างภาพพิมพ์
สกรีน 3 เทคนิค ได้แก่ 1) การสร้างภาพพิมพ์สกรีนโดยใช้พื้นผิวของวัสดุโดยตรงมาประทับบนแม่พิมพ์
2) การสร้างภาพพิมพ์สกรีนโดยใช้เทียนไขหรือวัสดุที่เป็นไขมาถูทับให้เกิดร่องรอยและลวดลายต่างๆ
3) การสร้างภาพพิมพ์สกรีนโดยน�าวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นกาวมาทาวาดลวดลาย น�าเสนอผลที่ได้จาก
การศึกษาเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการพิมพ์สกรีน โดยใช้เทคนิควิธีการที่ง่าย
ไม่ซับซ้อน จากวัสดุท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่นเฉพาะ ด้วยลวดลาย รูปร่าง พื้นผิว สามารถสร้างมูลค่า
เชิงเศรษฐกิจ เเละน�ามาใช้ในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะแก่เยาวชน เพื่อให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

ค�าส�าคัญ: การพิมพ์สกรีน, วัสดุท้องถิ่น, ถ่ายแสง
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งานสร้างสรรค์ประติมากรรมชุด “บริโภคนิยมกับวาทกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ”

พัทรา  ผดุงสุนทรารักษ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
อีเมล: patarapadung@gmail.com

บทคัดย่อ 
การอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นค�าที่ติดปากของผู้คนในศตวรรษที่ 21 เพราะส่วนใหญ่ได้รับรู้ถึง

บทเรียนของการพัฒนาในศตวรรษที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งโลก แต่ในทาง
ปฏิบัติแล้ว การอนุรักษ์ธรรมชาติมีแนวโน้มจะเป็นเพียงวาทกรรมตามกระแสนิยมมากกว่าการปฏิบัติ
ให้บรรลุผลเชิงรูปธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากการบริโภคความสะดวกสบาย หรือการบ่งบอกฐานะ ค่านิยม 
และข้ออ้างอีกมากมายได้กลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คุ้นชิน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่
การอนุรักษ์จึงมิใช่เรื่องที่ปฏิบัติกันได้อย่างง่ายดาย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาวิถีชีวิตในสังคมเมืองปัจจุบันที่พบเห็นในชีวิตประจ�าวัน น�ามาสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมเกี่ยวกับความย้อนแย้งของวาทกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติกับพฤติกรรมบริโภคนิยม
และสัญลักษณ์ทางการค้าที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค เพื่อสะท้อนมุมมองและน�าเสนอให้ผู้ชมได้คิด
ทบทวนที่จะพัฒนาจากวาทกรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

ค�าส�าคัญ: งานสร้างสรรค์ประติมากรรม, ประติมากรรมชุดบริโภคนิยม, วาทกรรมอนุรักษ์นิยม
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การสร้างสรรค์ระบ�าลีลาชาชัก

สุพัฒน์  นาคเสน, สุณี  ลิมปปิยพันธ์, พรทิพย์  มหันตมรรค, ชยพร  ไชยสิทธิ์ และจุลิ่ม  พรมนิน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต�าบลท่าเรือ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

อีเมล: Norapat.1963@gmail.com

บทคัดย่อ 
ชาชัก เป็นเครื่องดื่มประจ�าชาติของมาเลเซีย แต่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มประเทศ

อาเซียนรวมทั้งประเทศไทย การสร้างสรรค์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ลีลาท่าทาง
การชักชา เพื่อน�ามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงชุดระบ�าลีลาชาชัก ประกอบด้วย ท่าร�า ลีลา
การชักชา เครื่องแต่งกาย ท�านองเพลง และเนื้อเพลง เพื่อน�าไปใช้แสดงในโอกาสต่างๆ 

วิธีการรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่
และการค้นคว้าเอกสาร เริ่มด้วยการศึกษาลีลาท่าทางการชักชา ศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ศึกษาการจัดท�าดนตรีและเนื้อเพลง เพื่อน�ามาออกแบบท่าร�า ออกแบบเครื่องแต่งกาย ประดิษฐ์
ท�านองเพลง และแต่งเนื้อเพลง 

ผลการศึกษาท�าให้สามารถน�ามาประดิษฐ์เป็นท่าร�าระบ�าลีลาชาชัก ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย
ประดิษฐ์ท�านองเพลงและเนื้อเพลง ท่าร�าระบ�าลีลาชาชัก แบ่งเป็น 1. ท่าพื้นฐาน ประกอบด้วย
ท่าเทสลับไปมา ท่าเทดิ่งชา และท่าเทไขว้มือ 2. ท่าพิเศษ ประกอบด้วย ท่าเทไขว้มือใต้ศอก
ท่าเทเอี้ยวตัว ท่าเทหมุนตัว ท่าเทผีเสื้อ ท่าเทด้านหลัง และท่าเทข้ามศีรษะ เครื่องแต่งกายบอกถึง
เอกลักษณ์การแต่งกายของคนไทยมุสลิมทางภาคใต้ ท�านองเพลง แบ่งเป็น 3 ท�านองเพลง และเนื้อเพลง
บอกถึงความสนุกสนาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ใช้ท�านองเพลงที่ 1 เป็นท�านองเพลงที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนหวาน ช่วงที่ 2
ใช้ท�านองเพลงที่ 2 เป็นท�านองเพลงที่สื่อถึงอารมณ์สนุกสนาน เร้าใจ และช่วงที่ 3 ใช้ท�านองเพลง
ที่ 3 เป็นท�านองเพลงที่สื่อให้เห็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาชิมชาชัก โดยท�านองเพลงจะมี
ความกระชับ รุกเร้า มากขึ้นกว่าท�านองเพลงที่ 2 ในส่วนของเนื้อเพลงกล่าวถึงการเชิญชวนให้มา
ลองลิ้มชิมชาชัก อันเป็นเอกลักษณ์ของคนปักษ์ใต้ 

ค�าส�าคัญ: ระบ�า, งานสร้างสรรค์, ชาชัก 
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ฮั้วก๋วน : มงกุฏดอกไม้ไหวแห่งชาติพันธุ์บาบ๋า 

วิกรม  กรุงแก้ว
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เลขที่ 21 ถนนเทพกระษัตรี ต�าบลรัษฎา อ�าเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
อีเมล: star_oat@hotmail.com

บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาพัฒนาการมงกุฎดอกไม้ไหวของสตรีชาวไทยเชื้อสาย

จีนในชาติพันธุ์บาบ๋า เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต
น�าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา มีขอบเขตการศึกษารูปแบบมงกุฏดอกไม้ไหวเจ้าสาวบาบ๋าในจังหวัด
ภูเก็ต จากการศึกษาพบว่า ฮั้วก๋วนเครื่องประดับศีรษะสตรีในกลุ่มชาติพันธุ์บาบ๋า มี 2 รูปแบบคือ
1) ฮั้วก๋วนที่ประดิษฐ์ขึ้นจากไข่มุกใช้ส�าหรับสตรีที่ผ่านการแต่งงานแล้ว 2) ฮั้วก๋วนที่ประดิษฐ์จาก
เส้นเงินเส้นทองส�าหรับสตรีที่เข้าสู่พิธีวิวาห์ นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ฮั้วก๋วนมีพัฒนาการ 5 ประเด็น 
คือ 1) ตัวเรือนมงกุฏดอกไม้ไหวแยกออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนฐานเรียกว่า “ฮั้วก๋วน” แต่เดิมใช้ดอก
มะลิร้อยเป็นมาลัยกลมล้อมไว้บนศีรษะ และส่วนของช่อดอกไม้ไหว้ประดับเรียกว่า “ดอกเฉ่งกอ” 
2) ดอกไม้ไหวประดับฮั้วก๋วนประดิษฐ์ด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองแท้ 3) จ�านวนของดอกไม้ไหวมีจ�านวน
12 ดอก ตามความเชื่อเลขมงคลของชาวจีนเรียกว่า “จับยี่ป่าย” 4) ลักษณะของรูปแบบดอกไม้
มีขนาดเล็ก ปลายกลีบดอกเรียวแหลมหรือโค้งมนคล้ายกลีบเบญจมาศ 5) เหนือมวยรูปหอยโข่ง
ประดับด้วยหงส์ฟ้าล�าตัวสีขาว และผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากเส้นเงินและเส้นทอง

จากการศึกษายังพบอีกว่า วิวัฒนาการของมงกุฏดอกไม้ไหวที่ใช้ประดับศีรษะเจ้าสาวในวัน
วิวาห์ในยุคสมัยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถและจินตนาการของผู้ประดิษฐ์ นิยมประกอบ
โครงฐานและช่อดอกไม้เป็นชิ้นเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อความสะดวกต่อการสวมใส่ รวมทั้งมีการ
พัฒนารูปแบบฮั้วก๋วนเป็นรูปแบบของที่ระลึก มีการประดับตกแต่งโครงฐานให้มีความวิจิตรสวยงาม
เพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นผลงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลงานหัตถกรรม ตลอดจนการน�า
เทคนิคและวิธีการประดิษฐ์ไปบรรจุไว้ในระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาเพ่ือสร้างรายได้และ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้อย่างทรงคุณค่า

ค�าส�าคัญ: ฮั้วก๋วน, เฉ่งกอ, ดอกไม้ไหว, ชาติพันธุ์บาบ๋า
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สายยันต์ : ภูมิปัญญาการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร
หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง สายยันต์ : ภูมิปัญญาการสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์

อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ภูมิปัญญาการสักยันต์ เพื่อศึกษารูปแบบลวดลายการสักยันต์ และเพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
การสักยันต์ กรณีศึกษา เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร หมู่ที่ 12 ต�าบลนาแว อ�าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ให้ข้อมูลจ�านวนทั้งสิ้น 10 คน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาการสักยันต์ มีการ “บูชาครู” สิ่งที่ต้องเตรียมในการบูชาครู
คือ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และมะนาว เป็นสิ่งของจ�าเป็นในพิธีไหว้ครูบาอาจารย์ และมีการ 
“เตรียมอุปกรณ์” ในการสักยันต์ มีสองอย่างที่จ�าเป็นในการสักยันต์ คือ เข็มสักยันต์ และหมึก
จากนั้นจึงมีการวาด หรือ “การร่างลวดลาย” ที่จะสักลงบนผิวหนังที่จะสัก โดยการการวาดรอยสัก
ลงบนผิวหนังของคน และ “ลงว่าน” และการ “ลงเข็มสัก” การลงรอยสักนั้นจะแตกต่างกัน
และการด�าเนินการหลังการสักยันต์เสร็จ ใช้ “ว่าน” หรือน�้ามัน ทาอีกครั้งหนึ่ง มีรูปแบบลวดลาย
การสักยันต์ ได้แก่ ลายสักแบบ “สวยงาม” ที่สักตาม “ความชอบ” เป็นส�าคัญ และลายสักแบบ 
“อักขระ” ที่สักตาม “ความเชื่อ” ที่แตกต่างกัน และมีแนวทางการอนุรักษ์การสักยันต์ ได้แก่
การส่งเสริมให้มี “ต�ารา” คงอยู่ให้ลูกหลานได้ดูในรุ่นสู่รุ่น การท�าให้ “เห็นคุณค่า” และร่วมกันรักษา 
พร้อมทั้งการรณรงค์ และสนับสนุนให้เห็นความส�าคัญ ขณะเดียวกันก็มี “แลกเปลี่ยนความรู้”
และการจัดตั้งศูนย์กลางเพื่อ “สืบทอด” และ “เผยแพร่” ทางสื่อต่างๆ 

ค�าส�าคัญ: สายยันต์, ภูมิปัญญาการสักยันต์, เครือข่ายส�านักสักยันต์อาจารย์วัตร
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อัตลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์วัฒนธรรมเปอรานากันของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในจังหวัดตรังและภูเก็ต

ฟาพิไล  ทวีสินโสภา* และกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

อีเมล: tsky888@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา

ลักษณะของวัฒนธรรมเปอรานากันในประเด็นด้านการแต่งกาย การรับประทานอาหาร และประเพณี
ต่างๆ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเที่ยว
จังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ตกับการจดจ�าภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมเปอรานากัน โดยกลุ่มตัวอย่าง
เชิงปริมาณเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ต จ�านวน 400 คน 
ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก และกลุ่มตัวอย่างในเชิงคุณภาพ คือ พนักงานประจ�าพิพิธภัณฑ์เปอรานากัน 
และลูกหลานที่สืบเชื้อสายเปอรานากัน จ�านวน 20 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง ส่วนเครื่องมือที่ใช้
ในการท�าวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

ผลการวิจัย พบว่าผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์มีดังนี้ (1) การแต่งกายของชาวเปอรานากันนิยม
แต่งกายด้วยชุด บ้าบ๋า และย่าหย่า โดยมีเครื่องประดับที่แตกต่างกันออกไปได้แก่ ชุดบ้าบ๋า จะใส่เสื้อ
คอตั้งแขนจีบติดกระดุมทอง กลัดปินตั้ง และนุ่งผ้าปาเตะ ชุดย่าหย่า ใส่ผ้าป่านหลายสี ปลายเสื้อด้านหน้า
จะแหลมยาวด้านหลังสั่นกว่าคลุมสะโพก ประดับด้วย กอรอสัง และนุ่งผ้าปาเตะ ชุดเจ้าสาว ใส่เสื้อบ้าบ๋า
ด้านในคลุมด้วยครุยยาว ประดับด้วยมงกุฎเจ้าสาว ต่างหูหางหงส์ สร้อย หลันเต๋ปาย แหวนบาเยะ ก�าไล
ข้อเท้า รองเท้าลูกปัด และนุ่งผ้าปาเตะ วัฒนธรรมเปอรานากันด้านการรับประทานอาหารนิยมน�าเอา
วัตถุดิบในท้องถิ่นมาผสมผสานกับอาหารดั้งเดิมของชาวจีน ส่วนด้านประเพณี นิยมจัดงานประเพณี
ที่ระลึกถึงบรรพบุรุษ เช่น งานกินเจ จากการเก็บข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นชอบให้มีการน�าเอา
วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวเปอรานากันไปพัฒนาเป็นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือสืบทอดและ
สงวนรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายให้เป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นและ (2) ด้านการจดจ�าภาพลักษณ์
เป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของ
วัฒนธรรมเปอรานากัน โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดตรังและภูเก็ต จะมีอายุระหว่าง  21-30 ปี
กลุ่มนี้จะมีการจดจ�าวัฒนธรรมเปอรานากันประเภทการแต่งกายมากที่สุด รองลงมาคือเทศกาลต่างๆ 
ด้านสถานภาพของนักท่องเที่ยว กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมเปอรานากัน คือ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ต ที่มีสถานภาพโสด มีการจดจ�าวัฒนธรรมเปอรานากัน
ประเภทการแต่งกายมากที่สุดอย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05

ค�าส�าคัญ: วัฒนธรรม, เปอรานากัน, ภาพลักษณ์
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ศิลปหัตถกรรม : รูปแบบ คตินิยม และอิทธิพลต่อชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา

ธีระ  จันทิปะ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต�าบลเกาะยอ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 

อีเมล: teera.jantipa@gmail.com

บทคัดย่อ
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านผูกพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านลุ่มทะเลสาบสงขลามานาน

เป็นองค์ประกอบของการประกอบอาชีพและด�ารงชีวิต สภาพความเปลี่ยนแปลงของศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้น
งานศิลปหัตถกรรมที่ยังคงอยู่จึงควรค่าแก่การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในด้านศิลปะ และด้านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เนื้อหาทางคุณค่าของศิลปหัตถกรรมเป็นที่รับรู้ เข้าใจ อันมีผลต่อแนวทางอนุรักษ์
และส่งเสริมให้มีการผลิต การบริโภคและด�ารงอยู่สืบไป

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและคตินิยมของศิลปหัตถกรรมท่ีปรากฏบริเวณ
ลุ่มทะเลสาบสงขลา เพื่อศึกษาวิถีและพลังของศิลปหัตถกรรมที่มีต่อวิถีชุมชนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา
เพื่อศึกษาศิลปหัตถกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยอิทธิพลทางสังคมของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา ขอบเขต
พื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่จังหวัดพัทลุง 11 อ�าเภอ จังหวัดสงขลา 12 อ�าเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 อ�าเภอ โดยเจาะจงเฉพาะพื้นที่ที่มีการผลิตงานศิลปหัตถกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งที่โดดเด่น

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของเครื่องจักสาน เครื่องทอ เครื่องดิน เครื่องหนัง แต่ละพื้นที่
มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันในด้านการใช้สอย ส่วนสิ่งที่แตกต่างกันคือ ขนาด รูปทรงจะสัมพันธ์
กับสภาพพื้นที่และวัตถุประสงค์การน�าไปใช้ วัสดุจะขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติแต่ละถิ่น ศิลปหัตถกรรม
ที่มีลักษณะเด่นคือ กระด้งฝัดข้าว ผ้าทอเกาะยอ สวดดินเผา รูปหนังตะลุง หากจ�าแนกตามชนิด
วัสดุ หัตถกรรมจากกระจูดมีลักษณะเด่น คตินิยมของศิลปหัตถกรรมส่วนมากจะแตกต่างเนื่องจาก
ค่านิยม ความเชื่อ ขนบ ประเพณี ฐานะทางสังคมของผู้คนแต่ละพื้นที่ต่างกัน

วิถีและพลังของศิลปหัตถกรรมที่มีต่อวิถีชุมชนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา เนื่องจากงาน
ศิลปหัตถกรรมสัมพันธ์กับการเกษตร การใช้สอยและช่วยอ�านวยความสะดวกในชีวิต อันเป็นส่วน
ประกอบในกิจวัตรทางสังคมและส่วนประกอบในพิธีกรรมต่างๆ ศิลปหัตถกรรมสร้างขึ้นยามว่างจาก
การท�างาน มีความประณีต มีลักษณะโดดเด่น มีคุณค่าทางศิลปะ

อิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่องานศิลปหัตถกรรม คือ ด้านการศึกษาสมัยใหม่ที่เอื้อต่อการ
ท�างานนอกชุมชน ด้านเทคโนโลยีและการคมนาคม เกิดการเปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนกรรมวิธีการผลิต
ทางการเกษตร การขยายตัวของตลาด การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร การใช้นโยบายรัฐตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจฯ ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน ความต้องการทางการตลาด ผู้น�าชุมชน นอกจากนั้น
ยังมีผลกระทบมาจากปริมาณทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
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รูปแบบ และคตินิยมของศิลปหัตถกรรมจะด�ารงอยู่ได้เท่าที่วัฒนธรรมนั้นๆ ยังคงมีบทบาท
อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน และบทบาทของศิลปหัตถกรรมแท้จริงคือการใช้สอยในชีวิตที่สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นจริง รูปแบบที่เปลี่ยนไปของศิลปหัตถกรรมส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
สังคมของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาเปลี่ยนไป ผู้คนในลุ่มทะเลสาบสงขลาผลิตงานศิลปหัตถกรรม
น้อยลงเมื่อเทียบกับอดีต การผลิตเพื่อใช้สอยเปลี่ยนเป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่าย ท�าให้บทบาท หน้าที่
ของศิลปหัตถกรรมเปลี่ยนไป สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมลุ่มทะเลสาบสงขลา

ค�าส�าคัญ: ศิลปหัตถกรรม, รูปแบบ, คตินิยม, อิทธิพล, ชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา
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ศึกษาหัตถกรรมพื้นถิ่น กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น
การพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน

หมวกพื้นบ้าน “งอบน�้าเชี่ยว” ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สานนท์  เพ็ญแสง1, วิโรจน์  สิตประเสริฐนันท์2, หลินฟา คูร์พิพัฒน์
1ส�านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด

1140 หมู่ 1 ถนน สวนรุกขชาติ ต�าบลวังกระแจะ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
2สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

154 อาคาร กรมการ ท่องเที่ยว ถนน พระรามที่ 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
3วิทยาลัยบริหารธุรกิจกรุงเทพ ท่องเที่ยว

11 ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
อีเมล: studytourcenter@gmail.com

บทคัดย่อ
กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว

ระดับอาเซียน ศึกษาวิจัยหัตถกรรมพื้นถิ่นหมวกพื้นบ้าน งอบน�้าเชี่ยว ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด The Research on Local Crafts : Ngop Nam Chiao Ban Nam Chiao Development 
process for Asean Tourism Product มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาผลงานหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์หมวกพื้นบ้าน “งอบน�้าเชี่ยว” ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 2. เพื่อพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนกระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์
เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน แบบมีส่วนร่วม โดยงานวิจัยให้ความส�าคัญกับกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน 
วัฒนธรรม ความเป็นมาของท้องถิ่นที่ มักจะถูกเล่าขานผ่านโบราณสถาน โบราณวัตถุ รูปแบบ
สถาปัตยกรรมต่างๆ การละเล่น อาหาร ไปจนถึงการแต่งกาย ซึ่งการแต่งกายถือเป็นสัญลักษณ์
อย่างหนึ่งที่จะบอกเล่าความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของผู้คนพื้นถิ่นเป็นอย่างดี กรณีศึกษาบ้านน�้าเชี่ยว 
จ.ตราด เป็นประเด็นที่น่าสนใจหากใครได้ไปเยือนจะเห็นชาวบ้านใส่งอบ กันจนชินตา หรือบางบ้าน
ก็น�ามาประดับบ้านไว้อย่างสวยงาม งานวิจัยชิ้นนี้ เห็นถึงความส�าคัญกับ “งอบน�้าเชี่ยว” ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ยังคงอยู่ตั้งแต่อดีต วิถีชีวิตของชาวบ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง
ทั้งท�าไร่ ท�าสวน และจับปลา ต้องอยู่กลางแดด เผชิญสายฝน และด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้าน
น�้าเชี่ยวเป็นป่าชายเลน มีต้นจากมาก จึงเกิดภูมิปัญญาด้วยการน�าใบจากมาเย็บเป็น “งอบ” เพื่อใส่
กันแดด กันลม กันฝน ซึ่งลักษณะพิเศษของงอบบ้านน�้าเชี่ยวคือ มีฝีมือการท�าที่ประณีต ละเอียด
มีความสวยงามและทนทาน ใช้งานได้นาน งานวิจัยกระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา
รูปแบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน ศึกษาวิจัยหัตถกรรมพื้นถิ่น : หมวกพื้นบ้าน
“งอบน�้าเชี่ยว” ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด Local Crafts : Ngop Nam Chiao 
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Ban Nam Chiao Development process for Asean Tourism Product เป็นงานวิจัยคุณภาพ
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านฯ และกลุ่ม นักท่องเที่ยว ระเบียบวิธีวิจัย 
และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ซึ่งให้ความส�าคัญกับข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการการส�ารวจภาคสนาม (Field Survey) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in depth Interview) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์กับกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านฯ หมวกพื้นบ้าน “งอบน�้าเชี่ยว” ต�าบลน�้าเชี่ยว 
อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัย น�ามาวิเคราะห์เพื่อศึกษา ศิลปหัตถกรรม 
และเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเสริมสร้าง พัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางลักษณะเฉพาะตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยด�าเนินการ ดังนี้เก็บข้อมูลการส�ารวจภาคสนาม (Field Survey) โดยการสังเกตและ
การสัมภาษณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลในการศึกษา
กระบวนการผลิต หมวกพื้นบ้าน”งอบน�้าเชี่ยว” ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
ด�าเนินการรวบรวมข้อมูล จากการติดต่อประสานงาน และเอกสารต่างๆโดยผู้วิจัยเห็นถึง ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับคือ กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านหมวกพื้นบ้าน “งอบน�้าเชี่ยว” ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราด สามารถพัฒนารูปแบบเพื่อเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวรองรับการเติบโต
ด้านการค้าเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจกับผลิตหมวกพื้นบ้าน
“งอบน�้าเชี่ยว” ต�าบลน�้าเชี่ยว อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
และผู้น�าการผลิตสินค้า เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนการผลิตสินค้า ที่มีรูปแบบทันสมัย ราคาเหมาะสม
และพร้อมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวด้านวัสดุที่สามารถน�ากลับเดินทางไปใช้
ในประเทศต่างๆ ตามความนิยมของนักท่องเที่ยวระดับอาเซียน และน�าผลการวิจัยเป็นโครงการ
พัฒนาสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน ในรูปแบบ Social Craft Network (Craft Trends
in Asean)

ค�าส�าคัญ: กระบวนการผลิตหัตถกรรมท้องถิ่น, รูปแบบและผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวระดับอาเซียน 
ระยะเวลาศึกษาวิจัย 01 มกราคม 2561 – 01 กรกฎาคม 2561
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ศิลปหัตถกรรมอาเซียน1 

วิบูลย์  ลี้สุวรรณ2 

อีเมล: boonleesuwan@gmail.com

บทคัดย่อ 

ศิลปหัตถกรรมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ท่ีท�าข้ึนต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

และพัฒนาเรื่อยมา จนมีรูปแบบสอดคล้องกับการใช้สอยสมบูรณ์และมีความงามน่าใช้ ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนงานศิลปหัตถกรรมเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมา

ในสมัยประวัติศาสตร์ศิลปหัตถกรรมได้ปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับการด�ารงชีพและวัฒนธรรม

ของแต่ละประเทศ ศิลปหัตถกรรมหลายประเภทได้รับแบบอย่างมาจาก ประเทศอินเดีย จีน

ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมส�าคัญในเอเชีย เช่น ผ้าและเครื่องถักทอ งานศิลปหัตถกรรมในอาเซียน

ที่มีลักษณะร่วมกันหลายประเภท เช่น เครื่องถักทอ เครื่องรัก เครื่องจักสาน เครื่องกระดาษ

เครื่องหนัง ศิลปหัตถกรรมเหล่านี้พัฒนามาเป็นล�าดับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้สอย

ในปัจจุบัน ศิลปหัตถกรรมอาเซียนสะท้อนวัฒนธรรมของแต่ละชาติ นอกจากจะมีคุณค่าทาง

วัฒนธรรมแล้ว ยังมีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย

ค�าส�าคัญ : หัตถกรรม ศิลปหัตถกรรม 

1 เอกสารประกอบการปาฐกถา การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม 
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ASEAN Arts and Crafts

Viboon  Leesuwan 

e-mail: boonleesuwan@gmail.com

Abstract

Handicrafts is known as artisan tool since the prehistoric period. It has been

continuously modified to best fit the present usability either in forms or artistic

styles. Among ASEAN countries, arts and crafts vary according to community life

styles, and cultures in each country. Some are influenced by cultures in India,

and China, which are considered as Asian cultural heritage countries. There are also 

some handicrafts that share some similarities; such as weaving machines, nielloware, 

basketry, paper-based crafts as well as leather handicrafts. ASEAN handicrafts does 

not only reflect cultures of each country, but it also represents cultural values,

and socio-economic values.

Keywords : ASEAN, Arts and Crafts Movement  
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บทน�า

ศิลปหัตถกรรมโดยทั่วไป หมายถึง สิ่งที่สร้างด้วยมือและแฝงด้วยความงาม ซึ่งมีมาตั้งแต่

สมัยก่อนประวัติศาสตร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ในอดีตไม่ได้

ก�าหนดหรือแยกประเภทเป็นหัตถกรรมหรือศิลปหัตถกรรม เครื่องมือเครื่องใช้เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์

สร้างขึ้นใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน ดังที่ชาวบาหลีกล่าวว่า “We have no art, we do everything

as well as we can”3 ในบาหลีจึงไม่มีค�าว่า ศิลปะและศิลปิน ทุกคนสามารถท�าสิ่งต่างๆ เพื่อใช้

ในชีวิตประจ�าวันหรือท�าเป็นเครื่องบูชาในศาสนาและความเชื่อของตนตามความถนัดและทักษะ

แต่นักวิชาการภายนอกเป็นผู้จัดประเภทเครื่องมือเครื่องใช้เป็นหัตถกรรมหรือศิลปหัตถกรรม เช่น 

ในยุโรปช่างและศิลปินมีบทบาทส�าคัญทางสังคมมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม สมาคม4 เพื่อควบคุมคุณภาพ

ของผลงานและฝีมือช่าง ในประเทศไทยมิได้ก�าหนดว่าสิ่งใดเป็น หัตถกรรม หรือ ศิลปหัตถกรรม

แต่เป็นเพียงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ท�าเพื่อใช้สอย เช่นเดียวกับในยุโรป ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 

จึงแยกประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นงานฝีมือออกเป็นงานศิลปหัตถกรรม เพื่อแยกจากงาน

วิจิตรศิลป์5 (fine art) เกิดค�าว่า “Arts and Crafts” ซึ่งหมายถึง งานศิลปะที่สรางดวยมือเพื่อการ

ใชสอยในชีวิตประจําวัน

การรื้อฟื้นงานศิลปหัตถกรรมในยุโรป เริ่มในประเทศอังกฤษ เมื่อเกิดกระบวนการทาง

ศิลปหัตถกรรม (Arts and Crafts movement) โดย วิลเลียม มอร์ริส (William Morris:1834-1896)

นักเขียน นักออกแบบชาวอังกฤษ John Ruskin (1889-1920) นักคิด กวี และจิตรกรชาวอังกฤษ

ต้องการน�างานศิลปหัตถกรรมประจ�าชาติให้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง เช่น การน�าลวดลาย

แบบดั้งเดิมน�ามาสร้างลวดลายแนวใหม่ แนวคิดนี้ให้อิทธิพลแก่ศิลปินและนักออกแบบในยุโรป

และสหรัฐอเมริกา ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ท�าให้เกิดความตระหนักว่างานฝีมือมีคุณค่ามากกว่า

3 Thelma R. Newman. (1977). Contemporary Southeast Asian: Arts and Crafts. Crown Publisher Inc.

New York. p295. 
4 สมัยกลาง (Middle Ages:5-15 AD.) ประเทศในยุโรป โดยเฉพาะประเทศอิตาลี พ่อค้าพยายามต่อตั้ง Guild

ในเมืองต่างๆ เพื่อก�าหนดคุณภาพงานศิลปะและศิลปหัตถกรรม เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าของตน ศิลปินและ

ช่างต้องเข้าอยู่ในสมาคมหรือ Guild ของแต่ละเมือง ซึ่งเป็นผู้ก�าหนดคุณสมบัติของศิลปินและช่างแต่ละประเภท

ตั้งแต่เป็นช่างฝึกงาน จนได้รับการยอมรับให้เป็น นายช่างหรือช่างชั้นครู (master) สมาคมนี้ด�าเนินมาจนถึง

ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวหรือกระบวนการด้านศิลปหัตถกรรม ( Arts and Crafts Movement)

จึงมีการตั้งสมาคมช่างขึ้นใหม่ เช่น C.R. Ashbee’s Guild of Handicraft ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1888 รวมทั้ง Pitamaha

Artist Guild (ค.ศ.1902) ในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
5 วิจิตรศิลป์ (fine art) หมายถึงงานศิลปะที่ให้ความส�าคัญกับความงาม เพื่อความรื่นรมย์มากกว่าประโยชน์

ใช้สอย เดิมแบ่งเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม การแสดงและดนตรี 
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งานอุตสาหกรรมและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานออกแบบแนวที่เรียกว่า อาร์ตนูโว (art nouveau)

แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ ในยุโรป

ศิลปหัตถกรรมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์มาแต่โบราณและวิวัฒนาการ

เรื่อยมาจนปัจจุบัน เช่น เลือกสรรวัตถุดิบที่เหมาะสม สร้างรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม 

วัฒนธรรมสัมพันธ์ของอาเซียน

ลักษณะภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียนคล้ายคลึงกันเพราะอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน

จึงท�าให้มีวัฒนธรรมร่วมกันมาแต่โบราณ สันนิษฐานว่าในยุคหินเมื่อ 400,000 ปีมาแล้วดินแดน

ต่างๆ ในอาเซียนเชื่อมต่อเป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน ต่อมาเมื่อประมาณ 120,000 ปีเกิดเกาะต่างๆ

กระจายอยู่ทั่วไป ต่อมาเกิดเป็นประเทศ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศ

ที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร์ และไทย ภายหลังรวมตัวกันเป็น

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations,

ASEAN) หรือ สมาคมอาเซียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก

10 ประเทศ 

ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งที่มีมนุษย์อาศัยอยู่มาแต่โบราณ พบหลักฐาน

ที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั่วไปในหลายประเทศ เฉพาะในประเทศไทยมีหลักฐาน

โบราณวัตถุในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง จากการก�าหนดอายุของวัตถุและ

รูปแบบของเครื่องมือเครื่องใช้แบ่งเป็นยุคต่างๆ เช่น ยุคหิน พบ เครื่องมือหินกะเทาะ ท�าจากหิน

ประเภทกรวดแม่น�้าที่หาได้ตามริมแม่น�้าและล�าน�้าต่างๆ เช่น เครื่องมือหินกะเทาะที่แหล่งโบราณคดี

ในเขตอ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง อายุประมาณ 400,000–60,000 ปี นอกจากนี้ ยังพบเครื่องมือ

หินลักษณะคล้ายคลึงกันที่ริมฝังแม่น�้าโขง อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เครื่องมือหินกะเทาะ

เป็นหินขนาดเหมาะมือกะเทาะด้านหนึ่งให้แหลมหรือคม สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องมือส�าหรับตัด สับ 

เนื้อ แล่เนื้อ หรือใช้ทุบกระดูกสัตว์ เครื่องมือหินกะเทาะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ยุคแรกที่มนุษย์ใช้มือ

ดัดแปลงรูปร่างของวัตถุธรรมชาติให้มีรูปทรงสนองการใช้สอยตามสภาพการด�ารงชีวิต

    

 

                          1. เครื่องมือหินกะเทาะ                       2. ขวานฟา
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การท�าเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการด�ารงชีวิต สภาพภูมิประเทศ

เมื่อมนุษย์ด�ารงชีพด้วยการเก็บของป่า ล่าสัตว์ จึงเริ่มท�าเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ท�าเครื่องมือหิน

กะเทาะ โดยน�าหินมากะเทาะให้มีคม หากมีด้ามเรียก ขวานฟ้า ต่อมาระหว่าง 50,000-8,000 ปีมาแล้ว

มนุษย์สามารถท�า เครื่องปนดินเผา โดยน�าดินเหนียวมาปั้นเป็นภาชนะแล้วเผาไฟให้เนื้อดินสุกแกร่ง

ใช้ใส่อาหารหุงต้ม จึงเชื่อว่ามนุษย์ยุคนี้ใช้ไฟท�าให้อาหารบางประเภทที่ไม่สามมารถบริโภคดิบๆ

มาท�าให้สุก โดยใส่ภาชนะดินเผาแล้วต้มให้สุก ภาชนะดินเผายุคแรกๆ คงท�าขึ้นอย่างง่ายๆ รูปร่าง

คล้ายอ่างมากกว่าหม้อ ต่อมาจึงพัฒนารูปทรงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เช่น ปั้นให้เนื้อบาง ยกขอบให้สูงขึ้น

เพื่อให้ประกอบอาหารที่มีน�้าได้สะดวก 

     

 

เครื่องปั ้นดินเผาเป็นนวัตกรรมส�าคัญของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ีน�าไปสู่ข้อ

สันนิษฐานว่าในยุคเดียวกันนั้น มนุษย์สามารถผลิต เครื่องจักสาน ควบคู่กันไปด้วย หรืออาจจะผลิต

เครื่องจักสานขึ้นก่อน แต่เครื่องจักสานท�าด้วยอินทรียวัตถุจึงผุพังย่อยสลายไป ต่างจากเครื่องปั้น

ดินเผาที่เป็นอนินทรีย์วัตถุย่อยสลายยากจึงมีหลักฐานปรากฏอยู่จนปัจจุบัน การท�าเครื่องปั้นดินเผา

สมัยก่อนประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าท�าภาชนะโดยใช้ดินเหนียวไล้ลงไปในภาชนะจักสาน เมื่อดินแห้ง

แล้วน�าไปเผาไฟ ภาชนะจักสานที่เป็นแม่แบบจะไหม้ไฟหมด เหลือภาชนะดินเผาที่มีรูปทรงเหมือน

ภาชนะจักสานที่มีรอยสานอยู่บนผิวด้านนอก เช่น ภาชนะดินเผาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

กรุงเทพฯ และที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

จากหลักฐานนี้จึงเชื่อว่า เครื่องจักสานเปนมารดาของเครื่องปนดินเผา

เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องจักสานของอาเซียนท่ีมีมาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และ

สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน 

นอกจากนี้เครื่องจักสานยังสัมพันธ์กับหัตถกรรมส�าคัญอีกชนิดหนึ่งคือ เครื่องถักทอ ซึ่งเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีพ การทอผ้ามีพ้ืนฐานมาจากการสาน การทอเป็นการสานแบบหนึ่ง

ใช้เส้นด้ายหรือเส้นไหมแทนตอก การทอผ้าอาจเริ่มจากน�าเส้นใยจากเปลือกไม้ที่หมักให้เนื้อเยื่อเปือย

3. ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์

จากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

4. ตะกร้าจักสาน อายุประมาณ 3000 ปี

แหล่งโบราณคดีประตูผา

จังหวัดล�าปาง
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แล้วทุบเอาเส้นใยมาสานเป็นผืนใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องปูลาด ต่อมาจึงน�าปุยฝ้าย ขนสัตว์ มาปัน

ให้เป็นเส้น โดยใช้ แว (spindle whorl) ดินเผาถ่วงน�้าหนัก จนได้เส้นด้ายที่มีขนาดเท่ากันและ

มีความยาวตามต้องการ น�าเส้นด้ายมาสอดขัดกันทีละเส้นๆ ด้วยมือ โดยขึงด้ายเส้นยืนระหว่าง

ต้นไม้หรือเสากับหลังผู้ทอ แล้วสอดเส้นพุ่งเข้าไปในแนวนอน ซึ่งเป็นการทอโดยใช้แผ่นหลัง (back

traps loom) ของผู้ทอ การทอผ้าลักษณะนี้เป็นการสานด้วยเส้นด้ายเส้นไหม แทนการใช้ตอก

หรือวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเส้นสอดขัดกัน การทอลักษณะนี้ยังทอกันอยู่ในหมู่ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ

ของไทยบางกลุ่มและชนกลุ่มน้อยในสุลาเวสี (Sulawesi) ประเทศอินโดนีเซีย ชาวซาราวัก (Sarawak)

ประเทศมาเลเซีย ผ้าที่ทอเป็นหน้าแคบต้องเย็บผนึกเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม ต่อมาจึงพัฒนามาเป็น

การทอด้วยกี่หรือหูกทอผ้า (loom) ท�าให้ทอผ้าได้หน้ากว้างมากขึ้นเช่นทุกวันนี้

การทอผ้าเป็นวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนมาแต่โบราณ สันนิษฐานว่า รูปแบบของผ้าได้รับ

แบบอย่างมาจากผ้าในรัฐคุชราต (Gujarat) ประเทศอินเดีย โดยเฉพาะการทอผ้ามัดหมี่ (ikat)

ผ้าบาติก (batik) ท�าให้เกิดการทอผ้ามัดหมี่และผ้าบาติกในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลลิปินส์ มาเลเซีย 

กัมพูชา และไทย

     

 

มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรียนรู้คุณสมบัติพิเศษของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติอย่างชาญฉลาด แล้วน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกหลายอย่าง เช่น มนุษย์ยุคโลหะเมื่อประมาณ

4000-1500 ปี ค้นพบเทคโนโลยีที่สามารถน�าแร่ธาตุจากธรรมชาติ เช่น เหล็ก ทองแดง มาแปรรูป

เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ และเครื่องประดับ เช่น มีด ขวาน หอก ปลอกแขน ก�าไลข้อมือ

และกลองมโหระทึก ซึ่งพบในแหล่งโบราณคดีในประเทศไทยหลายแหล่ง เช่น แหล่งโบราณคดี

โคกพลับ จังหวัดราชบุรี แหล่งโบราณคดีชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี แหล่งโบราณคดีหนองแดง

จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งโบราณคดีโป่งมะนาว 

จังหวัดลพบุรี แหล่งโบราณคดีในหุบเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี แหล่งโบราณคดีภูโล้น จังหวัด

หนองคาย แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แหล่งโบราณคดีดอนตาเพชร จังหวัด

5. อาวุธส�าริด จากแหล่งโบราณคดี

ก่อนประวัติศาสตร์

บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

6. ก�าไลและปลอกแขนส�าริด จากแหล่ง

โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์

บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
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กาญจนบุรี ในประเทศเวียดนามพบโบราณวัตถุยุคโลหะในวัฒนธรรมดงเซินหรือวัฒนธรรมดองซอน6 

(Dong son culture) พบกลองมโหระทึกจ�านวนมาก 

แม้มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์จะสามารถผลิตงานหัตถกรรมประเภทเคร่ืองมือเครื่องใช้

เพื่อใช้ในการด�ารงชีวิตได้หลายประเภทและวัตถุประสงค์หลักคือ ท�าให้ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด เมื่อใช้สอย

สมบูรณ์แล้ว จึงค�านึงถึงความงาม เพื่อให้น่าใช้ ท�าให้เครื่องมือเครื่องใช้มีรูปทรง ลวดลาย และสีสัน

งดงามเป็น ศิลปหัตถกรรม หรือ หัตถศิลป 7 มากกว่าที่จะท�าเพื่อใช้สอยทั่วไป แต่การแยกว่าสิ่งใด

เป็นงานหัตถกรรมหรือศิลปหัตถกรรมท�าได้ยาก เพราะเครื่องมือเครื่องใช้หลายชนิดมีประโยชน์ใช้สอย

มีความงามควบคู่กันไป

ศิลปหัตถกรรมอาเซียน

งานศิลปหัตถกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน เฉพาะประเทศมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมยาวนาน

และเคยปกครองด้วยระบบกษัตริย์ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และไทยซึ่งมีสถาบัน

กษัตริย์มายาวนาน เครื่องมือเครื่องใช้จึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ศิลปหัตถกรรมราชสํานัก

(Aristocratic Crafts) หรืองานศิลปหัตถกรรมส�าหรับพระมหากษัตริย์และชนชั้นสูง งานศิลปหัตถกรรม

ของสามัญชน หรือ ศิลปหัตถกรรมชาวบาน (Folk Arts and Crafts)

    

6 วัฒนธรรมดงเซินหรือวัฒนธรรมดองซอน วัฒนธรรมยุคส�าริด มีศูนย์กลางอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม

พบกลองมโหระทึกส�าริดกลองที่ใช้ในพิธีกรรม พบทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัฒนธรรมดองซอนเชื่อว่ามี

การปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ประมง 
7 หัตถกรรม (craft, handicraft) สิ่งที่ท�าหรือสร้างด้วยมือ ด้วยความช�านาญ เพื่อใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน

หรือแลกเปลี่ยน ซื้อขายกันในชุมชนหรือนอกชุมชน หัตถกรรมมีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความงาม หากมีความงาม

ประกอบด้วยเรียก ศิลปหัตถกรรม (arts and crafts) 

7. คนโทเงิน สมัยรัตนโกสินทร์ 8. ขันถมทองและทัพพี สมัยรัตนโกสินทร์
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ศิลปหัตถกรรมราชสํานัก มักประดิษฐ์ด้วยความประณีตและใช้วัตถุดิบที่มีค่า เพื่อแสดง

ฐานะของผู้ใช้ งานศิลปหัตถกรรมราชส�านักปรากฎในประเทศประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา 

ลาว เฉพาะในประเทศไทยเครื่องมือเครื่องใช้ในราชส�านักท�าโดย ชางหลวง8  ที่รับราชการในราชส�านัก

มีการบังคับบัญชาเป็นกรม กอง เช่น กรมช่างสิบหมู่ มีหน้าที่ดูแลการท�างานของช่างหลายสิบประเภท

เช่น ช่างเงิน ช่างทอง ช่างภูษา กรมช่างสิบหมู่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แม้ในปัจจุบัน ยังมีกองช่างสิบหมู่

ในกรมศิลปากร มีหน้าที่ท�างานประณีตศิลป์ของหลวงเพื่อใช้ในราชพิธีต่างๆ

    

 

ศิลปหัตถกรรมชาวบาน หรือ ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน9 เครื่องมือเครื่องใช้ของสามัญชน

โดยทั่วไปท�าเพื่อใช้สอยในชีวิตประจ�าวันหรือสนองความเชื่อของชุมชนหรือกลุ่มชน ผลิตโดยชาวบ้าน

ทั่วไปหรือช่างพื้นบ้าน ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น สร้างรูปแบบ ลวดลาย ให้สอดคล้องกับการใช้สอย 

คตินิยมของกลุ่มชน อาจมีรูปแบบเรียบง่าย หยาบ หรือละเอียดปราณีตขึ้นอยู่กับรสนิยมความงาม

ของท้องถิ่น ชุมชน หรือกลุ่มชน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในปัจจุบันยังท�ากันในหลายประเทศ

โดยเฉพาะประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย

ลาว เวียดนามและไทยมีทั้งที่ยังคงรักษารูปแบบ กลวิธีการประดิษฐ์แบบดั้งเดิม บางประเภทปรับเปลี่ยน

ให้สนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

 

8 ช่างหลวง (aristocratic craftsman) ช่างประจ�าราชส�านักที่สร้างงานสนองพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์

หรือชนชั้นสูง มักสังกัดในกรมช่างหรือกรมช่างสิบหมู่
9 ลักษณะเฉพาะของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน นักวิชาการก�าหนดไว้ดังนี้ 1. สร้างเพื่อประโยชน์ใช้สอย (utilitarian

object) อาจใช้สอยในชีวิตประจ�าวันหรือใช้ในพิธีกรรมตามความเชื่อ ศาสนาของแต่ละกลุ่มชน 2. สร้างจ�านวนน้อย

เพื่อใช้สอยในครัวเรือนหรือแลกเปลี่ยนกันในชุมชน 3. ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือวัตถุดิบจากท้องถิ่นใกล้เคียง

4. ผลิตด้วยมือตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาในแต่ละกลุ่มชน 5. มีรูปแบบเฉพาะถิ่น ใช้สอยได้เหมาะสม สอดคล้อง

กับคตินิยมของกลุ่มชน ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น รูปแบบได้รับการยอมรับของกลุ่มชน 6. ไม่ปรากฏชื่อผู้ช่าง

(unknown craftsman)

9. เครื่องจักจากลอมบอก (Lombok) 10. ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ประเทศฟิลิปปินส ์

ประเทศอินโดนีเซีย คล้ายกระบุง

ในประเทศไทย
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ศิลปหัตถกรรมในอาเซียนแบ่งตามกลวิธีได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางวัฒนธรรม

ของแต่ละประเทศ โดยทั่วไปแบ่งเป็นประเภทต่างๆ อย่างกว้างๆ ได้ดังนี้ 

      

 

1. เครื่องจักสาน (wickerwork) หัตถกรรมโบราณที่ท�าสืบเนื่องมาหลายพันปีจนปัจจุบัน

เครื่องจักสานเป็นศิลปหัตถกรรมร่วมของอาเซียนที่ท�าแทบทุกประเทศ วัตถุดิบหลักที่ใช้กันทั่วไป

คือ ไม้ไผ่ หวาย ย่านลิเพา คล้า ล�าเจียก กระจูด กก ใบลาน ใบตาล เฉพาะไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบที่ใช้

ท�าเครื่องจักสานมากที่สุด เพราะมีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสมกับการท�าเครื่องจักสานคือ เนื้อไม้

เป็นเส้นจักเป็นตอกชนิดต่างๆได้ดี จึงใช้ท�าเครื่องจักสานหลายประเภท เช่น ภาชนะ เครื่องมือจับ

และดักสัตว์บกสัตว์น�้า เครื่องปูลาด ส่วนประกอบอาคาร เช่น สานเป็นแผงท�าเป็นฝาบ้านในสุลาเวสี

(Sulawesi) ประเทศอินโดนีเซีย ฝาบ้านในภาคใต้ตอนล่างของไทย เรือสานด้วยไม้ไผ่ของเวียดนาม 

ในปัจจุบันหลายประเทศพัฒนาเครื่องจักสานจากแบบดั้งเดิมที่ใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน มาประยุกต์

เพื่อใช้เป็นงานตกแต่งอาคารบ้านเรือน 

11. ใบลานตัดและสาน บาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย 

12. จักสานในปัจจุบัน 

ประเทศฟิลิปปินส์ 

13. จักสานไม้ไผ่

ประเทศไทย 

14. หม้อดินเผา

แหล่งโบราณคดี

ก่อนประวัติศาสตร์

บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

15. ผะอบสังคโลกสมัยสุโขทัย  16. ชามลายคราม เวียงกาหลง 

อ�าเภอเวียงป่าเปา จังหวัดเชียงราย 
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2. เครื่องปั้นดินเผา (ceramics) ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบ ท�าทั่วไป

ทุกประเทศ มีกลวิธีและรูปแบบต่างๆ กัน เช่น เครื่องดินเผา(terra cotta or earthenware)

เครื่องดินเผาเนื้อแกร่ง (stone ware) เครื่องดินเผาในอาเซียนมีอายุย้อนขึ้นไปในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ราว 6000 ปีมาแล้ว เช่น เครื่องดินเผาก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี จนถึง

เครื่องสังคโลก ผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัย ในพุทธศตวรรษที่ 19-20 หรือคริสต์ศตวรรษที่ 15

เป็นเครื่องเคลือบที่มีชื่อเสียงและส่งไปขายยังประเทศต่างๆ ในเอเซีย เครื่องสังคโลกที่มีลักษณะ

โดดเด่นคือ เครื่องเคลือบศิลาดล (celadon) เผาด้วยความร้อนสูง น�้าเคลือบท�าจากดินเลนผสม

ขี้เถ้าไม้ (Ash Glaze) ได้ผิวเคลือบสีเขียวคล้ายหยกหรือสีเขียวไข่กา ตกแต่งลวดลายด้วยการขูด

และขีดลายในเนื้อดินแล้วเคลือบทับ คล้ายกับเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซ้องตอนปลายจนถึงราชวงศ์

หยวน ประมานพุทธศตวรรษที่ 19-20 เครื่องถ้วยสังคโลกสีน�้าตาลเข้ม เครื่องเคลือบขาวเขียนลาย

ใต้เคลือบสีน�้าตาล เครื่องเคลือบลักษณะนี้ยังท�าอยู่หลายแห่งในภาคเหนือของไทย เช่น แหล่ง

เครื่องเคลือบเวียงกาหลง อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย แหล่งเครื่องเคลือบจังหวัดล�าปาง

แหล่งเครื่องเคลือบในจังหวัดสุโขทัย

เครื่องปั้นดินเผาที่ท�ากันแพร่หลายในอาเซียนคือ เครื่องดินเผา (Earthenware) ซึ่งเป็น

เครื่องดินเผาที่ใช้ความร้อนไม่สูงมาก มักท�าเป็นภาชนะต่างๆ รูปเคารพ เครื่องตกแต่งอาคาร

ท�าทั่วไปในประเทศไทย บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเผายังเป็นศิลปหัตถกรรมส�าคัญที่ท�ากันแพร่หลายในกลุ่มประเทศ

อาเซียน แต่ได้พัฒนารูปแบบ กลวิธี ต่างๆ ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�าให้มีการท�า

เครื่องปั้นดินเผาด้วยนวัตกรรมที่ก้าวหน้า

       

 

3. เครื่องถักทอ (textile & weaving)ได้แก่ การทอผ้า ย้อมผ้า ปักผ้า และถัก ผ้า

เป็นปัจจัยการด�ารงชีพส�าคัญที่พัฒนามาเป็นล�าดับ ตั้งแต่การใช้หนังสัตว์เป็นเครื่องนุ่งห่ม ต่อมา

จึงน�าเส้นใยพืชมาปันเป็นเส้นแล้วทอเป็นผืน เช่น ผ้าทอด้วยป่านมนิลา (abaca) ใยสับปะรด ฝ้าย 

ในประเทศฟิลิปปินส์ การทอผ้าพื้นบ้านเริ่มจาการทอผ้าพื้นเรียบๆ เสมอกันไม่มีลวดลาย ต่อมา

17. ผ้าซิ่นทอมือแบบต่างๆ

ในประเทศไทย

18. ผ้าลายอย่างหรือผ้าพิมพ์

ที่สั่งพิมพ์มาจากอินเดีย 

19. ผ้าทอ

ประเทศอินโดนีเซีย



109The 3rd National and International Conference on Weaving
ASEAN Cultural Connection

จึงทอให้เป็นลวดลายด้วยวิธียก มัดหมี่ บาติก ผ้าที่ทอด้วยกลวิธีเหล่านี้แพร่หลายในหลายประเทศ

มาแต่โบราณ เช่น ผ้ามัดหมี่ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และไทย รูปแบบของผ้า

อาจได้รับแบบอย่างมาจากผ้าปาโตลา (Patola) ของอินเดีย โดยเข้าไปในเกาะชวาพร้อมกับการค้า

ของบริษัท ดัทช์ อีสอินเดีย คอมพานี (Dutch East India Company) ซึ่งเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติ

และทอด้วยกี่เอวทอเป็น การทอผ้ามัดหมี่แพร่ไปยังประเทศกัมพูชา เช่น ผ้าปอดโฮลซึ่งเป็นผ้านุ่ง

ของผู้ชาย ผ้าสมปักปูมที่มีรูปแบบคล้ายผ้าปาโตลาของอินเดีย ผ้าหน้ากว้างประมาณสองศอก

ยาวประมาณแปดศอก ใช้เป็นผ้านุ่ง ราชส�านักสยามสั่งผ้าสมปักปูมมาใช้เป็นผ้านุ่งอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง

ผ้าอีกชนิดหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมร่วมของอาเซียนคือ ผ้าที่ทอเป็นลวดลายโดยสอดเส้นดิ้นเงิน

หรือดิ้นทอง ในประเทศมาเลเซียเรียก “Songket” ทอมากในรัฐกลันตัน ตรังกานู และแถบคาบสมุทร

มลายู และปาเล็มบัง สุลาเวสี บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย อาจได้รับอิทธิพลมาจากผ้าไหมยกทอง

ของอินเดีย การทอผ้าชนิดนี้ ในประเทศไทยเรียก ผายกดิ้น เป็นการสร้างลวดลายโดยใช้เส้นพุ่ง

เป็นดิ้นเงินหรือดิ้นทองเป็นผ้าทอมือที่มักใช้ในราชส�านักโบราณ 

ผ้าเป็นศิลปหัตถกรรมร่วมของอาเซียน ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ ได้แก่ ฝ้ายและไหม ที่ใช้มา

แต่โบราณ ก่อนที่จะมีเส้นใยสังเคราะห์ ปัจจุบัน การทอผ้าด้วยมือหรือผ้าทอมือยังท�ากันทั่วไป

ในแทบทุกประเทศในอาเซียน

    

  

4. เครื่องโลหะ (Metalworking) ศิลปหัตถกรรมอาเซียนที่ส�าคัญมีความเป็นมายาวนาน

ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคโลหะ (Metal Age) เมื่อราว 5000-3000 ปีมาแล้ว ยุคนี้แบ่งเป็น

ยุคเหล็ก ทองแดง ส�าริด เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์มีความรู้เรื่องการถลุงเหล็ก การหล่อหลอมทองเหลือง

ทองแดง ส�าริด เพื่อท�าเครื่องมือเครื่องใช้ อาวุธ และเครื่องประดับ รวมถึงการใช้ เงิน ทอง นาก

มาท�าเป็นเครื่องประดับ ซึ่งใช้กลวิธีหลากหลาย เช่น การหล่อ การตีหรือบุ การแกะสลักดุนโลหะ

ภาชนะต่างๆ การท�าเครื่องถมและลงยา ซึ่งท�ากันอยู่ที่เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์และไทย 

ปัจจุบันงานศิลปหัตถกรรมประเภทนี้ก้าวหน้ามากทั้งการใช้วัตถุดิบ การออกแบบใช้สอดคล้องกับ

การใช้สอยตามยุคสมัย

    

20. ขันเงินดุนลาย จังหวัดเชียงใหม่ 21. ขันเงินดุนลาย สปป.ลาว
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5. เครื่องรัก (lacquerware) ภาชนะเครื่องใช้ที่ใช้ยางรักเคลือบ เพื่อความคงทนและ

ตกแต่งให้สวยงาม ท�ากันในหลายประเทศ เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ และไทย เครื่องรักในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนมักมีกลวิธีที่คล้ายคลึงกันคือ ท�าภาชนะเครื่องใช้ด้วยไม้ ไม้ไผ่ แล้วเคลือบด้วยยางรัก

ตกแต่งด้วยการเขียนลายระบายสี ปิดทองค�าเปลว หรือขูด ขีด เป็นลวดลาย เครื่องรักในประเทศไทย

และเมียนมาร์มีกลวิธีคล้ายคลึงกัน ท�าเป็นเครื่องใช้หลายชนิด เช่น ขันโอหรือโอ อูบ ใช้ไม้ไผ่สาน

เป็นรูปร่างต่างๆ แล้วเคลือบด้วยรักผสมชาดเป็นสีเลือดหมู เขียนลายด้วยวิธีแกะเป็นร่องแล้วฝังสี

เช่น เครื่องรักเมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์ซึ่งเป็นเครื่องรักที่ประณีตงดงามมาก ในประเทศไทย

เรียกเครื่องรักว่า เครื่องเขิน แหล่งผลิตส�าคัญอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนมากท�าเป็นภาชนะต่างๆ 

เช่น โตก อูบ ขันโอ เครื่องรักที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพดีคือ เครื่องรักเมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์

ในประเทศไทยใช้งานรักเพื่อตกแต่งเครื่องใช้และอาคารพุทธศาสนามาแต่โบราณ เช่น ลายรดน�้า

ส�าหรับตกแต่งตู้พระธรรม หีบธรรม ฝาหอไตร บานประตูบานหน้าต่างโบสถ์และวิหาร 

   24. งานรักประยุกต์มาใช้ตกแต่งผนัง

ของประเทศเมียนมาร์

22. อูบ ภาคเหนือของไทย

23. เชี่ยนหมากรักเขียนลาย ประเทศกัมพูชา 
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6. ภาพเขียน (painting) ได้แก่ ภาพเขียนระบายสีส�าหรับตกแต่งอาคารศาสนสถาน

บ้าน เรือ หลายประเทศมีแบบแผนเป็นของตนเอง เช่น ภาพเขียนแบบประเพณีของบาหลี ประเทศ

อินโดนีเซีย จิตรกรรมตกแต่งเรือกอในภาคใต้ของไทยและจิตรกรรมแบบประเพณีนิยมของประเทศ

ต่างๆ ที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป 

    

 

7. งานปั้นและแกะสลัก (sculpture,craving) ได้แก่ การปั้นและแกะสลัก เช่น การแกะ

สลักไม้ หิน รวมทั้งงานปั้นด้วยดินเหนียว ปูน และงานหล่อ (Casting) โลหะ งานปั้นและแกะสลัก

มีมาแต่โบราณ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาและความเชื่อ เช่น งานแกะสลักหินเป็น

พระพุทธรูปที่สถูปโบโรบูโด (Borobudur) และปรัมบานัน (Candi Prambanan) เทวสถานฮินดู

ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เช่นเดียวกับนครวัด ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมหินท่ียิ่งใหญ่

แสดงให้เห็นฝีมือการช่างชั้นสูง 

24. ภาพเขียนบนแผ่นไม้คอสองศาลาการเปรียญ

วัดท่าข้าม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

25. ภาพเขียนบนธรรมาสน์สิงห์และเพดาน

ศาลาการเปรียญวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์

อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

 26. ศิลาจ�าหลักภาพนารายณ์

บรรทมสินธุ ปราสาทพนมรุ้ง

จังหวัดบุรีรัมย์

27. หงส์ปูนปั้นปรางค์วัดจุฬามณี 

อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ศิลปะสมัยสุโขทัย
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นอกจากงานแกะสลักในโบราณสถานส�าคัญแล้วการช่างแกะสลักหินแกะสลักไม้ยังปรากฏ

อยู่ทั่วไปในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น การแกะสลักไม้ตกแต่งหน้าจั่วบ้านของชาวบาตัก (Batak)

ในสุมาตราตอนเหนือ การแกะสลักหน้ากากของชาวบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย การแกะสลักไม้

เป็นเครื่องใช้เครื่องเรือนในประเทศไทย เวียดนาม เป็นต้น 

     

  

8. งานเบ็ดเตล็ด ได้แก่งานศิลปหัตถกรรมที่ไม่รวมอยู่ในประเภทหลักๆ เช่น งานแกะสลัก

หนังและฉลุหนังวัวหนังควายเป็นตัวหนังส�าหรับการแสดงด้วยแสงเงา (shadow play) อย่าง หนังตะลุง

หนังใหญ่ในประเทศไทย ตัวหนังวาหยังกูลิต (wayang kulit) ในประเทศอินโดนีเซีย การแสดง

ตัวหนังในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยมักแสดงเรื่อง รามายณะ (Ramayana) และเรื่อง

มหาภารตะยุทธ (Mahabarata) ซึ่งรับมาจากอินเดีย ในประเทศไทยการเชิดหนังใหญ่และการแสดง

โขนเรื่อง รามเกียรติ์ ก็รับมาจากอินเดียเช่นเดี่ยวกัน

งานกระดาษ ได้แก่ การใช้กระดาษมาท�าหน้ากากหัวโขน ชฎา ว่าว และใช้ตกแต่งอาคาร

สถานที่ในงานพิธีกรรมต่างๆ 

เฉพาะการท�าว่าวด้วยกระดาษที่มีเอกลักษณ์ ได้แก่ ว่าว (kite:wau) ของประเทศมาเลเซีย 

ลักษณะคล้ายกับว่าวควายในภาคใต้ของไทย การท�าว่าวไม่ได้เป็นงานหัตถกรรมเท่านั้น หากแต่ยัง

แฝงด้วยภูมิปัญญา ตั้งแต่กลวิธีการประดิษฐ์ คตินิยมด้านความงาม จนได้รูปแบบที่มีเอกลักษณ์

โดดเด่น

29. หัวโขน28. หนังใหญ่ วัดขนอน

อ�าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี



113The 3rd National and International Conference on Weaving
ASEAN Cultural Connection

      

ศิลปหัตถกรรมอาเซียนปัจจุบัน

แม้ปัจจุบันจะเป็นยุคดิจิตัลที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายสิ่งสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์10

(AI) ก็ตาม แต่งานศิลปหัตถกรรมที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ยังสะท้อนวิถีชีวิต ของกลุ่มชนที่เครื่องจักร

ไม่สามารถผลิตได้ งานศิลปหัตถกรรมอาเซียนในปัจจุบันยังคงมีอยู่ทั่วและประยุกต์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภค แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือ จิตวิญญาณของชุมชนที่สืบเนื่องกันมาแต่โบราณ 

ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรม ความเชื่อ คตินิยมทางสุนทรียภาพแต่การเปลี่ยนแปลงเป็นองค์ประกอบส�าคัญ

ที่จะท�าให้ศิลปหัตถกรรมอาเซียนคงอยู่สืบไป

10 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่ง

ไม่มีชีวิต

 32.เครื่องเคลือบลายเขียนสี

(porcelain)

30. จักสานเวียดนาม

ปัจจุบัน

31. จักสานฟิลิปปินส์
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การส่งเสริมต่อยอดศิลปหัตถกรรมเครื่องแต่งกายโนราสู่นานาชาติ

ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์
สาขาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ต�าบล เขารูปช้าง อ�าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
อีเมล: noratammanit@gmail.com

บทคัดย่อ
การส่งเสริมต่อยอดศิลปหัตถกรรม เครื่องแต่งกายโนราสู่นานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. สร้างองค์ความรู้เครื่องแต่งกายที่ส�าคัญของโนรา 2. เสริมสร้างความสวยงาม ถูกต้อง เด่นชัด
ของเครื่องแต่งกายโนรา 3. พัฒนาส่งเสริมต่อยอดงานหัตถกรรมที่มีพื้นฐานจากเครื่องแต่งกายโนรา 
การแสดงโนราของภาคใต้ มีเอกลักษณ์ในการแต่งกายที่สวยงาม แตกต่างไปจากการแสดงพื้นบ้าน

ประเภทอื่นของไทย โนรามีการพัฒนาเครื่องแต่งกายให้มีความสวยงาม ถูกต้องตามขนบนิยม
การแต่งกายในอดีต และปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบเครื่องแต่งกาย ใช้ทดแทนวัสดุราคาแพง จัดท�า
ได้ง่าย สวยงาม รวดเร็ว จนสามารถให้โนราทุกคนสามารถสวมเครื่องแต่งกายชุดลูกปัด เทริด ปีก 
เล็บ สนับเพลา ผ้าห้อยหน้า และองค์ประกอบอื่นๆ ได้ครบสมบูรณ์ ท�าให้เกิดความสวยงามตระการตา
เมื่อมีการแสดงโนราจ�านวนมาก ผู้ประดิษฐ์เครื่องแต่งกายโนรา แต่ละประเภท เช่น ช่างท�าเทริด 
ช่างท�าชุดลูกปัด ช่างท�าผ้าห้อยหน้าและอื่นๆ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ สามารถน�าเอกลักษณ์
ชุดโนราไปพัฒนาต่อยอดเป็นงานหัตถกรรมเครื่องประดับ งานตกแต่งและงานนาฏยศิลป์ สร้างรายได้
และเศรษฐกิจแก่ตนเอง ชุมชน เสริมสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายโนราให้เป็นที่รู้จัก
ในประเทศและต่างประเทศ 

ค�าส�าคัญ: เครื่องแต่งกายโนรา การส่งเสริม การต่อยอด



116 The 3rd National and International Conference on Weaving
ASEAN Cultural Connection

Promoting and Developing Nora’s Decorative Costume for an
International Recognition

                                                
Thammanit Nikomrat 

Department of Dramatic Arts, Faculty of Fine and Applied Arts, Thaksin University
Khao Rup Chang, Muang Songkhla, Songkhla Thailand 90000

e-mail: noratammanit@gmail.com

Abstract
The purposes of this study were to 1.) accumulate knowledge and know-how 

craftsmanship related to significant features of Norah costumes 2.) to promote
the beauty and suitable prominent features of Norah costumes, and 3.) to foster
and develop Norah costume-based handicrafts. Norah is a form of traditional,
folk performing arts that is popular in the southern region of Thailand. Components 
and decorations of Norah costume are the pik nok aen or pik neng (a pair of wings 
attached to the costume), thap suang (pendant), pik or hang hong (a decorative
tail wing), pha nung (wrap-around skirt), sanap phlao (a pair of calf-length trousers),
pha hoi na (front-hanging pieces of cloth), pha hoi khang (side-hanging pieces
of cloth), kamlai ton khaen (armlets), kamlai plai khaen (bracelets) and lep
(“fingernails”-fingertip extension pieces). Due to different components of Norah
costumes and dresses, in combination with creativity and skilled craftsmanship,
the community are able to generate extra income from Norah costumes and
accessories. Therefore, Norah’s decorative costumes promotion and development 
play a vital role to upscale the recognition of Norah-based handicrafts to an
international visibility.

Keywords: Norah costume, Norah costume promotion, Norah costume extension
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ความน�าและความส�าคัญ
โนรา คือศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในภาคใต้ ตั้งแต่อดีตกาลว่า

มีความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของครูละครของการแสดงนาฏศิลป์ไทย (ภาคกลาง) เพราะเมื่อมี
พิธีครอบครูนาฏศิลป์ไทย จะต้องใช้ เทริดโนรา เป็นศีรษะครูครอบให้กับทุกคน ในพิธีกรรมนั้นด้วย 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า “เทริด” เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของเครื่องแต่งกาย โนราที่ใช้ส�าหรับ
การแสดงโนราทางภาคใต้ และใช้ในพิธีครอบครูของนาฏศิลป์ไทย

 

พระราชพิธีพระราชทานครอบประธานพิธีไหว้ครูโขนละคร 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2527

(ที่มา : ภูมิแผ่นดินมรดกไทย, 2554)

เคร่ืองแต่งกายของโนรา เป็นเครื่องแต่งกายการแสดงพื้นบ้านประเภทเดียวของไทยที่มี

ความคล้ายคลึงกับเครื่องแต่งกายของการแสดงโขนละครภาคกลาง การแสดงโนราไม่ว่าจะอยู่ใน

รูปแบบการร�า การร้อง การแสดงเป็นเรื่อง ยังคงแสดงความเป็นเอกลักษณ์การแต่งกาย เพียงรูปแบบ

เดียวไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกว่า การแต่งกายแบบเครื่องต้น ดังนั้น โนราทุกคนที่เกิดขึ้นในภาคใต้

จะมีชุดการแสดงที่มีรูปแบบเดียวเหมือนกันหมดทุกคน แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของโนราได้อย่าง

ชัดเจน
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เครื่องแต่งกายโนราในอดีต

(ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2560)

การแต่งกายด้วยชุดโนราซึ่งเรียกว่าเครื่องต้นนั้น ในอดีต จะสวมใส่ถูกต้องสมบูรณ์

ทุกชิ้นส่วนเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือนายโรง ปัจจุบันโนราทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ สามารถ

สวมใส่ชุดโนราด้วยเครื่องต้นอย่างสวยงาม สมบูรณ์แบบ เพราะโนราทุกคนหรือทุกคณะที่มีความ

พร้อมทางทุนทรัพย์และการจัดการด้านการแต่งกาย สามารถแต่งกายได้สวยงามถูกต้อง และสร้าง

ความสุข ความพึงพอใจในความงดงามของชุดเครื่องแต่งกายโนรา

 

เครื่องแต่งกายโนราในยุคปัจจุบัน

(ที่มา : วิระเดช  ทองค�า, 2561)
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เครื่องแต่งกายโนราในยุคปัจจุบัน

(ที่มา : รุยาภา  รอดทิม, 2561)

เครื่องแต่งกายโนรา ซึ่งเรียกว่าเครื่องต้นโนรา นั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบของชิ้นส่วน

ต่างๆ ของเครื่องประดับที่โนราน�ามาสวมใส่ประกอบด้วย เทริด สร้อยคอ สังวาล ผ้าห้อย สนับเพลา

ผ้านุ่ง เล็บ ก�าไล ต้นแขน ปลายแขน ปั้นเหน่ง ทับทรวง จ�ายาม หน้าผ้า หาง นอกจากนี้จะมี

ส่วนประกอบของลูกปัดในองค์ประกอบของตัวเสื้อ คือ รัดอก ไหล่ ปิ้งคอ ปิ้งสะโพก ซึ่งเครื่องแต่งกาย

ของโนราภาคจะมีความโดดเด่น สวยงามเป็นเอกลักษณ์อยู่ที่ชุดลูกปัดโนรา หาง เล็บ และเทริด

ซึ่งล้วนเป็นฝีมือจากงานหัตถกรรมของศิลปินโนรา และกลุ่มชาวบ้านที่ชื่นชอบโนราหรือมีทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบการแต่งกายโนรา ช่วยกันประดิษฐ์เครื่องแต่งกายให้ผู้ที่ชื่นชอบ

หรือศิลปินโนราได้สวมใส่ในการแสดงทั่วภาคใต้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ เศรษฐกิจให้กับครอบครัว

และชุมชน

     

เครื่องแต่งกายโนรา

(ที่มา : ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์, 2560)
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เครื่องแต่งกายโนรา

(ที่มา : วิระเดช  ทองค�า, 2561)

แนวทางการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมโนรา

การส่งเสริม หมายถึง การจัดท�า พัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

การจัดการและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมของการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายโนรานั้นมีอยู่หลากหลาย

รูปแบบ ตามประเภทของเครื่องแต่งกายแต่ละชิ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านคุณค่า สวยงาม

ถูกต้อง และใช้ได้อย่างทั่วถึงและแพร่หลาย ดังตัวอย่างการส่งเสริมต่อไปนี้

1. การส่งเสริมการท�าเทริดโนรา

 ช่างท�าเทริดโนราในแต่ละจังหวัด เช่น สงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และ 

นราธิวาส ต่างก็มีทักษะแนวคิดในการท�าให้มีรูปทรงแตกต่างกันตามความถนัดและชื่นชอบของช่าง

แต่ละจังหวัด ดังนั้น ให้รักษารูปทรง เอกลักษณ์ ฝีมือการท�าแต่ละช่างให้คงรูปลักษณ์เดิมเป็นสิ่ง

ส�าคัญไว้ นอกจากนี้ช่างแต่ละแห่งได้ท�าเทริดให้มีความหลากหลายขนาด เพื่อให้ยุวชน เยาวชน

และประชาชนแต่ละจังหวัดได้มีเทริดสวมใส่เมื่อร�าโนราทุกคน

 การใช้วัสดุและวัตถุดิบทดแทนแต่มีความคงทนหรือน�้าหนักเบา ราคาถูก หาซื้อได้

โดยทั่วไปมาทดแทนวัสดุที่มีอุปสรรคในการน�ามาประดิษฐ์ เช่น ใช้กระจังประดิษฐ์จากพลาสติก

กระปองน�้ามันแทนหนังวัว ใช้พลอยสีต่างๆ ประดับแทนกระจก ใช้เพชรปลอมเสริมแต่งความ

แวววาว การท�าลวดลายกระจังภาคใต้แบบถาวรในแท่นพิมพ์แทนการปั้นกับมือ ซึ่งได้ปริมาณ

และความรวดเร็วในการท�าจึงเป็นเทคนิคส�าคัญในการพัฒนากระบวนการประดิษฐ์เทริด
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2. การร้อยชุดลูกปัดโนรา

 การส่งเสริมการร้อยชุดลูกปัดโนรานี้ จะมีการศึกษาวิธีการร้อยที่ส�าคัญและนิยมใช้ในการ

ประดิษฐ์ชุดลูกปัดโนรา ให้เข้าใจเป็นพื้นฐาน เช่น การร้อยแบบช่อ การร้อยแบบสาม-สาม การร้อย

ห้า-สาม ซึ่งการร้อยแต่ละแบบจะท�าให้ชุดสวยงามแตกต่างกัน ส�ารวจแหล่งผลิต จ�าหน่ายคุณภาพ

ลูกปัดประเภทต่างๆ สีดั้งเดิมหรือสีพื้นฐาน และลูกปัดที่มีการสร้างสีสันขึ้นมาใหม่ มีการเปรียบเทียบ

ลวดลายแบบดั้งเดิมและลวดลายที่เกิดขึ้นมาใหม่ เช่น ลายลูกแก้ว ลายกระจัง แต่ละแบบควรจะ

น�ามาประดิษฐ์ในส่วนใดของชิ้นผืนลูกปัดแล้วจะสวยงาม การรวมกลุ่มประดิษฐ์ชุด และจ�าหน่าย 

ตามจ�านวน ขนาด การสอดแทรกการตลาดในการจ�าหน่าย เช่น ซื้อชุดลูกปัด 1 ชุด ราคา 6,000 บาท

ถ้าหาก 10 ชุด ราคาชุดละ 5,500 บาท เป็นต้น

 

การร้อยชุดลูกปัดโนรา

(ที่มา : วารสารวัฒนธรรม ปีที่ 57 ฉบับที่ 1, 2561)

3. การประดิษฐ์ผ้านุ่ง ผ้าห้อย และหน้าผ้าของโนรา

 งานเครื่องแต่งกายโนราแต่ละชิ้นจะมีลักษณะของการประดิษฐ์ การท�าที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะหลากหลายอาชีพ และหลากหลายฝีมือ ดังเช่น งานประเภท ผ้านุ่ง ผ้าห้อย หรือหน้าผ้า

ของโนรา จะอยู่คนละกลุ่มกับช่างท�าเทริด และลูกปัดเป็นงานคนละแผนก ดังนั้นในการส่งเสริม

ก็จะอยู่ในกลุ่มช่างตัด เย็บ ปัก ถัก ร้อย เสื้อผ้า ซึ่งใช้ความละเอียด ประณีต อีกรูปแบบหนึ่ง

 วิธีการส่งเสริมให้เกิดความสวยงามและความนิยม กลุ่มนี้จะเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ตามตลาด

แฟชั่นของผ้า ดังเช่น ในอดีต ผ้านุ่งโนราจะใช้ผ้าโทเร สีต่างๆ หรือผ้าลายไทย ส�าเร็จรูปส�าหรับ

นุ่งโจงกระเบน กางเกงใช้ผ้าขาวติดแถบและเชิงด้วยผ้าแดงธรรมดา แต่ปัจจุบันผ้าส�าหรับใช้เป็นผ้านุ่ง
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และกางเกง แถบเชิงจะต้องมีความสวยงาม ลวดลายละเอียด ประณีต แปลกใหม่ ช่างตัดเย็บจึงต้อง

รู้จักตลาด แหล่งผลิต ขายผ้าแต่ละชุมชนหรือจังหวัด เช่น แหล่งผ้าเมืองนครศรีธรรมราช แหล่งผ้า

อ�าเภอหาดใหญ่ หรือแหล่งผ้าพาหุรัด ประตูน�้า ที่กรุงเทพมหานคร นอกจากช่างผู้ตัดเย็บเป็นผู้

ส่งเสริมความทันสมัยแล้ว ศิลปินโนรา รุ่นต่างๆ จะต้องเป็นผู้น�าแฟชั่นในการสวมใส่ผ้านุ่ง กางเกง

โนรา ผ้าห้อย หน้าผ้าที่สวยงามและทันสมัย ช่างตัดเย็บแต่ละจังหวัดจะต้องมีฝีมือ รวดเร็ว และมี

ความทันสมัยไปพร้อมกับศิลปินโนรา ซึ่งคณะโนราที่มีโอกาสได้แสดงบ่อยๆ ต่อสาธารณชน หรือ

มีชื่อเสียงจะเป็นผู้น�าแฟชั่นในเรื่อง ชุด สี ประเภทของผ้าที่ใช้ซึ่งบ่งบอกฐานะเศรษฐกิจโอกาส

ของโนรา

จากการส่งเสริมการท�าเทริด การร้อยชุดลูกปัดโนรา และการประดิษฐ์ตัดเย็บ กางเกง ผ้านุ่ง

โนรานั้นเป็นเพียงแนวทางการส่งเสริมที่ใช้ส�าหรับการแสดงโนรา และยังมีองค์ประกอบเครื่องแต่งกาย

ประเภทอื่น เช่น เล็บ หาง ปั้นเหน่ง ก�าไล เป็นตัวที่จะต้องมีการส่งเสริมเพื่อใช้ในการแสดงโนรา

ได้ง่ายและเกิดประโยชน์มากที่สุด

ผ้านุ่ง ผ้าห้อย และหน้าผ้าของโนรา

(ที่มา : ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์, 2561)

การต่อยอดด้านเครื่องแต่งกายโนรา

การต่อยอด คือ การน�าองค์ความรู้เดิมมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับงานประเภทอื่นๆ

เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการต่อยอดเพื่อเกิดประโยชน์นี้จะไม่ซ�้าซ้อนหรือใช้

เหมือนกับคุณค่าดั้งเดิม แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้
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การต่อยอดด้านภูมิความรู้จากเทริด

โดยปกติช่างท�าเทริดจะท�าเทริดเพื่อให้โนราสวมใส่ แต่การต่อยอดจะเอาความสวยงาม

รูปทรงเทริดไปประดิษฐ์และพัฒนาเป็นงานหัตถกรรมประเภทอื่นๆ

1. การย่อหรือขยายเทริด ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อจัดท�าเป็นของที่ระลึก จ�าหน่ายในโอกาส

ต่างๆ หรือท�าเทริดให้มีขนาดเล็กลงเพื่อใช้ในการเชิดหุ่นโนรา การปรับเทริดให้มีขนาดใหญ่ ใช้เป็น

สัญลักษณ์ประดับในงานต่างๆ

2. การใช้โครงสร้างของเทริดประดิษฐ์เป็นโคมไฟติดตั้ง ประดับตามโตะ อาคารสถานที่ต่างๆ

โดยมีการเสริมลวดลาย ประดิษฐ์สัดส่วนการร้อยลูกปัดเพิ่มเข้าไปในโครงเทริด

 

เทริดจิ๋ว

(ที่มา : มโนราห์ตะวัน  จันทราศิลป จ.ตรัง, 2561)

 

การต่อยอดด้านภูมิความรู้ของลวดลายลูกปัดโนรา

โดยปกติชุดโนราจะโดดเด่นอยู่ที่ลวดลายของลูกปัดที่ร้อยทีละเม็ดเป็นดอก เป็นลาย การเรียง

ซ้อนต่อเนื่องกัน จนเป็นตัวเสื้อหรือสังวาลไว้สวมใส่ แต่การต่อยอดจะมีการพัฒนาได้ หลายรูปแบบ 

เช่น

1. การน�าลวดลายลูกปัดเพียง 1 ดอก หรือ 2 ดอก เล็ก ๆ มาประดิษฐ์เป็น ตุ้มหู สร้อยคอ

ปินปักผม พวงกุญแจ ใช้ในโอกาสต่าง ๆ สร้างความสวยงามให้กับกลุ่มสตรีทั่วๆ ไป

2. การท�าลวดลายลูกปัดมาขึ้นเป็นรูปทรงแบบใหม่ เช่น ทรงกระบอก เพื่อใช้ส�าหรับ

ประดิษฐ์พวงมาลัยลูกปัด ปลอกปากกา ดินสอ เป็นของช�าร่วยในโอกาสต่างๆ 
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การต่อยอดศิลปหัตถกรรมลูกปัดโนรา

(ที่มา : เนติพงศ์  ไล่สาม, 2561)

3. การน�าลวดลายลูกปัดมาสร้างในรูปทรงใหม่ใช้การวางทับซ้อนลายดอก ใช้วัตถุดิบ ในการ

ร้อยพิเศษเพื่อการดัดรูปทรง ความทนทาน เช่น ม่าน ระย้า ประตู กระเปา โคมไฟตกแต่งบ้าน

กรอบกระจกตามห้องต่างๆ ซึ่งกระบวนต่อยอดเหล่านี้จะต้องมีการออกแบบ ลวดลาย รูปทรง

วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบ จึงจะท�าให้เกิดความสวยงาม ในขณะเดียวกัน สร้างคุณค่าและความนิยม

ไปสู่วงกว้าง แต่ยังคงเอกลักษณ์โนราไว้

 

ม่านลูกปัดโนรา องค์ประกอบของการแสดงโนราสร้างสรรค์

(ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560)
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กลุ่มศิลปินและช่างฝีมือ นักออกแบบที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในการต่อยอดด้านความคิด

เหล่านี้จะปรากฏในอ�าเภอควนเนียง อ�าเภอระโนด ในจังหวัดสงขลา อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ศิลปิน และช่างต่อไปนี้

1. โนราเอก ลายลูกปัด บ้านห้วยลึก อ�าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 

(ที่มา : โนราเอก ลายลูกปัด, 2561)

2. นายช่าง  เนติพงศ์ ไล่สาม บ้านขาว อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

   

(ที่มา : เนติพงศ์ ไล่สาม, 2561)



126 The 3rd National and International Conference on Weaving
ASEAN Cultural Connection

3. นายช่างผึ้ง  เทวากร บ้านโคกทราย อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 

(ที่มา : ผึ้ง  เทวากร, 2561)

4. โนราบรรหาร ดาวรุ่งนครศรีธรรมราช บ้านไม้เสียบ อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ที่มา : โนราบรรหาร ดาวรุ่ง นครศรีธรรมราช, 2561)

ทั้ง 4 ท่าน เป็นเพียงกลุ่มศิลปินรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ที่มีการต่อยอดส่งเสริม และรักษา

เครื่องแต่งกายโนรา ให้เกิดประโยชน์อย่างแพร่หลาย กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาศัยผลงานของ

ศิลปหัตถกรรมที่มีการจ�าหน่าย โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้มีการใช้ประโยชน์ ในรอบสิบปีที่ผ่านมา 

ซึ่งยังมีกลุ่มศิลปิน ช่างหัตถกรรมเกี่ยวกับโนราที่มีการประดิษฐ์เผยแพร่ มีฝีมือและ เศรษฐกิจ รายได้

อยู่ในเกณฑ์ดี ที่ควรจะส่งเสริม เผยแพร่ในโอกาสต่อไป
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จากความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของการใช้เครื่องแต่งกายชุดลูกปัดโนรา ของภาคใต้

ที่จะมีประโยชน์และคุณค่าต่อคนทั่วไปไม่เฉพาะต่อศิลปินโนราผู้ใช้แล้ว องค์ประกอบที่ส�าคัญนั้น

จะต้องประกอบด้วยสิ่งส�าคัญ 3 ประการ คือ

1. ศิลปินโนรา นายช่างหรือผู้มีหน้าที่ประดิษฐ์เครื่องแต่งกายประเภทต่างๆ ของโนรา

จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจทักษะ อย่างดีเยี่ยมและถูกต้อง ลึกซึ้งในความรู้แต่ละสาขาช่าง จะได้รับ

การปลูกฝังทางด้านการจัดการด้านวัฒนธรรมประเภทต่างๆ เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน

การมีประโยชน์ คุณค่าของศิลปหัตถกรรมด้านนี้ 

2. การส่งเสริมเป็นสิ่งส�าคัญจะต้องส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมของโนราทุกด้านให้มี

คุณภาพดี ละเอียด ประณีต ใช้ได้เหมาะสม และครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้อุปกรณ์

การแสดงเครื่องแต่งกายโนราทุกชิ้นล้วนมีความสวยงาม สมบูรณ์ มีประโยชน์และคุณค่ามากกว่า

การส่งเสริมพัฒนาในอดีต ตามยุคสมัยของสังคม และวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไป

3. การต่อยอด รู้จักน�าภูมิปัญญาเดิมไปพัฒนาสร้างสรรค์เป็นงานประเภทอื่นๆ ที่น�า

องค์ความรู้วัตถุดิบ และลักษณะของหัตถกรรมเครื่องแต่งกายโนรา แต่ละประเภทไปปรับปรุง

ดัดแปลง ให้เกิดประโยชน์กับงานประเภทอื่น นอกเหนือจากศิลปะการแสดงและการแต่งกาย เช่น

งานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม งานแฟชั่น และเครื่องประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ 

เมื่อผู้เป็นเจ้าของงานหัตถกรรมเครื่องแต่งกายโนรา ชัดเจน มีความพร้อมทั้งกลุ่มผู้ท�า

หน่วยงานสนับสนุน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แนวคิดของการอนุรักษ์ ส่งเสริมสร้างสรรค์ ต่อยอด 

ปรากฏในกลุ่มผู้ผลิตอย่างกว้างขวาง การขยับขยายสู่อาเซียน และนานาชาติ จะค่อยๆ ติดตามมา

เมื่อมีผู้สนใจ เข้าใจ ในงานศิลปหัตถกรรมเครื่องแต่งกายโนราอย่างกว้างขวาง การขยับขยายสู่

เส้นทางอาเซียน และนานาชาติก็จะมีหน่วยงานรองรับ สนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้เพิ่มขึ้นมา

ตามล�าดับ ดังเช่น ผลงานศิลปหัตถกรรมของศิลปินทั้งสี่ท่านที่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้มแข็ง

ทางด้านศิลปหัตถกรรมเครื่องแต่งกายโนราสู่นานาชาติ
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ผ้าพระบฏ : พหุวัฒนธรรมวิถีพุทธแห่งเอเชีย

วิมล  ด�าศรี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชต�าบลท่างิ้ว 
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อีเมล: wimon_dam@nstru.ac.t

บทคัดย่อ

กล่าวถึงความหมายของพระบฏซึ่งหมายถึงผ้าท่ีมีภาพพระพุทธเจ้าหรือพุทธประวัติ

สร้างขึ้นมาเพื่อไว้บูชา ความเป็นมาของพระบฏ ปรากฏในต�านานสมัยพระเจ้าอชาตศัตรู ในชั้นแรก

พระบฏถือเป็นรูปเคารพแทนพระพุทธเจ้า ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงบทบาทมาเป็นเครื่องบูชาที่ถวาย

ต่อพระพุทธองค์ การสร้างพระบฏส่วนใหญ่เป็นภาพพระพุทธเจ้าหรือพุทธประวัติ รูปแบบพระบฏ

มีท่ีเป็นผืนผ้าขนาดยาวซึ่งเขียนภาพลงเป็นผืนผ้าขนาดยาวซึ่งเขียนภาพลงเต็มผืนและผืนผ้า

ขนาดเล็กเล่าเรื่องเป็นตอนๆ พระบฏที่นิยมผลิตในนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เป็นผืนยาวเพื่อเหมาะสม

แก่การอัญเชิญไปห่มรอบองค์พระบรมธาตุเจตุดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อเป็นพุทธบูชา

ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงต่างก็มีพระบฏไว้สักการะในประเทศอินเดีย มีต�านาน

เล่าถึงที่มาของผ้าพระบฏว่าสมัยพุทธกาลพระเจ้าอชาตศัตรูได้ทูลขอพระพุทธฉายจากพระพุทธเจ้า

เพื่อน�ามาสักการะบูชาแทนพระพุทธองค์ พระพุทธเจ้าจึงได้โปรดประทานพระพุทธฉายเป็นภาพ

พระพุทธองค์ประทับอยู่บนผ้าผืนหนึ่งให้แก่พระเจ้าอชาตศัตรู จากนั้นถึงเกิดความนิยมเขียนภาพ

พระพุทธเจ้าลงบนผืนผ้าเพื่อสักการบูชาแพร่หลายไปยังดินแดนอื่นที่นับถือพุทธศาสนา เช่น ประเทศ

เนปาล ศรีลังกา ทิเบต จีน ญี่ปุ่น พม่า ลาว เป็นต้น บางท้องถิ่นมีการน�าสัญลักษณ์อื่นในทาง

พุทธศาสนามาเขียนบนผืนผ้าด้วย เช่น พระบฏในทิเบตที่เรียกว่า “ถังกา” (Thangka) เขียนภาพกาลจักร

หรือปฎิจจสมุปบาทอันเป็นสื่อแสดงถึงพระธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และสั่งสอนเอาไว้ เป็นต้น

จากการศึกษาพบว่าในดินแดนไทยสมัยโบราณ พระบฏถือเป็นสิ่งที่เคารพอย่างหนึ่งของพุทธ

ศาสนิกชน ซึ่งสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นรูปแทนพระพุทธเจ้าที่เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว พระบฏ

มีหลายขนาดตามก�าลังความสามารถในการทอและการวาด การท�าพระบฏได้รับความนิยมอย่างมาก

จากพุทธศาสนิกชนในสมัยโบราณ เนื่องจากลงทุนต�่าและใช้เวลาน้อยกว่าการสร้างพระพุทธรูป

อีกทั้งสามารถพกพาติดตัวไปยังท่ีต่างๆ ได้ง่าย ต่อมาเมื่อพุทธศาสนิกชนรู้จักเครื่องมือในการท�า

พระพิมพ์ ความนิยมท�าพระบฏก็เริ่มลดลง เพราะพระพิมพ์สามารถผลิตได้ครั้งละจ�านวนมาก

เก็บรักษาไว้ในศาสนสถานได้นานกว่า รวมถึงยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่า ส่งผลให้บทบาท

หน้าที่ของพระบฏได้เปลี่ยนแปลงจากการเป็นรูปเคารพมาเป็นเคร่ืองบูชาท่ีถวายต่อพระพุทธองค์
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ในปัจจุบันพระบฏในนครศรีธรรมราช นิยมน�าผ้าขาวขนาดยาวมาเขียนภาพพระพุทธองค์

หรือภาพพระพุทธรูปปางต่างๆ ตามแนวนอน แต่ละผืนมีภาพลักษณะดังกล่าวหลายภาพ ผู้สร้าง

และผู้เขียนภาพจึงต้องใช้เวลานับเดือนในการท�า เมื่อเขียนเสร็จก็น�าผ้าไปประดับตกแต่งด้วยแถบผ้า

หรือลูกปัดสีต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามแก่พระบฏ ก่อนที่จะน�าเข้าขบวนแห่แหนไปบูชาพระบรมธาตุ

เจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระยะต่อมาการประดับผืนผ้านิยม

ให้สตรีที่มีฝีมือมาเย็บผ้าแพรและลวดลายดอกไม้ที่ขอบแถบผ้าตลอดทั้งผืน ปัจจุบันช่างผู้ช�านาญ

ด้านการวาดและตกแต่งมีจ�านวนน้อยลง ประกอบกับพุทธศาสนิกชนไม่ค่อยมีเวลาว่างมาจัดท�า

พระบฏ ท�าให้แต่ละปีมีพระบฏเพียงจ�านวนหนึ่งที่มาเข้าร่วมขบวนแห่ ส่วนใหญ่มักใช้ผ้าผืนยาว

สีขาว แดง และเหลืองแทน
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Abstract

Explains the meaning of Prabod which mean a piece of cloth on which Lord 

Buddha or Buddha’s life are painted for worship. The origin of Prabod was

mentioned in the legend during the time of King Ajatashatru. Initially, Prabod

was regarded as am image for Buddha worship. Later, is has changed to be oblation 

for Lord Buddha. The created Prabod is aimed to offer it to temple as Buddha

worship as well as household worship. Picture and stories painted on Prabod are 

related mainly to Lord Buddha and his stories. Forms of Prabod are both in a long 

piece of cloth on which pictures are painted the whole length and in a small sized 

cloth on which picture of the serial stories are painted. Prabod created in

Nakhonsrithammarat is mainly a long rectangle piece of cloth which is good for 

wrapping around Praborommathaad Pagoda at Wat Praborommathaad for Buddha

worship.

All across the land where Buddha is disseminated, there are Prabod for

worship. The India legend gives accounts of the origin of Prabod that King

Ajatasshatru asked Lord Buddha for his image for him to worship. Hence, Lord

Buddha gave him his image draw on a piece cloth. After that it became popular

to draw/paint image of Lord Buddha on piece of clothes for worship in the land 

where Buddhism flourishes i.e. Nepal, Sri Lanka, Tibet, China, Japan, Korea, Myanmar, 

Laos etc. In some localities, some other Buddhist symbols are painted on piece

of cloths as well. For example, in Tibet, Prabod is called “Thangka” on which

pictures of the wheel of life or Paticcasamuppada depicting Buddha’s teachings.

From the research, it is found out that in ancient territories of Thailand,
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Prabod was an object or worship for Buddhists created to represent Lord Buddha 

who has attained complete nirvana. Prabod varies in different size in accordance

to the potentials in weaving and painting. Prabod was very popular among Buddhists 

in ancient times since it requires a small investment and time consumption was less 

than making Buddha images. It is also convenient to carry it around as well. At a 

later stage when Buddhists learned how to make votive tablets, and as votive

tablets could be produce in a mass production, could be kept longer in religious 

sites and easier mobility, the popularity in making Prabod gradually subsided.

Consequently, the role and function of Prabod has changed from being an image

for worship to an oblation to be offered to Lord Buddha.

As for Prabod in Nakhonsrithammarat these days, a long piece of cloth

is often chosen for horizontally painting images of Buddha or painting of Buddha 

images of different postures on. Each piece of cloth has several painting on. Thus,

it takes around one month time to complete one. After painting are done, the piece 

of cloth will be decorated with cloth bands or colorful beads to add more beauty 

to Prabod before taking it to join the procession to worship Praborommathaad

Pagoda at Wat Pramahathaad Woramahawiharn. In recent day, the decoration

of cloth often done by skillful ladies who would sew silk fabric and flower designs 

among the edge of the whole strip of cloth. Now there are less skilled craftsmen

is painting and decoration. Additionally, Buddhists become less busy in producing 

Prabod and as result; there are only a certain number of Prabod in the procession, 

most of which are a white, red and yellow long piece of cloth.
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ผ้าพระบฏจากหน่วยงานต่างๆ ที่น�าไปถวายเปนพุทธบูชาที่พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 

 

“ผาพระบฏ” ถือเป็นเครื่องพุทธบูชาประเภทหนึ่งของชาวพุทธที่มีต้ังแต่สมัยพุทธกาล

ด้วยความเช่ือที่สืบสานต่อกันมาว่าผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นชาติใด

ภาษาใด หากมีความเชื่อมั่นในพระพุทธองค์ ย่อมเคารพบูชาด้วยเครื่องพุทธบูชาได้ทุกรูปแบบ

หนึ่งในรูปแบบเครื่องพุทธบูชาที่นิยมกันมากก็คือ “ผาพระบฏ” 

ความหมายและความเปนมา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 และนักวิชาการด้านจิตรกรรม ต่างให้

ความหมายไปในลักษณะเดียวกันว่า “พระบฏ” คือผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าและแขวนไว้บูชา

ในที่อันควร บัญชา พงษ์พานิช1 กล่าวถึงความเป็นมาของ “ผาพระบฏ” ว่ามีต�านานการเขียนภาพ

พระบฏว่าพระเจ้าอชาตศัตรู ทูลขอพระพุทธฉายจากพระพุทธเจ้าเพื่อสักการะ พระพุทธเจ้าได้โปรด

ประทานพระพุทธฉายซึ่งประทับอยู่บนผ้าผืนหนึ่งที่ระบายด้วยสีต่างๆ แล้วสืบต่อการท�าภาพบนผืนผ้า

ผ้าพระบฏเริ่มต้นจากอินเดียและเผยแพร่ไปจนถึงประเทศอื่น ได้แก่ จีน ทิเบต ญี่ปุ่น และเกาหลี

ประเทศเหล่านี้ นิยมการเขียนภาพพระพุทธเจ้าและสาวกบนผืนผ้า โดยเฉพาะในดินแดนทิเบต

1 บัญชา  พงษ์พานิช ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช อ�าเภอเมือง

จังหวัด นครศรีธรรมราช 
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ทุกวันนี้ก็ยังผลิต เรียกว่า “ถังกา” (Thangkha) รูปแบบนี้แพร่หลายไปทั่วทั้งทวีปเอเชีย โดยเฉพาะ 

“กาลจักร” (Wheel of Life) หรือ “ปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งหมายถึง พระธรรม ที่พระพุทธองค์

ทรงตรัสรู้และสั่งสอน 

ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์2 ได้กล่าวถึงความเป็นมาหรือก�าเนิดของผ้าพระบฏไว้ว่า ในชั้นแรก

ผ้าพระบฏถือเป็นรูปเคารพอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นรูปหรือตัวแทน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว รูปเคารพที่วาดบนผืนผ้านี้มีหลายขนาด

ใหญ่บ้างเล็กบ้างตามก�าลังความสามารถในการทอผ้าและวาดภาพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพพระพุทธองค์

ประทับยืน เก็บไว้บูชาในเคหสถานทั่วไปในดินแดนที่พระพุทธศาสนาแผ่เข้าไปถึง การวาดภาพ

พระพุทธองค์ลงบนผ้าดังกล่าว ลงทุนต�่าและใช้เวลาน้อยกว่างานประติมากรรม หรือการปั้น

พระพุทธรูป อีกทั้งยังสามารถพกพาติดตัวไปยังถิ่นอื่นได้โดยง่าย การผลิตผ้าพระบฏจึงกลายเป็น

ความนิยมอยู่มากในหมู่พุทธศาสนิกชนสมัยแรกๆ 

ล่วงมาในยุคที่พุทธศาสนิกชนเริ่มรู้จักวิธีการท�าพระพิมพ์พระเครื่องด้วยดินดิบบ้าง ดินเผาบ้าง

และโลหะส�าริดบ้าง ความนิยมท�าผ้าพระบฏก็ค่อยลดลง เพราะพระพิมพ์ พระเครื่อง เป็นรูปเคารพ

ที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาสามารถผลิตได้คราวละมากๆ เก็บรักษาไว้ในศาสนสถานได้ยั่งยืนกว่า รวมทั้ง

สามารถติดตั้งและตกแต่งให้สง่างามกว่าผ้าพระบฏ เหตุนี้ผ้าพระบฏจึงเริ่มลดความนิยมลงตามล�าดับ

อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมาบทบาทหน้าที่ของผ้าพระบฏได้เปลี่ยนจากการเป็นรูปเคารพ กลายมาเป็น

เครื่องบูชาที่ถวายต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือกันว่าเป็นวิธีการบูชาอีกวิธีหนึ่ง 

เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาในดินแดนสยามประเทศ ความเชื่อเรื่องการบูชาพระพุทธเจ้า

ด้วยผ้าพระบฏก็ตามเข้ามาด้วย ท�าให้ชาวพุทธในดินแดนนี้รู้จักท�าผ้าพระบฏ โดยการทอหรือประดิด

ประดอยเป็นผืนกว้างและยาวตามความคิดสร้างสรรค์ ใช้สี และวัสดุที่หาได้ในถิ่นนั้นเป็นหลัก

จนกลายเป็นเครื่องพุทธบูชาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปบ้างดังเช่น ผ้าพระบฏ

ในภาคเหนือตอนบนหรือล้านนาเรียกว่า “ตุง” และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า “ผาพระเหวด”

เป็นต้น 

2 ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ส�านักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ความมุ่งหมายของการสร้างพระบฏ 

สุรศักดิ์  เจริญวงศ์3 อธิบายว่าการสร้างพระบฏในสมัยโบราณมีความมุ่งหมายดังนี้ 

1. เพื่อเป็นพุทธบูชากราบไหว้แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

2. เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมในพุทธศาสนา เช่น การเทศน์มหาชาติ และการทอดกฐิน 

เป็นต้น 

3. เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 

4. เพื่อประดับตกแต่งศาสนสถาน 

นอกจากเน้นเรื่องความงามและความมีคุณค่าทางศิลปะอย่างยิ่งแล้ว พระบฏยังมุ่งเน้น

สร้างความหมายและความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาอีกวิธีหนึ่ง ในสมัยรัตนโกสินทร์นิยม

สร้างพระบฏเพื่อเป็นอานิสงส์ให้แก่ผู้สร้างและแก่บุคคลในครอบครัว ดังเห็นได้จากพระบฏบางผืน

มีการเขียนค�าอุทิศ บอกชื่อผู้สร้าง บอกวันเดือนปีที่เขียนด้วย นอกจากนี้ยังนิยมสร้างขนาดที่ไม่ใหญ่นัก

เพ่ือแขวนไว้ในห้องพระภายในบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสักการบูชาเช่นเดียวกับการสร้าง

พระพุทธรูปขนาดเล็กไว้บูชาในอาคารบ้านเรือน ยามที่ตนเองและครอบครัวเกิดเจ็บป่วยมักจะ

บนบานกันว่าถ้าหายเจ็บป่วยจะสร้างพระบฏไว้บูชาในเหย้าเรือนหรือสร้างถวายไว้แก่วัดวาอาราม 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยในยุคนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ท�าให้รูปลักษณ์

ของพระบฏเปลี่ยนแปลงไปด้วยทั้งเรื่องราวเนื้อหาที่เขียนและวัสดุที่น�ามาท�าพระบฏ เพราะมี

พระบฏแบบใหม่เกิดข้ึนโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในยุคนั้นมีการเขียนแบบแล้วส่งไปตีพิมพ์บน

กระดาษที่ผลิตจากต่างประเทศ ครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ทรงมีลายพระหัตถเลขาเล่าเหตุการณ์และเรื่องราวในครั้งนั้นว่า 

“กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจทรงมีพระดําริสรางพระบฏเล็กมาขาย พระวรรณวาดวิจิตร

(ทอง) ไดเขียนเปนตัวอยาง ปางมารประจญ แลวสงออกไปตีพิมพที่เมืองนอก ครั้นไดเขามาก็สง

จําหนายตามราน เปนที่ตองตาตองใจมากจึงขายดี เลาลือจนทราบถึงพระกรรณพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตรัสถามถึงลักษณะพระบฏนั้นฉันจึงซ้ือมาถวายแผนหนึ่ง ก็พอ

พระราชหฤทัย ตอมากรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจเห็นวาขายดี มีกําไรมาก จึงทรงจัดใหชางเขียนขึ้น

หลายแบบสงออกไปทําเขามาอีก แลวคนอื่นก็สงเขามาขาย ตางคิดคนหาแบบเกาใหมที่หวังวา

คนจะชอบสงไปเปนตัวอยาง เปนการแยงขายแยงประโยชนกันตามเคย พระบฏจึงมีทยอยกัน

เขามามาก...” 

3 สุรศักดิ์  เจริญวงศ์ “พระบฏ” ใน วิถีไทยในภาพพระบฏ กรุงเทพฯ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547

หน้า 24-29. 
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พระบฏแบบใหม่ที่กล่าวข้างต้นนี้ มิได้เขียนสีด้วยฝีมือของช่างเหมือนอย่างโบราณ และไม่

ได้เขียนลงบนผืนผ้า หากแต่ออกแบบและเขียนสีเป็นต้นแบบชิ้นหนึ่งที่สวยงาม และน�าไปตีพิมพ์

เป็นภาพสีบนแผ่นกระดาษ ผ่านระบบการพิมพ์ และน�ามาวางขายหรือให้เช่าบูชาเหมือนสินค้า

ทั่วไป แม้กระนั้นก็ยังเรียกว่า “พระบฏ” ตามเดิม 

ภาพและเรื่องราวบนผ้าพระบฏ 

จารุณี  อินเฉิดฉาย4 กล่าวถึงภาพและเรื่องราวที่นิยมเขียนในพระบฏว่า ตามคติดั้งเดิมนั้น 

พระบฏมีภาพเขียนส�าคัญคือ ภาพพระพุทธเจ้ายืนยกพระหัตถ์ขวา ต่อมาท�าภาพพระอัครสาวก

ประกอบซ้ายขวา ช่วงบนที่มุมซ้ายและขวามักมีฤาษีหรือนักสิทธิ์เหาะพนมมือถือดอกบัว ต่อมา

แม้ว่าจะมีภาพเล่าเรื่องเข้ามาประกอบแต่ส่วนส�าคัญของภาพก็ยังคงอยู่ที่องค์พระพุทธเจ้าหรือ

พระพุทธเจ้าและพระอัครสาวก หลังจากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนไปจนกระทั่งไม่มีภาพพระพุทธเจ้า

แต่กลายเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติเต็มผืนผ้า เท่าที่พบในประเทศไทยภาพและเรื่องราวบนผ้า

พระบฏ มี 8 ลักษณะคือ 

1. ภาพพระพุทธเจ้ายืนยกพระหัตถ์ เป็นภาพพระพุทธเจ้า พระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุตร

ส่วนใหญ่แล้วมักเขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้ายืนภายในกรอบซุ้มประตู ซึ่งสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ์ ทรงวินิจฉัยว่าเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเดินออกจากประตูเมืองเวสาลี ทรงหยุด

และหันพระพักตร์มองเมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสด็จปรินิพพาน (บางแบบมีพระอัครสาวก

ยืนประนมมือขนาบข้างซ้าย - ขวา) 

2. ภาพพระพุทธประวัติ เป็นภาพพระพุทธเจ้า ที่นิยมเขียนมีตอนมารผจญ ตอนเสด็จไป

โปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ 

3. ภาพพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ เป็นภาพพระอดีตพุทธสามพระองค์ คือ พระกกุสันโธ

พระโกนาคมน์ และพระกัสสปะ ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน (คือพระสมณโคดม) และพระอนาคต

พุทธเจ้า (คือพระศรีอาริยเมตไตรย) นิยมเขียนไว้ช่วงบนของผืนผ้า 

4. ภาพพระมาลัย เป็นภาพจากวรรณกรรมพุทธศาสนา กล่าวถึงพระอรหันต์รูปหนึ่งชื่อ 

“พระมาลัย” มีอิทธิฤทธิ์เหาะได้ พระมาลัยได้ลงไปโปรดสัตว์นรกและขึ้นไปนมัสการพระธาตุจุฬามณี

บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้พบพระอินทร์และพระศรีอาริย์ เมื่อกลับจากนรกและสวรรค์จึงได้เทศนา

สั่งสอนให้มนุษย์หวั่นเกรงต่อการท�าบาป หมั่นท�าบุญท�าทานและอุทิศส่วนบุญกุศล จะได้ขึ้นสวรรค์

และอยู่ในพระศาสนาพระศรีอาริย์ พระมาลัยในภาพเขียนมักวาดเป็นรูปพระสงฆ์ห่มจีวรสีแดง

มือถือตาลปัตร สะพายบาตรอยู่ในท่าเหาะ หรือไม่เช่นนั้นก็จะนั่งอยู่ต่อหน้าพระธาตุเจดีย์จุฬามณี 

4 จารุณี  อินเฉิดฉาย “พระบฏในประเทศไทย” ใน วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 6 (12) : 29 มกราคม - มิถุนายน 2548. 
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5. ภาพพระเจดีย์จุฬามณี เป็นภาพเจดีย์แก้วสีเขียวที่พระอินทร์ทรงสร้างไว้บนสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์ เป็นที่ประดิษฐาน พระเกศา (เส้นผม) พระเวฏฐนพัสตร์ (ผ้าโพกศีรษะ) พระทักษิณ

ทันตทาฒธาตุ (เขี้ยวซี่บนซ้าย - ขวา) และพระรากขวัญเบื้องบน (กระดูกไหปลาร้าบน) พิชิต  อัคนิจ5

อธิบายว่าพระบฏแบบนี้มีพระอินทร์ พระพรหม และเทพยดาชั้นต่างๆ พร้อมด้วยบริวารเสด็จไป

นมัสการอยู่เสมอ ส่วนพระศรีอาริย์นั้นเสด็จจากสวรรค์ชั้นดุสิต และบริวารแสนโกฏิ พร้อมด้วย 

ขบวนพยุหยาตรา เครื่องสูง ดอกไม้ธูปเทียน แห่แหนมานมัสการพระธาตุเจดีย์จุฬามณีทุกวันขึ้น

8 ค�่า และ 15 ค�่า

6. ภาพทศชาติชาดก เป็นภาพเรื่องราวภาพพระพุทธเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิ์สัตว์

ทรงบ�าเพ็ญบารมี อันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ 10 ประการ ในช่วง 10 พระชาติสุดท้ายหรือ “ทศชาติ” 

ก่อนที่จะเสวยพระชาติเป็นพระโคตม พุทธเจ้า ชาดกทั้ง 10 เรื่องประกอบด้วย เตมียชาดก

(ความอดทน) มหาชนกชาดก (วิริยะ) สุวรรณสามชาดก (เมตตา) เนมีราชชาดก (อธิษฐาน) มโหสถ

ชาดก (ปัญญา) ภูริทัตตชาดก (ศีล) จันทกุมารชาดก (ขันติ) พรหมนารถชาดก (อุเบกขา) วิธูรบัณฑิต

ชาดก (สัจจะ) และเวสสันดรชาดก (ทาน) 

7. ภาพเวสสนัดรชาดก เป็นภาพพระพุทธองค์ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ซึ่งเป็น

ที่นิยมเขียนกันมาก เพราะเป็นพระชาติที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทรงบ�าเพ็ญบารมีครบทั้ง 10 ประการ จึงเรียกว่า

“มหาชาติ” 

8. ภาพอสุภะ เป็นภาพพระสงฆ์พิจารณาซากศพที่อยู่ในสภาพต่างๆ กัน ส�าหรับเป็น

มรณานุสติให้แก่พระภิกษุสงฆ์และบุคคลทั้งหลายได้ประจักษ์ถึงความไม่เท่ียงแท้ของสังขารว่ามีเกิด

และมีดับสูญ แต่สิ่งที่คงอยู่ตลอดไปนั้นคือความดี ดังนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่จึงควรสร้างแต่ความดี 

นอกจากนี้ยังมีพระบฏที่เขียนเป็นภาพอื่นอีกบ้าง เช่น ภาพพระพุทธบาทสี่รอย มีลายมงคล 

108 ประการ ภาพพระอดีตพุทธเจ้าประทับนั่งเรียงเป็นแถวและภาพเล่าเรื่องในวรรณกรรมชาดก

เช่น พระสุธนและนางมโนห์รา เป็นต้น 

รูปแบบและลักษณะของผ้าพระบฏ 

ผ้าพระบฏในประเทศต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่าที่ส�ารวจพบ มีทั้งผ้าพระบฏแนวตั้ง

และผ้าพระบฏแนวนอน ส�าหรับในประเทศไทยมีอยู่ 5 แบบคือ 

แบบที่หนึ่ง ผืนผ้าขนาดยาว เขียนภาพลงเต็มทั้งผืน เป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับยืนในซุ้ม

เรือนแก้ว พร้อมด้วยพระอัครสาวกซ้ายขวา 

5 พิชิต  อัคนิจ วรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัยถึงกรุงศรีอยุธยา โอเดียนสโตร์ 2536 หน้า 15. 
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แบบที่สอง ผืนผ้าขนาดยาว เขียนภาพออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นภาพพระพุทธเจ้ายืน

พระองค์เดียว หรือขนาบข้างด้วยพระอัครสาวก และส่วนที่สองเขียนภาพเล่าเรื่องในพระพุทธ

ประวัติ หรือพระมาลัย หรือทศชาติ 

แบบที่สาม ผืนผ้าขนาดยาว เขียนภาพออกเป็นสามส่วน ส่วนกลางเป็นภาพพระพุทธเจ้า

ยืนพร้อมด้วยพระอัครสาวกซ้ายขวา ท่ีส่วนบนและส่วนล่างเป็นภาพเล่าเรื่องในพระพุทธประวัติ 

พระมาลัยหรือทศชาติ หรือภาพเล่าเรื่องอื่นๆ น่าสังเกตว่าภาพส่วนบนนิยมเขียนเล่าเรื่องเกี่ยวกับ

สวรรค์ดาวดึงส์ เช่น ตอนเสด็จโปรดพระพุทธมารดา หรือตอนพระมาลัยไปนมัสการพระธาตุจุฬามณี 

แบบที่สี่ ผืนผ้าขนาดยาว เขียนภาพเล่าเรื่องเต็มทั้งผืน เป็นพระพุทธประวัติ พระมาลัย

ทศชาติชาดก เวสสันดรชาดก และรอยพระพุทธบาท เป็นต้น 

แบบท่ีห้า ผืนผ้าขนาดเล็ก (ประมาณ 50x70 เซนติเมตร หรือ 50x50 เซนติเมตร) 

เขียนภาพเล่าเรื่องในพระพุทธประวัติเป็นตอนๆ และที่นิยมกันมากในภาคอีสานคือเวสสันดรชาดก 

จึงเรียกว่า “ผาพระเหวด” ผ้าพระบฏที่เขียนเล่าเรื่องในเวสสันดรชาดกมีจ�านวน 13 ผืน เนื้อเรื่อง

ในแต่ละกัณฑ์ของเวสสันดรชาดกมี 13 กัณฑ์ (คือกัณฑ์ทศพร หิมพานต์ ทานกัณฑ์ วนประเวศ

ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี สักกบรรพ มหาราช ฉกษัตริย์ และนครกัณฑ์) ผ้าพระบฏแบบนี้

นิยมใช้ห้อยแขวนประดับตามศาลาการเปรียญในงานเทศน์มหาชาติตอนเวสสันดรชาดก เป็นการ

สร้างบรรยากาศและจินตนาการแก่ผู้มาฟังเทศน์ซึ่งหากฟังจบครบทั้ง 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว

ก็เชื่อว่าได้อานิสงส์มาก 

นพ.บัญชา พงษ์พานิช6 ได้ให้ข้อมูลเรื่องผ้าพระบฏเพิ่มเติมว่า เท่าที่ส�ารวจพบปรากฏว่า

มีอยู่ 4 แบบ คือ 

1. ผ้าพระบฏธงราว ลักษณะคล้ายธงราวประดับตกแต่งทั่วไป แสดงความหมายด้วยการ

พิมพ์ภาพส่ิงเคารพและคาถาก�ากับไว้เป็นเสมือน “ธงมนตรา” ที่คอยโบกพัดพุทธมนต์ให้ผู้คนที่

ผ่านไปมาในดินแดนเขตหิมาลัย ผ้าพระบฏธงราวนี้ได้รับความนิยมสูง นิยมขึงแขวนทั่วทั้งบริเวณ 

โดยเฉพาะสถานที่ส�าคัญและศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดีย์ วิหาร ช่องเขา โดยจะมีพิธีเก็บผืนเก่า

แขวนผืนใหม่พร้อมๆ กันในวันปีใหม่ เหมือนการผลัดเปลี่ยนใบของต้นไม้ 

2. ผ้าพระบฏผืนผ้า ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าส�าหรับห้อยแขวนและม้วนเก็บได้ ถือเป็น

แบบที่นิยมกันอย่างแพร่หลายที่สุด เช่น ผ้าพระบฏบุญเทศน์มหาชาติ บุญพระเวสสันดร ตลอดจน

ผ้าพระบฏพุทธประวัติต่างๆ ของไทย และผ้าพระบฏของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ที่นิยมท�าเป็นรูป

พระพุทธเจ้าอมิตาภะ พระโพธิ์สัตว์ ครูบาอาจารย์ ตลอดจนทิวทัศน์สถานที่และข้อธรรมต่างๆ

6 บัญชา  พงษ์พานิช จุลสารแนะน�างานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส�านักงานนครศรีธรรมราช 2558 หน้า 5. 
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ผ้าพระบฏแบบน้ีมีการพัฒนามากเป็นพิเศษท่ีทิเบต เนปาล และประเทศแถบเทือกเขาหิมาลัย

ด้วยการเย็บกรอบด้วยแพรไหมพร้อมสายแขวนและแผ่นปก เรียกว่า “ถังกา”

3. ผ้าพระบฏตุง ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่เป็นแถบแคบและยาว ใช้ห้อยแขวน

ประดับประดา หรือประกอบขบวนแห่แหน ปัจจุบันนี้มีพัฒนาการเป็น “ตุง” หลากหลายรูปแบบ

และเป็นชื่อเรียกเฉพาะในภาคเหนือ

4. ผ้าพระบฏผืนยาว ลักษณะเป็นผ้ายาว ท�าขึ้นโดยเอาผ้าทั้งพับมาเขียนภาพและอาจ

ต่อกันได้ไม่รู้จบ และอาจมีการวาดภาพลงบนผืนผ้ามากน้อยตามก�าลังและศรัทธา ในประเทศไทย

เหลือร่องรอยเพียง 2 แบบ ได้แก่ผ้าบุญ ผะเหวด หรือพระเวสสันดรของภาคอีสาน ที่นิยมเขียนภาพ

เรื่องพระเวสสันดรต่อกันเป็นแนวยาวแบบเดียวกับผ้าพระบฏเมืองนคร ซึ่งนิยมเขียนภาพพุทธประวัติ

เป็นช่องๆ หรือไม่ก็เป็นเพียงผืนผ้าพื้นสีขาว เหลือง แดง 

ใน พ.ศ.2553 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดงาน “ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุนานาชาติ

ที่เมืองนคร” เป็นครั้งแรก ครั้งนั้น นายแพทย์บัญชา  พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราชได้น�าผ้าพระบฏจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียที่นับถือ พระพุทธศาสนา 

มาจัดนิทรรศการที่สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ผ้าพระบฏที่จัดแสดงประกอบด้วย 

1. ผ้าพระบฏธงราวหลากสี (9 แบบ) มีลักษณะดังนี้ 

 1. พิมพ์ด้วยหมึกสี่สีบนผืนผ้าสีขาวเนื้อดี ขนาดกว้าง 30x20 เซนติเมตร 

 2. มีคาถาพุทธภาษิต ค�าแปล และค�าอธิบายภาพประกอบใต้ภาพ 

 3. สร้างท�าและเก็บรักษาไว้เป็นเครื่องบูชา ระลึกและตั้งสติส�าหรับบุคคลทั่วไป 

2. ผ้าพระบฏธงราว (3 แบบ) มีลักษณะดังนี้ 

 1. พิมพ์ภาพด้วยหมึกด�าบนผืนผ้าสีขาว เหลือง และแดง เป็นภาพพระบรมธาตุเจดีย์

- ภาพเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ - ภาพเสด็จจากดาวดึงส์ - และภาพไตรสิกขากับเขาพนมจักร 

 2. มีขนาด 30x20 เซนติเมตร มีตราสิบสองนักษัตรซึ่งประกอบด้วยรูปสัตว์ตามปี คือ

ชวด - ฉลู - ขาล - เถาะ - มะโรง - มะเส็ง - มะเมีย - มะแม - วอก-ระกา - จอกุน 

 3. มีคาถาพุทธภาษิต ค�าแปล และค�าอธิบายภาพประกอบอยู่ใต้ภาพ สพฺเพ ธมฺมาฯ

- สพฺพปาปสฺสฯ - สุขา มตฺเตยฺยตาฯ - เยธมฺมาฯ

 4. มีจ�านวน 12 ผืนในแต่ละชุดส�าหรับบุคคลทั่วไป และเทศบาลใช้ประดับประดาอาคาร

สองฝังถนนราชด�าเนิน 
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3. ผ้าพระบฏผืนใหญ่ (29 แบบ) มีลักษณะดังนี้ 

 1. พิมพ์ด้วยหมึกสี่สี บนผืนผ้าสีขาวเนื้อดี ขนาด 1.00x6.00 เมตร เขียนภาพให้สูง

ตามขนาดผ้า 

 2. มีข้อความระบุงานและผู้สร้างท�าพร้อมคาถาพุทธภาษิต ค�าแปล ค�าอธิบาย ภาพ

ประกอบอยู่ใต้ภาพ 

 3. แต่ละชุดมี 25 ผืน (เฉพาะภาพ 4 สี ยาว 51 เมตร) ผลิตส�าหรับเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช และผู้สนใจน�าประดับบนเสาไฟเกาะกลางถนน และหน้าอาคารหรือเคหสถาน

แบบที่ 1 (1.00x6.00 เมตร) 

แบบที่ 1 เทวดาประจ�าเมืองนครศรีธรรมราช 2 องค์ 

 (จากภาพเทวดารักษาพระบรมธาตุเมืองนครที่ศาลา 

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชพุทธศตวรรษที่ 26) 

  • อภิวันทสวรรคสวยแกว สกลโลก 

 ธรรมชาติวิสุทธิ์ลบโศก โรคไร 

 ซํ้าพระปลั่งวิมุติวิโมกข ธรรมใหม 

 มอบมิ่งมงคลไว รวงรุงสบสมัยฯ
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แบบที่ 2 พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช  

 (จากสมุดภาพของอังคาร กัลยาณพงศ์ กวีรัตนโกสินทร์ 

 ชาวนครศรีธรรมราช พุทธศตวรรษที่ 25) 

  • กรุงศรีธรรมราชรุง บรมธาตุ ไหวเทอญ

 เรืองรุงวิเศษพุทธศาสน ปราชญฟา

 บริบูรณซึ่งธรรมชาติ ชุบชื่น ใจนา

 เมืองเกาเกียรติเลอหลา คําลํ้ามไหศูรยิ์ฯ

แบบที่ 2 (20x30 เซนติเมตร)

แบบที่ 3 (20x30 เซนติเมตร)
 

 แบบที่ 3 มหาเวสสันดรชาดก : นครกัณฑ์ 

  (จากสมุดภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน สมัยอยุธยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24) 

   • ปูนรัตนนิวาศนแกว อากาศ วิเศษแฮ 

  นํ้าแจมวิสุทธิ์สะอาด อรามรุง   

  หมากไมหมูพฤกษชาติ ธาตุแร นานา 

  มั่งคั่งเมืองเฟองฟุง รุงเรารัศมีฯ 
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 แบบที่ 4 พระศากยมุนีและพระอดีตชาติ 

 (จากผ้าพระบฏถังกาโบราณ แบบทิเบต พุทธศตวรรษที่ 22) 

 แบบที่ 5  ทศชาติ : มหาชนกชาดก 

 (จากสมุดภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน สมัยอยุธยา ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24)  

แบบที่ 6  พุทธประวัติ : ประสูติ 

 (จากผ้าพระบฏเมืองพุกาม สหภาพพม่า พุทธศตวรรษที่ 26) 

 

 แบบที่ 7 พุทธประวัติ : เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 1 

  (จากสมุดภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน สมัยอยุธยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24)  

แบบที่ 7 (1x2 เมตร)

แบบที่ 4 (1x2 เมตร) แบบที่ 5 (1x1.5 เมตร) แบบที่ 6 (1x1.5 เมตร)
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 แบบที่ 8 พุทธประวัติ : เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 2 

  (จากสมุดภาพไตรภูมิสมัยกรุงธนบุรีซึ่งได้จากเมืองนครนครศรีธรรมราช

  พุทธศตวรรษที่ 24) 

 แบบที่ 9  พุทธประวัติ : ตรัสรู้ และพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

  (จากผ้าพระบฏโบราณจากเอเชียกลาง ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18) 

 

 

 

 

  

 

 

 แบบที่ 10 พุทธธรรมที่ทรงตรัสรู้ : ปฏิจจสมุปบาท กาลจักร (Wheel of Life) 

  (จากผ้าพระบฏถังกาแบบทิเบต - เนปาล พุทธศตวรรษที่ 25) 

แบบที่ 8 (1x2 เมตร) แบบที่ 9 (1x1.5 เมตร)

แบบที่ 10 (1x1.5 เมตร)
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 แบบที่ 11 พระพุทธเจ้ากับพระอัครสาวก และพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

  (จากผ้าพระบฏโบราณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พุทธศตวรรษที่ 24-25)  

 แบบที่ 12 พระพุทธเจ้าและพระอัครสาวก พร้อมมหาชนกชาดก 

  (จากผ้าพระบฏโบราณ จังหวัดเพชรบุรี พุทธศตวรรษที่ 24-25) 

 

แบบที่ 11 (1x3 เมตร) แบบที่ 12 (1x3 เมตร) 

แบบที่ 13 (1x3 เมตร)

แบบที่ 13 พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ 

 (จากผ้าพระบฏโบราณ จังหวัดเชียงใหม่

 พุทธศตวรรษที่ 24 - 25) 

 สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก

 ความเคารพรักบํารุงมารดา นํามาซึ่งความสุขในโลก
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 แบบที่ 14 พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

  (จากผ้าพระบฏเมืองพุกาม สหภาพพม่า พุทธศตวรรษที่ 26) 

  สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก ความเคารพรักบํารุงมารดา นํามาซึ่งความสุขในโลก 

 

 

 

 

 แบบที่ 16 พระศากยมุนีและพระอัครสาวกและ 18 อรหันต์ 

  (จากผ้าพระบฏถังกาโบราณ ทิเบต พุทธศตวรรษที่ 21) 

แบบที่ 14 (1x1.5 เมตร) แบบที่ 15 (1x1.5เมตร)

แบบที่ 16 (1x3.5เมตร)
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 แบบที่ 17 พระพุทธบาทสามรอย 108 มงคล 

  (จากผ้าพระบฏโบราณ จังหวัดเพชรบุรี พุทธศตวรรษที่ 24-25)  

 แบบที่ 18 พระพุทธเจ้า 

  (จากผ้าพระบฏเมืองพุกาม สหภาพพม่า พุทธศตวรรษที่ 26) 

 แบบที่ 19 พระโพธิสัตว์ปัทมปานิ 

  (จากผ้าพระบฏโบราณ เอเชียกลาง พุทธศตวรรษที่ 18) 

 

  

แบบที่ 17 (1x3 เมตร) แบบที่ 18 (1x3 เมตร) แบบที่ 19 (1x3 เมตร)
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 แบบที่ 20 พระโพธิสัตว์

  (จากผ้าพระบฏจีนโบราณ สมัยราชวงศ์ถัง พุทธศตวรรษที่ 14)

 แบบที่ 21 พระโพธิสัตว์พันมือ พันตา

  (จากผ้าพระบฏจีนโบราณ สมัยราชวงศ์ซ้องพุทธศตวรรษที่ 16)

แบบที่ 20 (1x1.5 เมตร) แบบที่ 21 (1x1.5 เมตร)

 แบบที่ 22 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 

  (จากผ้าพระบฏจีนโบราณ สมัยห้าราชวงศ์

  พุทธศตวรรษที่ 15) 

                              

แบบที่ 22 (1x2 เมตร)
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 แบบที่ 23 ขบวนแห่พระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา

  (จากผ้าพระบฏกรุงแคนดี ศรีลังกา พุทธศตวรรษที่ 26)

 

 แบบที่ 24 ขบวนแห่พระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา

  (จากผ้าพระบฏกรุงแคนดี ศรีลังกา พุทธศตวรรษที่ 26)

แบบที่ 23 (1x2.5 เมตร)

แบบที่ 24 (1x1 เมตร)
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 แบบที่ 25 พระสาวกสมัยโชซอนสาธารณรัฐเกาหลี 

  (จากผ้าพระบฏเมืองพุกามพุทธศตวรรษที่ 26)

 แบบที่ 26 พระพุทธเจ้าประทับที่ป่าลิไลย์      

  (จากผ้าพระบฏเกาหลี ประเทศสหภาพพม่า พุทธศตวรรษที่ 26)

แบบที่ 25 (1.5x1.5 เมตร) แบบที่ 26 (1x2 เมตร)

แบบที่ 27 (0.5x1.5 เมตร) แบบที่ 28 (0.5x1.5 เมตร)

 แบบที่ 27 ผ้าพระบฏไตลื้อ 

  พุทธศตวรรษที่ 26

 แบบที่ 28 ผ้าพระบฏลาวครั่ง

  พุทธศตวรรษที่ 26
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 แบบที่ 29 ภาพเขาพนมจักร หนวดเต่า เขากระต่าย นอกบ 

  (สมุดภาพไทยโบราณ จากโรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม

  อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

แบบที่ 29 (1.5x4.0 เมตร) 
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ความเปนมาของผ้าพระบฏในนครศรีธรรมราช 

เรื่อง “ผาพระบฏ” ในนครศรีธรรมราช มีปรากฏหลักฐานครั้งแรกใน “ตํานานพระบรมธาตุ

เมืองนครศรีธรรมราช”7 ซึ่งมีสาระส�าคัญว่า ชาวเมืองหงสาวดีที่มี ชาวอริยพงษ์กับบริวารร้อยคน

มาประสบเหตุเรืออับปางอยู่ นอกฝังเมืองปากพนัง มีผู้รอดชีวิตเพียง 10 คน พร้อมผ้าผืนยาว

ซึ่งเรียกว่า “ผาพระบฏ” ในขณะที่พญาศรีธรรมาโศกราชทรงปกครองนครศรีธรรมราช เมื่อพญา

ศรีธรรมาโศกราชทรงรับผ้าพระบฏจากชาวหงสาวดี (ซึ่งมีชาวอริยพงษ์เป็นหัวหน้า) ขึ้นประกอบพิธี

ห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เนื่องในคราวสมโภชครั้งนั้นเป็นปีแรก ปีต่อมาชาว 

นครศรีธรรมราชจึงได้จัดบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยผ้าพระบฏอยู่ทุกปี จนกลายเป็นประเพณีส�าคัญ

ของเมือง คือ “ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ” สืบมาถึงปัจจุบัน 

การบูชาพระพุทธองค์ด้วยการแห่ผ้าพระบฏขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์นั้น ในชั้นเดิมมิได้

ก�าหนดแน่ชัดว่าท�ากันในวันใด ล่วงถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การแห่ผ้าพระบฏท�าในวัน

ขึ้น 15 ค�่า เดือน 6 อันเป็นวันวิสาขบูชา วันดังกล่าวมีการเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ มีพระสงฆ์

จากหลายวัดมาพร้อมกันที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อสวดสมโภชพระบรมธาตุประจ�าปี

ชาวเมืองจึงมาร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่ง นอกจากชาวนครแล้ว ยังมีผู้คนจากต่างเมือง มาร่วมสักการะ

กันมากกว่าวันอื่นๆ ความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมาว่าถ้าจะให้ได้บุญจริงๆ ก็ต้องบูชาต่อพระพุทธองค์

หรือใกล้ชิดพระพุทธองค์มากที่สุด มาจากคติที่ยึดถือกันว่าพระบรมธาตุคือพระพุทธองค์ ผู้คนจาก

สารทิศจึงมุ่งมาสักการะ ประจวบกับระยะเวลาดังกล่าวยังไม่ถึงฤดูท�านา จึงมักจะชวนกันไปท�าบุญ

เพื่อความสุขแก่ครอบครัว และความเจริญเติบโตแก่ต้นข้าวกล้าในปีต่อไปตามคตินิยมโบราณ 

ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนจัดพิธี

เนื่องในวันส�าคัญทาง พระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันคือวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3 เรียกว่า

“วันมาฆบูชา” เหตุนี้ชาวนครศรีธรรมราชจึงจัดเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ขึ้น แต่ไม่มีการสวด

สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์แต่อย่างใดเหมือนที่เคยปฏิบัติในวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชานี้ พุทธศาสนิกชน

ประชาชนทั่วสารทิศหลั่งไหลมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์

เช่นเดียวกับวันวิสาขบูชา ผู้คนจากต่างบ้านต่างเมืองก็มาแห่ผ้าพระบฏอย่างเนืองแน่น เท่ากับมี

โอกาสบูชาบุคคลอันควรบูชาโดยตรงนั่นเอง จากเหตุที่กล่าวมานี้ วันแห่ผ้าพระบฏหรือวันแห่ผ้าขึ้นธาตุ

จึงมีปีละสองครั้ง คือ ในวันเพ็ญเดือนสาม (วันมาฆบูชา) และในวันเพ็ญเดือนหก (วันวิสาขบูชา) 

7 กรมศิลปากร ต�านานพระธาตุและต�านานเมืองนครศรีธรรมราช 2560 ซึ่งคัดจากต้นฉบับในหอพระสมุด

วชิรญาณ จัดพิมพ์ในงานปลงศพ นางเทพนรินทร (สงวน  อิศรางกูร ณ อยุธยา เมื่อปีมะโรง พ.ศ.1471 ต่อมาได้

ตีพิมพ์ซ�้าในหนังสือรวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเจ้าพระยาบดินทร

เดชานุชิต 2505 ราชบัณฑิตยสถาน โดย กรมหมื่นพิทยา ลงกรณ์ (อุปนายก) ได้จัดท�าค�าอธิบายและประวัติที่มา

ของต้นฉบับไว้ในค�าน�า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2471 
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อนึ่งการบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์โดยการห่มผ้าพระบฏนั้น นอกเหนือจากการแห่ผ้าขึ้นห่ม
ในวันวิสาขบูชาแล้วก็อาจจะกระท�าในโอกาสอื่นอีกก็ได้ เช่น ในโอกาสที่พระมหากษัตริย์เสด็จประพาส
เมืองนครศรีธรรมราช มักโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแห่ผ้าพระบฏห่มองค์พระบรมธาตุ ดังปรากฏ
ในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว8 เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายู
คราว ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) ได้ทรงกล่าวถึงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการนี้ว่า “วันที่ 5 กรกฎาคม 
เวลาเชาไมไดไปแหงใดเพราะเหนื่อยและนอนนอย เวลาบายแหผาหมองคพระบรมธาตุตามเคย แตหา
ผาแดงไมได ซื้อทําธงรับเสด็จกันหมดเมืองจึงตองใชธงสีชมพู เขาไปที่วิหารพระมาถายรูปที่นั่น
แลทับเกษตรแลวไปดูละครทรัพยภรรยาพระศิริธรรมบริรักษที่พลับพลา” 

พุทธศาสนิกชนชาวนครส่วนใหญ่นิยมใช้ผ้าขาวขนาดยาวมาเขียนผ้าพระบฏในลักษณะแนวนอน
เป็นภาพพระพุทธรูปปางต่างๆ แต่ละผืนจึงมีหลายภาพซ�้ากันบ้าง แตกต่างกันบ้างตามความคิดของผู้สร้าง
ที่จัดว่าน่าสนใจยิ่งก็ คือ การวาดภาพพระพุทธประวัติแสดงเหตุการณ์ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา
และปรินิพพานด้วยภาพจิตรกรรมไทยในผ้าขาวทั้งผืน เพื่อน�าไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นพุทธบูชา 
ซึ่งกว่าจะส�าเร็จเป็นผ้าพระบฏแต่ละผืนทั้งผู้สร้างและผู้เขียนภาพต้องใช้เวลานับเดือนในการท�า เมื่อเขียน
ภาพเสร็จแล้วนิยมน�าผ้านั้นไปประดับตกแต่งด้วยแถบผ้าหรือลูกปัดสีต่างๆ อย่างประณีตบรรจงเพื่อเพิ่ม
ความสวยงามแก่ผ้าพระบฏก่อนที่จะน�าเข้าขบวนไปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างเอิกเกริก 

การแห่แหนผ้าพระบฏไปบูชาพระบรมธาตุเจดีย์นิยมจัดแถวตอนเรียงสอง ทุกคนในขบวนจะคลี่
ผ้าพระบฏแล้วชูขึ้นเหนือศีรษะด้วยแขนทั้งสองข้าง เดินตามกันไปเป็นแถว หากผ้าพระบฏมีความยาว
ไม่เพียงพอกับจ�านวนคนในแถวก็นิยมน�าผ้าขาวหรือผ้าเหลืองหรือผ้าแดงมาผูกต่อกับผ้าพระบฏ
มุ่งหน้าไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในสมัยหลังนิยมน�าเครื่องดนตรีหรือเครื่องประโคมพื้นบ้าน
มาน�าขบวน เช่น กลองยาว หรือเครื่องดนตรีมโนห์รา เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิ่มความครึกครื้นแก่ขบวนแห่ 

ผ้าพระบฏในนครศรีธรรมราชทุกวันนี้ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดไปจากเดิมมาก แต่เดิม
เมื่อจะท�าผ้าพระบฏต้องใช้ช่างผู้ช�านาญเขียนภาพสีเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วใช้ช่างฝีมือทอผ้ามาประดับ
ด้วยลูกปัดสีต่างๆ ที่มีศรัทธาแก่กล้าก็นิยมใช้สตรีที่มีฝีมือเย็บปักถักร้อยมาเย็บผ้าแพรพรรณ และดอกไม้
ที่ขอบแถบผ้าโดยตลอดทั้งผืน ปัจจุบันสภาพสังคมรีบเร่งมากขึ้น หาเวลาว่างไม่ค่อยได้และขาดช่าง
ผู้ช�านาญจึงท�าให้การเขียนและประดับประดาผ้าพระบฏสูญหายไป เมื่อถึงงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
แต่ละปี จะหาผ้าพระบฏเข้ามาร่วมขบวนแห่ได้ยากขึ้น ผ้าที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เห็นเพียงสามสี คือ ขาว 
แดง และเหลือง ส่วนภัตตาหาร เครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภคที่เคยจัดไปถวายพระในวันแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ลดลงไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่ง อย่างไรก็ตามการน�าผ้าพระบฏไปบูชาห่มองค์พระบรมธาตุ
ที่เรียกกันติดปากว่า “ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ” ก็ยังคงอนุรักษ์สืบสานมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

8 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ

พระราชด�าเนินหัวเมืองปักษ์ใต้ นครศรีธรรมราช โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเทศบาลนครนครศรี

ธรรมราช 2556. หน้า 30. 
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รูปหนังตะลุง : งานศิลปหัตถกรรมของคนเอเชีย

วาที  ทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต�าบลท่างิ้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

อีเมล: punyaphat_cha@nstru.ac.th

หนังตะลุงเป็นวัฒนธรรมร่วมของคนเอเชีย แม้ว่าในบางประเทศจะไม่มีการแสดงหนังตะลุง

แต่หนังตะลุงก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในแถบเอเชีย ในกลุ่มประเทศเอเชียที่มีหนังตะลุง ได้แก่ ประเทศ

อินเดีย ที่เรียกว่า “ชะยากะตา” ซึ่งนักวิชาการไทยยอมรับว่าอินเดีย เป็นต้นก�าเนิดการแสดงหนังตะลุง

ของไทย ที่ประเทศอินโดนีเซียเรียกหนังตะลุงว่า “วายังกูลิต” ประเทศมาเลเซีย เรียกหนังตะลุง

ว่า “วายังเซียม” ประเทศเขมรเรียกว่า “สะเป็ค” และในประเทศจีน “ผีเหยิ่ง” หรือ “ผีญิ๋ง”

ในประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงมีนักวิชาการได้เสนอ

แนวคิดและมีข้อสรุปที่แตกต่างกับ เช่น เชื่อว่าหนังตะลุงเกิดจากเมืองพัทลุง เพราะมีค�าว่า “ลุง” อยู่

นักวิชาการบางคนสรุปว่า หนังตะลุงมาจากการที่คนเฝ้าช้าง น�าเอาผ้าขาวมาขึงที่เสาตะลุง คือเสา

ประตูคอกช้างแล้วท�ารูปหนังมาเชิดกันเพื่อคลายความง่วงจึงเรียกว่าหนังตะลุง ส�าหรับผู้เขียน

ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงจากนักวิชาการหลายท่านและจากการได้ร่วมกิจกรรม

แสดงหนังตะลุงและแกะสลักรูปหนังตะลุง แลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมในประเทศที่มีการแสดง

หนังตะลุง เช่น ที่เมืองเธียนไนชา ประเทศอินเดีย รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เมืองเสียมเรียบ 

ประเทศกัมพูชา เมืองหนานหนิง ประเทศจีน รวมถึงการจัดกิจกรรม workshop มหกรรมหุ่นเงา

นานาชาติ ที่ประเทศกรีซ ประเทศเยอรมันและที่ประเทศไทยจัดขึ้น ท�าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์การแสดงหนังตะลุงและการแกะสลักรูปหนังตะลุงกับประเทศที่มีการ

แสดงหนังตะลุงกับประเทศที่มีการแสดงหนังตะลุงทุกประเทศในเอเชีย จากประสบการณ์ ผู้เขียน

มีข้อสรุปเป็นส่วนตัวว่า หนังตะลุงของไทยเกิดขึ้นในภาคใต้ ไทยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย 

ด้วยเหตุผลสามประการคือ ประการแรก หนังตะลุงมีการออกรูปพระฤๅษีเป็นตัวแรกของการแสดง

หนังตะลุง การออกรูปพระฤๅษีมีความหมาย หรือเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่ระลึกถึงครูอาจารย์ผู้ให้

ก�าเนิดหนังตะลุง ประการที่สอง หนังตะลุงมีการเชิดรูปพระอิศวรทรงพระโค รูปพระอิศวรก็เป็นหลักฐาน

ที่สะท้อนให้เห็นถึงการบูชาเทพในศาสนาฮินดู ประการสุดท้ายที่เชื่อว่าหนังตะลุงมาจากอินเดีย ก็คือ

การน�าวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์มาใช้แสดงหนังตะลุงในยุคแรกๆ ซึ่งวรรณกรรมรามเกียรติ์ก็ก�าเนิด

มาจากอินเดียและได้เผยแพร่ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 
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รูปหนังตะลุง เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีควบคู่มากับการแสดงหนังตะลุง หากไม่มีรูป

หนังตะลุง การแสดงหนังตะลุงก็ไม่สามารถแสดงได้ การแสดงและรูปหนังตะลุงจึงเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กัน รูปหนังตะลุงท�าจากหนังสัตว์ ในแต่ละประเทศต่างก็เลือกหนังสัตว์

ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนมาแกะสลักเป็นรูปหนังตะลุง เช่น ที่อินเดียใช้หนังแพะ อินโดนีเซียใช้หนังควาย

จีนใช้หนังแกะ ตุรกีใช้หนังอูฐ ส่วนมาเลเซีย กัมพูชาและไทย นิยมใช้หนังวัวและหนังควายมาแกะสลัก

รูปหนังตะลุง

 

ขั้นตอนการท�ารูปหนังตะลุง

รูปหนังตะลุงเป็นเอกลักษณ์ และเป็นศิลปะทางวัฒนธรรมประการหนึ่งที่มีความส�าคัญ

เพราะกระบวนการในการท�ารูปหนังตะลุงจะเกี่ยวข้องระบบความเชื่อของสังคมเทคนิคในการท�า

และวิธีการถ่ายทอดความรู้ในเชิงช่างเป็นกระบวนการที่น่าสนใจ เพราะจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการ

ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการท�ารูปหนังตะลุงสืบต่อกันมาโดยตลอด

รูปหนังตะลุงเป็นศิลปะเชิงจิตรกรรมที่ควบคู่กับหัตศิลป์ เกิดจากการน�าหนังสัตว์มาแกะฉลุ

เป็นรูปและลวดลาย แล้วใช้สีระบายเพื่อให้เกิดสีสันงดงาม ขั้นตอนในการท�ารูปหนังตะลุงมีดังนี้

วิธีฟอกหนัง 

ในสมัยโบราณจะใช้มะเฟือง ข่า ใบสอม น�ามาผสมกันแล้วต�าให้แตก ช่างบางคนอาจน�า

หนังสดๆ มาต�าพร้อมกันแล้วหมักทิ้งไว้จนขนหนังหลุด จากนั้นน�าหนังที่ฟอกแล้วไปขึงกับกรอบไม้

ตามลมจนแห้ง ช่างบางคนใช้มะเฟือง ข่า ใบสอม มาต�าเติมน�้าพอประมาณ น�าผืนหนังที่ขูดตกแต่ง

แล้วมาแช่หมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวัน น�าหนังไปล้างให้สะอาด จึงขึงตากลมจนแห้ง เหตุที่ไม่นิยมน�า

หนังท่ีฟอกแล้วไปผึ่งแดด เพราะความร้อนจากแสงอาทิตย์จะไปเร่งเซลล์หนังให้เกิดการดึงตัว

อย่างรวดเร็ว ท�าให้หนังย่นและเกิดเป็นฝ้าขาวที่ผืนหนัง

การฟอกหนังด้วยสับปะรด น�าสับปะรดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ทั้งเนื้อและเปลือก ใช้สับปะรด 

3 กิโลกรรมต่อน�้าหนังสดสิบกิโลกรัม เติมน�้าพอประมาณ น�าหนังมาแช่หมักทิ้งไว้ประมาณ 2-5 วัน 

หนังบางจะใช้เวลาหมักน้อยกว่าหนังหนา เมื่อหมักได้ที่แล้วจะเกิดลักษณะเป็นวุ้นไขมันที่ผืนหนัง

น�าหนังมาวางบนแผ่นไม้ ใช้ช้อนหรือมีดท่ีไม่คมขูดเอาวุ้นไขมันและขนออกทิ้งสองด้าน ล้างน�้า

ให้สะอาด แล้วน�าไปขึงตากลมไว้เหมือนวิธีแรก

การฟอกหนังด้วยน�้าส้มสายชู เป็นการฟอกที่นิยมกันมากในปัจจุบันนี้ เพราะสะดวกและใช้

เวลาน้อย โดยใช้น�้าส้มสายชู แช่ทิ้งไว้ประมาณสามชั่วโมง น�าหนังไปล้างแล้วขึงในที่ร่ม

การฟอกหนังด้วยน�้าส้มสายชูอีกวิธีหนึ่ง คือ น�าหนังสดมาช�าแหละเอาเนื้อและผังผืดออก

ให้หมด แล้วน�าน�้าส้มสายชู 1 ขวด ต่อหนัง 1 ผืน น�ามาทาหนังให้ทั่วทั้งด้านหน้าและด้านหลัง



156 The 3rd National and International Conference on Weaving
ASEAN Cultural Connection

หมักไว้ประมาณ 12-15 ชั่วโมง และน�าหนังมาขูดเอาขนออกล้างให้สะอาด น�าหนังไปขึงเหมือนเช่น

วิธีแรก

การออกแบบลวดลายรูปหนังตะลุง

การเขียนลายลงในผืนหนังสมัยโบราณ เอาเขม่าก้นหม้อหรือกาบมะพร้าวเผาละลายกับ

น�้าข้าวผืนหนังให้ทั่ว แล้วใช้ลูกสะบ้าขัดจนหนังลื่นเป็นมัน ขั้นตอนนี้ผืนหนังเป็นสีด�า ใช้ดินสอหรือ

ปากกาเขียนลายได้เลย แต่การใช้ดินสอหรือปากกาหากเขียนผิดจะลบออกยาก จึงนิยมใช้เหล็กแหลม

“เหล็กจาร” เขียนลาย เพราะรอยเหล็กแหลมที่เขียนลงบนผิวหนังสามารถลบออกได้ง่ายเพียงใช้

เช็ดรอยที่เขียนก็จะลบออกทันที

ช่างไม้ที่ช�านาญในการเขียนลายจะใช้วิธีการลอกลายเส้นจากรูปหนังตัวเก่า หรือลวดลาย

จากที่อื่นโดยน�ารูปหนังที่แกะเสร็จมาวางบนหนัง ใช้แม็กเย็บกับเลื่อนแล้วพ่นสีเมื่อเอาแบบออกก็จะ

เกิดลายบนภาพ ทั้ง 2 วิธี เหมาะส�าหรับช่างที่ไม่ช�านาญในการเขียนลายและสะดวกส�าหรับการ

ฝึกสอนเด็กรุ่นใหม่ให้เกิดความช�านาญในการแกะฉลุ

เมื่อเขียนลวดลายบนผืนหนังที่ฟอกเสร็จแล้ว ในส่วนที่เป็นลวดลายเส้นภายใน ช่างแกะฉลุ

ลวดลายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่าง ว่าจะใช้มีดแกะหรือมุกตอกจึงจะเหมาะสมกับลายนั้น

  

การระบายสี

เมื่อแกะฉลุรูปหนังเสร็จช่างก็จะน�ามาระบายสีตามความต้องการ ในสมัยโบราณสีที่ใช้ระบาย

ส่วนใหญ่จะเป็นที่น�ามาจากธรรมชาติ เช่น หมาก ขมิ้น และยางไม้ต่างๆ เป็นต้น หรือจากการผสม

เพื่อให้ได้สีตามต้องการ ปัจจุบันช่างแกะฉลุสามารถเลือกสีที่มีอยู่ในท้องตลาดมาใช้ระบาย แต่การ

ระบายสีหนังนั้นจ�าเป็นต้องเสือกสีที่ซึมซาบเข้าเนื้อหนังได้ สีที่นิยมน�ามาใช้ระบายรูปหนังได้ดีก็คือ 

สีที่ผลิตจากธรรมชาติ สีด�าใช้หมึกจีน สีอื่นๆ จะใช้สีชอง น�ามาละลายกับน�้าอุ่นให้ได้สีอ่อนแก่ตาม

ต้องการ แล้วผสมเหล้าขาวเพื่อเป็นตัวช่วยในการซึมเข้าเนื้อหนัง เมื่อระบายสีเสร็จ สมัยโบราณ

จะใช้น�้ามันยางใสทาเคลือบ เพื่อให้เกิดความมันเป็นเงางามอีกทั้งยังช่วยรักษาสภาพของสีและหนัง

ให้คงทน ปัจจุบันช่างส่วนใหญ่ใช้น�้ามันเคลือบเงาทาทับเมื่อระบายสีเสร็จ

ขั้นตอนสุดท้ายของการท�ารูปหนังตะลุงก็คือ การผูกไม้ส�าหรับเชิด โดยน�าไม้ไผ่มาเหลา

ให้ส่วนโคนโตกว่าส่วนปลายและผ่าซีก น�าไปผูกติดกับรูปหนังตะลุง และมีไม้ไผ่ท�าเป็นไม้เชิดมือ

ก็จะได้หนังตะลุงที่สมบูรณ์
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 พัฒนาการของงานแกะสลักรูปหนังตะลุงในภาคใต้ของไทย

การแกะสลักรูปหนังตะลุงของช่างในภาคใต้ มีพัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สรุปเป็น

ประเด็นได้ดังนี้

1. การแกะสลักรูปหนังตะลุง ในระยะเริ่มแรก เป็นการผลิตขึ้นเพื่อใช้ประกอบการแสดง 

ตามเนื้อเรื่องที่นายหนังแสดง รูปหนังตะลุงยุคแรกๆ จะเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งนายหนัง

ตะลุงได้น�าวรรณกรรมท้องถิ่น เช่น พระอภัยมณี แก้วหน้าม้า ขุนแผน สังข์ศิลป์ชัย ฯลฯ มาแสดง

หนังตะลุง ช่างแกะสลักรูปหนังตะลุงก็ต้องท�ารูปหนังตะลุงตามเนื้อเรื่องดังกล่าว

2. การแกะสลักรูปหนังตะลุงตามความเชื่อ เช่น มีความเชื่อว่า หนังสือ จะน�ามาแกะสลัก

รูปพระฤๅษี เพราะพระฤๅษีเป็นนักบวชที่นุ่งห่มหนังเสือ หนังสัตว์ที่ตายแบบพิสดาร เช่น โดนฟ้าผ่า

ตายทั้งกลม เสือกัดจนตาย นิยมน�ามาแกะรูปตัวตลก เพราะเชื่อว่าเมื่อแกะเสร็จน�ามาท�าพิธีปลุกเสก

ก็จะศักดิ์สิทธิ์ มีจิตวิญญาณที่มีความบันเทิงให้แก่ผู้ชมในสังคมภาคใต้ ยอมรับว่าหนังตะลุงของคนใต้

ที่อยู่ได้จนถึงปัจจุบัน เพราะวาทกรรมของตัวตลกที่สร้างความสุข ความบันเทิง คลายความง่วง

ให้แก่ผู้ชมติดตามดูหนังตะลุงจนสว่างหรือจนเลิก

3. การท�ารูปหนังตะลุง เป็นสินค้าของที่ระลึก ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในอดีต

การแกะสลักรูปหนังตะลุงมุ่งเน้นเพื่อใช้ในการแสดงหนังตะลุง แต่ปัจจุบัน รูปหนังตะลุงกลายเป็น

สินค้าที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในภาคใต้ และช่างแกะสลักรูปหนังตะลุง

ยังสร้างสรรค์รูปหนังตะลุงเป็นรูปภาพใส่กรอบ เป็นของประดับตกแต่งบ้านเรือนในหลายๆ รูปแบบ

เป็นงานที่เรียกว่า “ศิลปหัตถกรรมสร้างสรรค์”

โดยสรุป การสร้างสรรค์รูปหนังตะลุง นอกจากจะใช้เพื่อการแสดงหนังตะลุง เป็นของที่ระลึก

ตกแต่งบ้านแล้ว รูปหนังตะลุงยังท�าหน้าที่บันทึกเรื่องราว แฟชั่น เครื่องแต่งกายของคนในแต่ละยุค

ได้ด้วยเช่นกัน เช่นในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีของไทยในช่วง ปี พ.ศ.2481 มีนโนบาย

ในคนไทยสวมหมวกที่เรียกว่า “มาลาน�าไทย” ในยุคนั้นช่างแกะสลักรูปหนังตะลุง ก็นิยมท�ารูป

หนังตะลุงสวมหมวกเช่นกัน การแต่งกายของรูปหนังตะลุง ก็จะถูกสร้างสรรค์ขึ้นตามแฟชั่นตามยุค

สมัยนั้น รูปหนังตะลุงเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีความส�าคัญในฐานะตัวละครในการแสดงหนังตะลุง

และยังท�าหน้าที่บันทึกร่องรอยการแต่งกายของคนในอดีตให้เราได้ศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย 

หนังตะลุงจึงเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยภาคใต้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ให้ด�ารงอยู่สืบไป
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ศิลปหัตถกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 

สืบพงศ์  ธรรมชาติ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

อีเมล: tsuebpon@wu.ac.th

 

บทคัดย่อ

ศิลปหัตถกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีมากมายหลายอย่าง เหตุปัจจัยที่ท�าให้มีมากมาย

หลากหลายนั้นสืบเนื่องมาจากนครศรีธรรมราช เคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรในดินแดนไทย

ภาคใต้ 3 อาณาจักร คือ ตามพรลิงค์ (บ้างเรียกตัมลิงคัม ตัมลี กัมลี) ศรีวิชัย และศรีธรรมราช

มหานครหรือศิริธรรมนคร ส่วนเขตแดนนั้นด้านบนน่าจะถึงจังหวัดเพชรบุรีตอนล่าง ส่วนล่างของ

อาณาจักรตลอดไปถึงเกาะสิงคโปร์(เมื่อก่อนชื่อ สิงหปุระ หรือศรีธรรมาโศก น่าจะเป็นชื่อของ

เทมาเส็กต่อมา) การสั่งสมบ่มเพาะด้านต่างๆ มีสืบต่อกันมาเป็นเวลานานปี ประมาณตั้งแต่ พ.ศ.600 

นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มสรุปว่าก่อน พ.ศ.600 หลักฐานที่บอกถึงความเก่าของ

อาณาจักรหรือของเมืองศูนย์กลางแห่งอ�านาจนั้นมีปรากฏทั้งในต่างชาติ และของไทย ได้แก่ ศิลาจารึก

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และเอกสารโบราณ ความเป็นศูนย์กลางแห่งอ�านาจและด้านอื่นๆ

จึงท�าให้มีสิ่งดีมีคุณค่าในพื้นที่หรือเขตแดนนั้นๆ มาก เพราะทุกอย่างย่อมมุ่งไปที่ศูนย์กลางอ�านาจ

การปกครอง หรือเมืองหลวงนั่นเอง เขตพื้นที่บางอ�าเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันในสมัยก่อน

เคยเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางอ�านาจ เช่น สิชล ท่าศาลา และนบพิต�า เป็นต้น

ศิลปหัตถกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่บรรพชนได้คิดขึ้นมาและถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน

รุ่นหลังติดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนั้นได้ใช้วัสดุในพื้นที่ และการน�าวัสดุจากที่อื่นท�าขึ้นมาด้วยกรรมวิธี

เพื่อให้ได้ตามต้องการด้วยการหลอม และการผสมผสานทางเคมี ศิลปหัตถกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการน�าเสนอ การสัมมนาระดับชาติและนานาชาติเรื่อง ศิลปหัตถกรรมอาเซียน มีดังนี้

1. เครื่องถมเมืองนครฯ เครื่องถมเมืองนครฯ เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานมากแล้ว

ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในสมัยก่อนเป็นศูนย์กลางอ�านาจในการปกครอง การศาสนา 

การค้าขาย และการศึกษา เครื่องถมเมืองนครฯ ที่มีมายาวนานเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยรัชกาลที่ 5 

พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รัตนธโช) ผู้บัญชาการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและปักษ์ใต้ ได้ให้ตั้ง

โรงเรียนศิลปหัตถกรรมขึ้นในสมัยนั้น เปิดสอนงานฝีมือด้านเครื่องถม และอื่นๆ ที่เป็นหัตถศิลป์

จึงท�าให้การท�าเครื่องถมเมืองนครฯ มีชื่อเสียงแพร่หลายออกไปทั่วทั้งในภาคใต้ ประเทศไทย และ

ต่างประเทศ สมัยก่อนเครื่องราชูปโภคที่อยู่ในพระมหาราชวังประเภทเครื่องถมล้วนเป็นผลงาน
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การท�าจากนครศรีธรรมราชทั้งสิ้น นครศรีธรรมราช จึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเครื่องถมจนปัจจุบันนี้

เครื่องถมมี 2 ชนิด คือ ถมทอง กับถมเงิน

2. สาดคร้าและสาดจูด สาดคร้าและสาดจูดเป็นศิลปหัตถกรรมประเภทจักสานงานฝีมือ

ที่ท�ามาจากเปลือกหรือหนังต้นคร้า และต้นกระจูด พืชทั้งสองชนิดนี้เป็นพืชที่ขึ้นในที่มีน�้าชุ่ม ในการ

ท�าสาดหรือเสื่อจากพืชพันธุ์สองชนิดนี้จะต้องน�าเอาไปข่มให้จมข้ีโคนหรือคลุกโคลนก่อนเป็นเวลา

ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้มีความเหนียวคงทนใช้งานได้นาน สาดที่สานด้วยเปลือกคร้าจะมีความ

แข็งกว่าสาดที่สานจากจูดหรือกระจูด งานศิลป์ที่ปรากฏในสาดคือลายที่สานมีทั้งลายขัด ลายสอง

และลายลูกแก้ว การสานด้วยความตั้งใจจะท�าให้ผลงานศิลปหัตถกรรมเห็นเด่นชัด

3. เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องมือจับปลา เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและ

เครื่องมือจับปลาที่ท�าจากไม้ไผ่และไม้บางชนิด แต่ละอย่างมีความสวยงามน่าสนใจแสดงออกถึงความ

มีศิลปะของผู้ที่ผลิตงานนั้นๆ ออกมา เมื่อได้พบเห็นท�าให้รู้สึกสดชื่นและมีความชื่นชม หรือความสุข 

งานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ต้องใช้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์อย่างมากในการสร้างสรรค์

ออกมาได้อย่างสวยงามและมีความแข็งแรง เพราะต้องน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประวัน เพื่อการ

ด�ารงชีวิตและให้ความสุขสดชื่นในชีวิตด้วย ปัจจุบันนี้สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องมือในการ

จับสัตว์น�้าได้มีการประยุกต์เป็นเครื่องตกแต่งประดับห้องรับแขกและโคมไฟ มีทั้งที่บ้านเรือน ที่พัก

และโรงแรมต่างๆ สิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น ด้ง (กระด้ง) โล่ เจ้ย สุ่ม

ลูกบาน และกรงนก เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากไม้ไผ่และไม้เหล่านี้ได้สร้างคุณค่าให้กับคน

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและชาวไทยภาคใต้มาเป็นเวลานานแล้ว และก�าลังสร้างมูลค่าตามมา

ตามล�าดับ

4. เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผาเป็นภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรมประเภทศิลป

หัตถกรรมที่ส�าคัญยิ่ง บรรพชนไทยภาคใต้ได้สร้างสรรค์และสืบทอดสิ่งเหล่านี้รุ่นต่อรุ่นต่อลูกหลาน

เหลน นครศรีธรรมราช พื้นที่ที่ยังสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดนครศรีธรรมราชจนปัจจุบัน

คือบ้านยิงหรือบ้านปากยิง ต�าบลโมคลาน อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่อ�าเภอ

ชะอวด ก็พอมีอยู่บ้าง เครื่องปั้นดินเผาที่ท�าออกมามากที่สุดคืออิฐ รองลงมามี กระถางต้นไม้ หม้อ

สวด (นึ่งข้าวเหนียว) อ่าง รูปคน และรูปสัตว์ เป็นต้น ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็น

ถึงความเป็นอารยะของผู้คนที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวนี้ได้ดี เครื่องปั้นดินเผาส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อื่น

บ้างก็เป็นธรรมดาของการค้าขายที่ต้องมีสินค้าหลากหลายให้ได้เลือกซื้อ

5. ผ้ายกเมืองนครฯ ศิลปหัตถกรรมที่โดดเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกตกทอด

ทางศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งแต่เกิดอาณาจักรเก่าขึ้นมา คือ ตามพรลิงค์ ศรีวิชัย 

และศรีธรรมราชมหานคร เมื่อเกิดอาณาจักรหรือพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันจ�านวนมากการคิดประดิษฐ์สิ่งของ

เครื่องใช้ในการด�ารงชีวิตย่อมมีเป็นธรรมดา คนจึงรู้จักการน�าเส้นใยพืช และเส้นใยจากรังของไหม
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มาท�าเป็นผืนผ้าด้วยการถักทอ และตัดเย็บเป็นลักษณะต่างๆ ให้เข้ากับการสวมใส่และรูปร่างของ

ผู้สวมใส่ เนื่องด้วยผ้ายกเมืองนครฯ เป็นผ้าที่มีความคงทนสวยงามจึงเป็นที่นิยมใส่กันในสมัยก่อนโน้น

เพราะถักทอขึ้นมาใช้กันเองแทบทุกครัวเรือน แต่ในปัจจุบันการถักทอผ้ามีอยู่น้อย ผู้ที่มิได้ถักทอ

ก็ต้องซื้อหาในราคาที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามผู้ที่พอมีฐานะอยู่บ้างก็จะซื้อหาผ้าไปตัดเสื้อผ้าอาภรณ์

เพราะสวมแล้วดูเหมาะสมสวยงาม และคุ้มในการลงทุนเพราะคงทนใช้ได้นาน ด้วยคุณลักษณะ

ดังกล่าวนี้เองในสมัยโบราณพระมหากษัตริย์ไทยจึงพระราชทานผ้ายกเมืองนครฯ ให้แก่แม่ทัพนายกอง

ที่ชนะศึกสงคราม เป็นผ้ายกทอง และยกเงิน ดังปรากฏหลักฐานในวรรณคดีไทยบางเรื่องว่า

“พระราชทานผ้ายกพระยาละครท�า” พระยาละคร คือเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชนั่นเอง เมื่อประมาณ

20 ปี ที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงส่งเสริมการทอผ้า

ยกเมืองนครฯ ที่ส�าคัญคือ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรธรรมราช

6. ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานย่านลิเภา ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานย่านลิเภามีความสวยงามมาก

เป็นที่นิยมใช้กันในกลุ่มสตรีที่มีฐานะทางสังคมหรือชนชั้นสูง เพราะราคาค่อนข้างแพง เนื่องจาก

ต้องใช้ความพยายามและความรู้ความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์งานที่ประณีตละเอียดละออ

ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาที่ท�ากันออกมาใช้กัน เช่น กระเปาถือ หมวก กระจาด กล่องใส่สิ่งของ

และปากกาถักย่านลิเภา เป็นต้น ย่านลิเภาเป็นพืชในตระกูลเฟิร์นเป็นพืชเถาเจริญเติบโตเป็นย่านขึ้น

ในพื้นที่ชุ่มน�้าในป่าจากหรือป่าโดยทั่วไป ในการน�ามาจักสานมีกรรมวิธีท�าให้ย่านลิเภามีขนาดเล็กลง

ด้วยวิธีการรูดผ่านวัสดุแข็งที่เป็นรูพอเส้นย่านลิเภาสอดใส่เข้าไปได้ ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาได้รับการ

ส่งเสริมและมีการสอนให้ท�าผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาในศูนย์ศิลปาชีพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 หลายแห่ง เช่น นครศรีธรรมราช อยุธยา และนราธิวาส เป็นต้น
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Arts and Crafts in Nakhon Si Thammarat
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Abstract

There are different kinds of arts and crafts in Nakhon Si Thammarat because

this city was the center of the southern region. In an ancient time, there were three 

main kingdoms in the southern region including Tambralinga, Srivichai, and Si

Thammarat Maha nakhon or Siritham Nakhon. These three kingdoms cover the area 

from lower Phetchaburi to Singapore (formerly known as Singh Pura or Sri Thammasoke,

and later on as Temasek). Evidence such as stone inscriptions, antiquities, artifacts, 

and documents discovered during 600 A.D. by archaeologists and historians showed 

that Nakhon Si Thammarat was one of the powerful cities among the three

kingdoms. Additionally, the evidence also portrayed the centralized manifestation

of power in Sichon, Thasala and Noppitam Districts. 

Handicrafts in Nakhon Si Thammarat typically utilized the material found

in local areas and have been passed on from generations to generations. Selected

handicrafts presented in “The 3rd National and International Conference on Weaving

ASEAN Cultural Connection ‘ASEAN Art and Craft’ are as follow;

1. Nakhon Silver and Gold Nielloware : The most glorious time of Nakhon

silver and gold nielloware was during the reign of King Rama V. The Arts and Crafts

school for Nakhon nielloware was founded by Phra Rattana Thatchamuni

(Muang Rattanatacho) the South Regional Commander. The reputation of Nakhon

nielloware was spreading throughout the southern region, Kingdom of Thailand

and and also to the foreign countries. 

2. Kra-woven Mat / Jood-woven Mat : Kra and Jood are fern inhabited in a

watershed area. Before weaving, Kra and Jood stalks should be soaked in mud basin

for a week, in order to make them easily and flexibly bended and weaved. There
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are several weaving techniques such as chess and diamond patterns applied in

Kra and Jood-woven mats.

3. Household Tools and Fishing Tools : Household tools and fishing tools

are made from bamboo and some kinds of wood. Experiences, skills and creativity

are beneficial to beautifully make these tools applicable for daily uses. Nowadays, 

these household items and fishing tools also have been transformed to be room 

decorations, decorative lamps either in residents or hotels. 

4. Terracotta : A pottery terracotta is one of the significant arts and cultural

wisdom of Nakhon Si Thammarat community which have handed on from

generations to generations. Nowadays, terracotta business still could be found

at Ban Pak Ying, Mokalan in Thasala and Cha-Uat District. There are many different

shapes and forms such as tree and flower pots, tubs, human or animal figures. 

5. Muang Nakhon Woven Cloth : Muang Nakhon Woven Cloth is one of the

most significant handicrafts of Nakhon Si Thammarat. It is considered as a legacy

of arts and culture. The prominent characteristic of Muang Nakhon Woven Cloth

is its silky gold and silver fabric which is very elegant and durable. In an ancient time, 

Thai Kings usually gave Muang Nakhon Woven Cloth as royal tokens of appreciation 

for the commanders who conquered the battles. About 20 years ago, Her Majesty 

Queen Sirikit of King Rama IX supported Muang Nakhon Cloth weaving legacy

by establishing Baan Nern Thammang Royal Folk Arts and Crafts Center in Chien Yai,

Nakhon Si Thammarat. 

6. Lipao Lacquer Wicker Products : Due to the delicate, sophisticated and

expensive design of Lipao lacquer wicker basket, it is very popular among the

elite group of women in Thai society. Lipao is a kind of ferns growing in the wetlands

or nipa-palm or mangrove forest. Lipao lacquer wicker crafts are promoted in

different sites of Her Majesty Queen Sirikit Royal Folk Arts and Crafts Center such

as Nakhon Si Thammarat, Phra Nakhon Si Ayutthaya, and Narathiwat.
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ศิลปหัตถกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

คนที่เกิดมาไม่ว่าในโลกน้ีหรือโลกอื่นท่ีมีคนอยู่ย่อมมีการคิดค้นด้ินรนเพ่ือความอยู่รอด

ไม่ว่าเรื่อง อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่มหรือสิ่งของเครื่องใช้ ประการหลัง

ที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้นั้นไว้อันดับหลัง เพราะความส�าคัญต่อร่างกายดูว่าจะน้อยกว่าอีกสามประการ

ข้างหน้า อย่างไรก็ตามสิ่งของเครื่องใช้ก็เป็นความจ�าเป็นและมีความส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของคน

(มนุษย์ถ้าใช้ภาษาสันสกฤต) เพราะสิ่งของเครื่องใช้นั้นจะช่วยในการอ�านวยความสะดวก ความรวดเร็ว

ในการท�าสิ่งต่างๆ ของคนเรา ตลอดจนท�าให้เกิดคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพในสิ่งนั้นๆ ติดตามมา

คนไม่ว่าชนชาติพันธุ์ใดจะมีความรู้ความสมารถในการคิดค้น ประดิษฐ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ออกมา 

เพื่อคุณค่าและประโยชน์ดังกล่าวแล้ว คนในประเทศกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ อันได้แก่ ไทย 

อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ เวียดนาม เมียนม่าร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไนดารุสลาม

ล้วนมีความรู้ ความสามารถ และสติปัญญา ในการสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งสิ้น สิ่งของ

เครื่องใช้ต่างๆ ที่ท�าออกมานั้นมักท�าด้วยความตั้งใจ ทุ่มเทใจกายลงไปในงานเพื่อให้เกิดความสวยงาม

ในงานต่างๆ ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจึงดูแล้วท�าให้สบายตาสบายใจ สดชื่น ในอารมณ์

ผลงานที่ผลิตออกมาจึงเรียกว่า “ศิลปหัตถกรรม” หรืองานฝีมือซึ่งใช้ความตั้งใจและความสามารถ

ลงไปในงานที่ท�านั้นอย่างเต็มที่

ผลงานด้านศิลปหัตถกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือประชาคมอาเซียนนั้นย่อมมี

ความละม้ายใกล้เคียงกันและมีลักษณะร่วมกันอยู่พอสมควร ทั้งนี้เพราะคนในประเทศอาเซียน

ทั้ง 10 ประเทศนี้ได้ไปมาหาสู่กันมานานแล้วมิใช่ว่าเพิ่งไปมาหาสู่กันเมื่อตั้งเป็นเขตประเทศและมี

ชื่อประเทศแล้วก็หาไม่ สมัยก่อนที่ดินแดนไทยสยามภาคใต้เป็นอาณาจักรตามพรลิงค์ศรีวิชัย และ

ศรีธรรมราชมหานคร อยู่นั้น ก็อยู่ร่วมกันกับชาติอื่นๆ หรือประเทศที่ตั้งเป็นประเทศในภายหลัง

ไม่ว่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนม่าร์ ลาว และสิงคโปร์ คนในประเทศเหล่านี้เคยอยู่ร่วมกัน

ในชื่ออาณาจักรเก่าทั้ง 3 อาณาจักร ในดินแดนไทยภาคใต้ ดังนั้นการเรียนรู้ร่วมกันในสมัยโบราณ

นั้นก็มีมาก่อนแล้วนับได้เป็นเวลาพันปี ประกอบวัสดุต่างๆ ที่น�ามาท�าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ นั้น

ก็มีความเหมือนกันและคล้ายกันอยู่มากเพราะเป็นวัสดุที่เอามาจากธรรมชาติด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็น

ภูมิปัญญาของชาตินั้นๆ ไม่ว่า การน�าใยจากต้นไม้ และรังของไหม มาท�าเป็นผ้าทอเพื่อการนุ่งห่ม

และเครื่องประดับ น�าส่วนของต้นไม้ และพืชพันธุ์ มาท�าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็น

สิ่งที่คนในแต่ละชาติคิดได้ ท�าได้ และอาจจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันในระหว่างชาติที่มีความสัมพันธ์

กันก็ได้ ดังนั้นการเคลื่อนย้ายของภูมิปัญญาในการท�าสิ่งของเครื่องใช้จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งจึงเกิดขึ้น

เป็นธรรมดา และเกิดขึ้นมานานแล้วมิใช่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจับมือกันเป็นชาติอาเซียนหรือประชาคม

อาเซียนเท่าน้ัน คนไทยในประเทศไทยปัจจุบันนอกจากจะมีภูมิปัญญาด้านการประดิษฐ์คิดสร้าง
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สิ่งของเครื่องใช้ของตนเองแล้ว ส่วนหนึ่งก็เป็นภูมิปัญญาจากภายนอกด้วยคือจากชาติเพื่อนบ้านอื่นๆ

ที่อยู่รายรอบ และมีการผสมผสานภูมิปัญญาเข้าด้วยกันในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์บางอย่าง

แต่การจะสืบสาวราวเรื่องว่าคนไทยได้รับอิทธิพลด้านการท�าสิ่งของเครื่องใช้จากชาติใดบ้างก็ยาก

อยู่เหมือนกัน และไม่น่าจะไปขุดคุ้ยขุดค้นเรื่องราวดังกล่าวนี้ เมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่คนไทยท�าขึ้นมา

ก็พูดได้ว่า เป็นศิลปหัตถกรรมของคนไทย ชนชาติพันธุ์ไทยสยามในประเทศไทย ส่วนงานศิลปหัตถกรรม

ของคนชนชาติพันธุ์ไทในต่างแดนไม่ว่า ในกวางสี ประเทศจีน เมืองแถง (เดียนเบียนฟู) มาเลเซีย 

และกัมพูชา เป็นต้น นั้นก็เป็นศิลปหัตถกรรมไทเช่นกันแต่เป็นเป็นศิลปหัตถกรรมที่อยู่ในต่างประเทศ

ศิลปหัตถกรรมไทยในประเทศไทยมีอยู่จ�านวนมากและทุกภาคของประเทศไทย เหนือ อีสาน

กลาง ตะวันออก และใต้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในบางอย่างต่อไป เพื่อให้ประจักษ์ในงานศิลปหัตถกรรม

ไทยที่เด่นๆ ที่เป็นมรดกตกทอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ศิลปหัตถกรรมไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช

บางอย่างมีดังนี้

เครื่องถมเมืองนครฯ

เครื่องถมเมืองนครฯ เป็นศิลปหัตถกรรมที่มีมานานแล้วและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

ศิลปะและวัฒนธรรมประเภทนี้มีประวัติสืบทอดกันมาว่าน่าจะเริ่มต้นจากการที่ชาวต่างประเทศเข้ามา

ในนครศรีธรรมราชในสมัยก่อนได้ถ่ายทอดวิชาท�าเครื่องถมให้กับชาวไทยสยามนครศรีธรรมราช 

หลังจากนี้ชาวไทยสยามนครศรีธรรมราชจึงได้พัฒนาการท�าเครื่องถมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัย

โบราณมา น่าจะก่อน พ.ศ.1000 ทั้งนี้เพราะดินแดนไทยภาคใต้ในนามของ อาณาจักรตามพรลิงค์ 

ตัมลิงคัม หรือกัมลิง ตมลี หรือกัมลี หรือตั้งหม่าหลิง หรือตันเหม่ยหลิว ตามที่เรียกเสียงต่างกันออกไป

มีมานานแล้ว ตั้งแต่ราว พ.ศ.500 หรือ บางท่านว่าราว พ.ศ.600 และ 700 ในช่วงนั้นชาว

ต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ได้แล่นเรือเข้ามาในอ่าวไทย และอ่าวอันดามัน เพื่อการ

ค้าขาย เผยแผ่ศาสนา และการแสวงหาทรัพยากร น�าไปสร้างประโยชน์ให้กับคนในประเทศของตน 

ประเทศต่างๆ ที่เข้ามาต่างก็น�าเอาสิ่งต่างๆ ติดตัวเข้ามาด้วย ชาวต่างชาติบางคนบางกลุ่มเข้ามาอยู่

เป็นเวลานานและอยู่จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะแต่งงานกับคนไทยสยามในนครศรีธรรมราช

วิชาเครื่องถมก็เป็นวิชาหนึ่งที่มีผู้รู้ส่วนหนึ่งว่าได้รับอิทธิพลจากชาวต่างชาติ การที่ศิลปะและวัฒนธรรม

สาขานี้มีความเจริญรุ่งเรืองในนครศรีธรรมราช เพราะนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางการปกครอง

ของอาณาจักรในภาคใต้ไม่ว่า ตามพรลิงค์ ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร ชาวต่างชาติที่เข้ามา

ไม่ว่าจะจอดเรือด้านฝังอ่าวไทยหรือฝ่ายอ่าวอันดามัน ล้วนเดินทางต่อไปยังศูนย์กลางของอาณาจักร

คือบริเวณ อ�าเภอสิชล ขนอม นบพิต�า ท่าศาลา และตัวเมืองนครศรีธรรมราช เครื่องถมเมืองนครฯ 

จึงได้รับการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นสู่ ลูก หลาน เหลน หลิน โหลน ลื้อ หลืด ตามล�าดับมา ถมมี 2 อย่าง 
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คือถมเงิน และถมทอง ถมเงินสิ่งที่ท�าหรือผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นสีขาว ลายที่ผลิตภัณฑ์เป็นลายกนก

หรือลายไทยรูปต่างๆ เป็นสีด�า ส่วนถมทองก็จะมีสีทอง ลายกนกหรือลายไทยก็จะมีสีด�าเช่นกัน

ศัพท์เฉพาะในกลุ่มช่างท�าถมนครฯ ที่ใช้กัน คือ ตะเงิน และตะทอง เครื่องถมเมืองนครฯ จะผลิต

ออกมาหลายอย่าง เช่น ขันน�้าพานรอง ขันธรรมดา แหวนถมหัวนโม สร้อยคอ ก�าไลมือ ช้อนส้อม 

และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องถมเมืองนครฯ จะมีความสวยงาม และคงทน จึงมีอายุการใช้งาน

ที่ยาวนานใช้จนลืม ดังนั้นการใช้เครื่องถมเมืองนครฯ จึงเป็นที่นิยมกันกว้างขวาง ชาวนครศรีธรรมราช

ชาวไทย และชาวต่างประเทศ เมื่อถึงนครศรีธรรมราชก็มักจะซื้อเครื่องถมเมืองนครฯ ไปใช้และเป็น

ของฝากของขวัญแก่ผู้ที่ตนรักและเคารพ ดังนั้นถมเมืองนครฯ ก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วประเทศ 

และต่างประเทศ ที่ส�าคัญยิ่งคือ เครื่องถมเมืองนครฯ เป็นเครื่องราชูปโภคในพระราชวังมาตั้งแต่

สมัยโบราณแล้ว ที่มีหลักฐานกล่าวถึงกันอย่างน้อยตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นต้น เครื่องราชูปโภคดังกล่าว 

เช่น พระโธรน (ที่ประทับ) พระเก้าอี้ พานพระศรี และสิ่งของเครื่องทรงใช้ขนาดเล็ก เป็นต้น

เครื่องถมเมืองนครฯ จึงแพร่หลายออกไปสู่สถานที่ต่างๆ ทั้งในพระราชวัง นอกพระราชวัง และต่าง

ประเทศใกล้ และแดนไกล แม้ว่าระยะหลังเครื่องถมเมืองนครฯ ลดความนิยมลงไปบ้างแต่รากที่ฝังลึก

ของเคร่ืองถมเมืองนครฯ จึงท�าให้เครื่องถมเมืองนครฯ ยังคงด�ารงอยู่ได้อย่างม่ันคง ท้ังนี้ต้อง

นมัสการขอบพระคุณพระรัตนธัชมุนีศรีธรรมราช (ม่วง รัตนธโช) พระสหชาติของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 อดีตผู้บัญชาการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและปักษ์ใต้ และอดีต

เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร ที่ท่านได้ส่งเสริมเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยิ่งในทุกด้านทุกสาขา 

ในด้านศิลปหัตถกรรม สาขาเครื่องถมนครฯ เป็นสาขาหนึ่งที่ท่านให้ความเอาใจใส่และส่งเสริม

อย่างแข็งขัน ท่านได้ให้เปิดโรงเรียนช่างฝีมือหรือโรงเรียนศิลปหัตถกรรม และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัย

ศิลปหัตถกรรมต่อมาจนปัจจุบัน สถานศึกษาที่ท่านให้เปิดขึ้นนี้ได้ถ่ายทอดวิชาเครื่องถม จนกระทั่ง

เครื่องถมโด่งดังเป็นที่นิยมมากขึ้นไปอีก นอกจากนี้ยังมีช่างที่เก่งทางด้านเครื่องถมเกิดขึ้นจ�านวน

ไม่น้อย ช่างเก่งเด่นดีมีฝีมือในด้านนี้มีหลายท่าน ท่านหนึ่งที่ได้รับการยกย่องได้รับการพิจารณา

ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ คือ นายเห้ง  โสภาพงศ์ ท่านเป็นช่างที่มีฝีมือเยี่ยมท่านหนึ่ง ปัจจุบันลูกหลาน

ยังท�าเครื่องถมกันอยู่ จึงเชื่อว่าเครื่องถมเมืองนครฯ จะต้องมีสืบทอดต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

เพราะในกลุ่มช่างเครื่องนครศรีธรรมราชก็ยังมีการสืบทอดให้ลูกหลานอยู่ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม

นครศรีธรรมราชก็ยังสอนถ่ายทอดอยู่อย่างขยันขันแข็ง หนึ่งในจ�านวนช่างที่เก่ง ดี มีฝีมือท่านหนึ่ง

คือ อาจารย์นิคม นกอักษร ปัจจุบันอายุ 69 ปี อดีตอาจารย์วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 

เป็นผู้ที่ยังท�าหน้าที่สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ด้านเครื่องถมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ด้วยความ

มุ่งมั่นในการสร้างงานด้านนี้และมีผลงานปริมาณมาก อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงได้พิจารณา

ให้ได้รับรางวัล ปราชญ์ไทยภาคใต้ ด้านศิลปหัตถกรรม ประจ�าปี พ.ศ.2561 ในการสัมมนาระดับชาติ

และนานาชาติประเด็น ศิลปหัตกรรมอาเซียน จึงได้ขอให้อาจารย์นิคม นกอักษร ได้น�าเสนอ
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เรื่อง เครื่องถมเมืองนครฯ ท่านหนึ่งด้วย หากมีการส่งเสริมอย่างจริงจังเชื่อว่า ศิลปหัตถกรรมสาขานี้

จะมีคุณค่าอย่างยิ่งทั้งต่อบุคคล กลุ่มบุคคล และประเทศชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการดูแล

รักษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติจึงไม่ควรมองข้าม ต้องรีบด�าเนินการให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อสร้าง

คุณค่า และมูลค่าควบคู่กันไป ในขณะนี้พี่น้องชาวอาเซียน และชาวต่างประเทศที่เข้ามาประเทศไทย

ได้ซื้อหาเครื่องถมเมืองนครฯ ไปเป็นของฝากของขวัญเป็นระลึกแก่คนที่รักหวงมากขึ้น เครื่องถม

เมืองนครฯ จึงไม่ได้อยู่เฉพาะในแหล่งผลิตเท่านั้นได้ขยายขอบเขตออกไปสู่ต่างจังหวัดและต่างแดนแล้ว

นี่คือศิลปหัตถกรรมที่โดดเด่นมีคุณค่ายิ่งของชาวไทยภาคใต้และชาวไทยทั้งประเทศ

สาดคร้าและสาดจูด

สาดคร้าและสาดจูด เป็นงานศิลปหัตถกรรมของชาวลุ่มน�้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

และพี่น้องชาวใต้บางจังหวัดซึ่งมีต้นคร้าและกระจูดในพื้นที่ ทั้งต้นคร้าและต้นกระจูดขึ้นอยู่ในพื้นที่

มีน�้าชุ่มหรือที่ชุ่มน�้า ต้นคร้าขึ้นบนพื้นดิน ส่วนกระจูดจะขึ้นในน�้า ต้นกระจูดมีปริมาณมากในพรุควนเคร็ง

อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และทะเลน้อย อ�าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (มีบางส่วน

ติดพื้นที่อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา) ขั้นตอนการน�าคร้าและกระจูดมาท�าสาด (ภาษาไทยกลาง

เรียกเสื่อต่อมาใช้รวมเป็นสาดเสื่อ หรือเสื่อสาด) นั้นคือตัดต้นคร้าหรือต้นกระจูดมาตามที่ต้องการ 

ถ้าต้นคร้าก็น�ามาจักเป็นตอกด้วยมีดตอกหรือมีดที่มีความคมก็ได้ แต่มักใช้มีดตอกเป็นหลัก เอาเฉพาะ

ส่วนเปลือกนอกที่แข็งเท่านั้นส่วนในก็เป็นประโยชน์คือ เป็นเชื้อเพลิงและเป็นปุยอาหารพืชต่อไป

หลังจากนี้ก็น�าส่วนของเปลือกคร้าที่จักเป็นตอกไปคลุกโคลนหรือฝังตื้นๆ ในคูน�้าให้จมลงในโคลน

เล็กน้อย ฝังในโคลนหรือคลุกโคลนไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ (ภูมิปัญญาขั้นตอนนี้คือการไปคลุกขี้โคลน

ท�าให้เปลือกหรือหนังคร้ามีความเหนียวและคงทนมากขึ้น มีอายุการใช้งานได้นานเพราะจะไม่กรอบ

หักง่าย) หลังจากนี้ก็น�าขึ้นมาล้างตากแดดให้แห้งแล้วน�ามาสานเป็นสาดตามที่ต้องการจะเป็นขนาดเล็ก

ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ส่วนการแสดงฝีมือก็ออกมาตอนสานด้วยวิธีการใส่ตอก ดันตอก ขันตอก

ให้สอดสานกันอย่างแนบชิดติดแน่น เพื่อให้มีอายุการใช้งานได้นาน การสานจึงต้องมีสมาธิเป็นหลัก

และต้องมีจิตใจรักผูกพันกับสาดผืนสวยจึงจะออกมาดีเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่พบเห็น ส่วนลายสาด

ที่สานกันที่ผ่านมามี 3 ลาย คือ ลายขัด ลายสอง และลายลูกแก้ว ส่วนลายอื่นๆ ยังไม่ค่อยเห็น

อย่างลายผ้ายกซึ่งมีลายมาก อาจจะเป็นเพราะการทอผ้ามีความให้ตัวมากกว่า ส่วนเปลือกคร้ามีความ

แข็งกว่าจึงไม่ค่อยยืดตัว จึงยากในการที่จะท�าลายที่ละเอียดอย่างลายผ้ายก ส่วนการสานสาดจูด

(ภาษากลางใช้กระจูด) นั้น ขั้นตอนการท�าต่างออกไปบ้างคือ น�าต้นจูดทั้งต้นมัดรวมกันเอาไปคลุก

ขี้โคลนหรือฝังในคูน�้าให้จมขี้โคลนในท้องคูน�้า จุดประสงค์เหมือนกันกับการน�าเปลือกหรือหนังคร้า

ไปคลุกโคลนหรือฝังขี้โคลนในคูน�้านั่นเอง หลังจากได้ตามเวลาที่ต้องการคือประมาณ 1 สัปดาห์
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ก็น�ามัดต้นกระจูดขึ้นมาตากแดดให้แห้งดีแล้วสานเป็นสาดขนาดต่างๆ ตามต้องการ การสานก็มี

ลักษณะแบบเดียวกับสานสาดคร้า ส่วนลายที่สานก็มักเห็น 3 ลาย อย่างสานสาด คือ ลายขัด 

ลายสอง และลายลูกแก้ว สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งในการสานสาดไม่ว่าสาดคร้าหรือสาดจูดคือการท�าขอบ

ของสาด ผู้ท�าหรือหัตถากรจะต้องมีความช�านาญในการสอดสานและเม้นให้แน่น สาดจึงจะอยู่ได้

คงทน ถ้าขอบท�าไว้ไม่แข็งแรงหรือสอดสานร้อยรัดกันไม่แน่นพอ สาดก็จะขาดง่าย เพราะไม่มีขอบ

ที่ป้องกันผืนสาด ดังนั้นคนท�าขอบจึงมักเป็นคนที่ต้องช�านาญมากในการสานสอดขอบของสาด

ส่วนผืนสาดผู้ที่ไม่ช�านาญก็ท�าได้ แต่เมื่อจะท�าขอบสาดต้องให้ผู้ที่มีฝีมือเป็นเอกของครอบครัวเป็นผู้ท�า

ปัจจุบันการใช้สาดเพื่อปูนอนและปูนั่งอาจจะลดลงไปเพราะมีวัสดุอื่นๆ มาทดแทน แต่อย่างไรก็ตาม

ความนิยมในการใช้สาดคร้าและสาดจูดก็ยังคงมีอยู่พอสมควรทีเดียว ดังนั้นคนลุ่มน�้าปากพนัง

โดยเฉพาะที่พรุควนเคร็งก็ยังท�าสาดจูดเพื่อใช้และจ�าหน่ายอยู่ รวมถึงชาวทะเลน้อย อ�าเภอควนขนุน

จังหวัดพัทลุง และชาวอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา พื้นที่สองอ�าเภอ ในสองจังหวัดอยู่คนละพื้นที่

การปกครองก็ตาม บางทีผู้รู้ก็จัดให้อยู่ในลุ่มน�้าปากพนังเช่นกัน เพราะมีสายน�้าต่อกันล่องเรือไปมา

หาสู่กันได้ตลอดถึงจังหวัดสงขลา

เครื่องมือเครื่องใช้จักสานงานหัตถศิลปที่ใช้ในครัวเรือนและเครื่องมือจับปลา

เครื่องจักสานงานหัตถศิลป์หรืองานฝีมือที่ชาวนครศรีธรรมราชและชาวไทยภาคใต้

สร้างสรรค์ขึ้นมาใช้ในครัวเรือนมีหลายชนิดทั้งการใช้ในครัวเรือนเพื่อประโยชน์ในการบริโภค และอุปโภค

บางอย่างใช้บนบกและบางอย่างใช้ในน�้า อันได้แก่ เครื่องจับปลา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นศิลปหัตถกรรม

ทั้งสิ้น เพราะเป็นงานที่ท�าขึ้นมาอย่างประณีตสวยงาม ด้วยจิตใจที่งดงามมุ่งให้งานออกมาดูแล้วสวย

งานหัตถศิลป์หรือศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ มีการท�าต่อสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพชนเรียกว่า 

“ภูมิปัญญา” ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นและยังคงอยู่เป็นส่วนใหญ่ บางอย่างอาจจะ

หายไปและมีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ก็มี หัตถศิลป์หรือศิลปหัตถกรรมที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้

ที่ยกมากล่าวมีดังนี้

1. ด้ง (กระด้ง) ด้งเป็นเครื่องจักสานจากไม้ไผ่มีรูปร่างแบนเป็นรูปวงรีหรือรูปไข่ ส่วนใหญ่

ท�าให้มีขนาดพอดีกับขนาดของตัวคนที่ใช้ คนที่ใช้จะใช้ร่อนข้าวหรือสิ่งที่เป็นเม็ดพืชพันธุ์ ที่ร่อน

ก็เพื่อจะให้สิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการออกไป จึงมีทั้งการร่อนและการฝัด กระพือ เพื่อให้สิ่งที่ไม่ต้องการ

ออกไป และได้น�าสิ่งที่ต้องการที่เหลือเพื่อใช้ในการบริโภคต่อไป การใช้กระด้งจะต้องมีความช�านาญ

จึงจะได้ตามที่ต้องการ หากไม่มีความช�านาญในการใช้ก็จะใช้กระด้งไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ กระด้ง

จึงเป็นเครื่องมือที่ท�าจากไม้ไผ่ที่สวยงาม ที่คนไทยภาคใต้น�ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันตั้งแต่

สมัยบรรพกาลแล้ว การท�ากระด้งนอกจากต้องขัดตอกไม้ไผ่ให้แน่นแล้ว ต้องท�าอย่างมีศิลปะ จึงออกมา
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เป็นลายสวยงาม เช่น ลายขัด ลายสอง และลายลูกแก้ว เมื่อสานตอกแน่นและกว้างใหญ่พอ

ตามที่ต้องการก็ต้องท�าขอบกระด้ง ซึ่งค่อนข้างจะท�ายาก จะต้องใช้การฝึกฝน และเรียนรู้จนกระทั่ง

ท�าได้อย่างคล่องแคล่วและออกมาสวยงาม ขอบกระด้งจะใช้เส้นหวายหรือไม้ไผ่ที่เหลาให้กลมแล้ว

ใช้หวายร้อยรัดให้แน่น จึงต้องใช้วิธีการและเครื่องมือเพื่อให้แน่นตามต้องการ ที่ขอบกระด้งจะท�า

ด้วยความประณีตสวยงาม ถักให้มีรูปแบบที่สวยงามเรียกกันว่า “ถักหางแลน” แลนเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง

รูปร่างแบบจิ้งจกและจิ้งเหลน แต่ตัวโตกว่า ภาษาไทยกลางเรียกว่าเหี้ยและตะกวดตามขนาด

ส่วนภาคเหนือ และอิสานเรียกว่าแลนเช่นกัน การเรียกว่าถักหางแลนเพราะขอบกระด้งที่ท�านั้น

เหมือนกับความสวยงามของหางแลนนั่นเอง แสดงให้เห็นว่าคนไทยภาคใต้มีความใกล้ชิดกับแลน

เพราะน�าเนื้อแลนไปปรุงอาหาร และคงได้สังเกตที่หางของสัตว์ชนิดนี้ เห็นว่ามีความสวยงามจึงน�า

มาท�าเป็นขอบกระด้งดูแล้วสวยงาม และมีการท�าต่อเนื่องกันมาจนปัจจุบัน ด้งหรือกระด้งจึงเป็น

สิ่งของเครื่องใช้อย่างหนึ่งที่มีความสวยงามเป็นศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่งของคนไทยภาคใต้ คนไทย

และคนอาเซียน

2. โล่ โล่เป็นเครื่องจักสานจากไม้ไผ่อย่างหนึ่งที่ชาวไทยภาคใต้ได้ท�าขึ้นมาใช้ต้ังแต่ครั้ง

โบราณกาลมาแล้ว เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความสวยงาม มีลักษณะเป็นรูปกลมโค้งลึก ต่างจาก

กระด้งที่มีลักษณะแบนตื้น เพื่อประโยชน์ในการร่อน และฝัดให้สิ่งที่ไม่ต้องการออกไป ส่วนกระด้ง

ไม่ใช้ประโยชน์ในการร่อนและฝัดแต่อย่างใด แต่ใช้ในการใส่สิ่งของและใส่สิ่งของน�าไปที่อื่น เช่นการ

ใส่เลียงข้าวเคลื่อนพาไปยังที่อื่น ประโยชน์ที่ชัดเจนคือผู้หญิงชาวนาจะใส่เลียงข้าวและทูน (เทิน)

บนหัวและพาเดินไปบ้านหรือไปยังสถานที่ที่ต้องการ การสานโล่ขั้นตอนเหมือนกับการสานกระด้ง

และมีการถักหางแลนเหมือนกับการสานกระด้ง หากต้องการความสวยงาม หากถักแบบธรรมดาก็ได้

แต่จะไม่มีความสวยงาม โล่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่สานจากไม้ไผ่ที่ไม่พบว่ามีในภาคอื่นของประเทศไทย

แต่ก็มีภาชนะที่สานจากวัสดุท้องถิ่นนั้นๆ ที่มีลักษณะคล้ายโล่ซึ่งมีรูปกลมโค้งเหมือนกับโล่ที่ใช้ป้องกัน

อาวุธของทหารเมื่อออกรบ

3. เจ้ย ลูกบาน เจ้ยเป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งท่ีท�าจากไม้ไผ่เป็นหลักและมีหวาย

เป็นส่วนประกอบที่ขอบในส่วนท่ีถักเพื่อให้โยงยึดอยู่เป็นลูกอยู่ได้ เจ้ยมีลักษณะกลมแบบวงกลม

แบ่งเป็นสองชนิดคือ เจ้ยห่างกับเจ้ยถี่ เจ้ยห่างท�าขึ้นเพื่อจับปลาตัวขนาดกลางและขนาดใหญ่

ส่วนเจ้ยถี่ใช้จับปลาขนาดเล็กหรือไม่โตนักหรือกุ้ง เจ้ยห่างตาจะห่างจึงท�าให้ปลาตัวเล็กหรือขนาดกลาง

หลุดลงไปผ่านตาเจ้ยได้ ส่วนเจ้ยตาถี่ต้องสานให้ตาถี่ปลาตัวเล็กก็ลอดไปไม่ได้เพราะสานตอกเจ้ย

ให้ชิดกัน แม้แต่น�้าก็รั่วไหลงลงไปได้ช้าๆ เจ้นห่างจะมีความลึกมากกว่าเจ้ยถี่และมีก้นโค้งเพื่อมิให้

ปลากระโดดขึ้นจากเจ้ยได้ ส่วนเจ้ยตาถี่ก้นไม่ลึกนักและก้นโค้งมนน้อยกว่า เพราะใช้จับปลาตัวเล็ก

ซึ่งไม่กระโดดขึ้นจากเจ้ยเพียงแต่ดีดเบาๆ เจ้ยจึงเป็นภูมิปัญญาด้านเครื่องมือในการจับสัตว์น�้าอย่างหนึ่ง

ของชาวไทยภาคใต้ที่น�ามาใช้ในการด�าเนินชีวิต ท�าให้มีอาหารประเภท กุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์น�้า
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ต่างๆ มาบริโภค เจ้ยส่วนใหญ่จะสานเป็นลายขัดเพราะต้องการให้น�้ารั่วไหลลงไปได้ง่ายและเร็ว

หากสานลายสองและลายลูกแก้วการไหลรั่วของน�้าจะช้า อย่างไรก็ตามมีการสานสิ่งของเครื่องใช้

มีลักษณะคล้ายเจ้ยลูกเล็ก สานแบบเจ้ยถี่แต่ตอกไม้ไผ่บางและชิดแน่นไม่ใช้จับปลาแต่ใช้ใส่สิ่งของ

เรียกว่า “ลูกบาน” ใช้ใส่ของแห้งเป็นส่วนใหญ่หรือใส่ผัก น่าจะเป็นประดิษฐกรรมของคนไทยภาคใต้

ตั้งแต่สมัยโบราณที่น�าเอาวัสดุในพื้นที่มาใช้ท�าเป็นภาชนะใส่สิ่งของ ลูกบานจึงเป็นศิลปหัตถกรรม

อีกอย่างหนึ่งเพราะมีการสานอย่างประณีตสานด้วยลายสองและลายลูกแก้วเป็นส่วนใหญ่เพราะ

ต้องการอวดฝีมือในการสาน เจ้ย นอกจากจะใช้จับปลาแล้วยังใช้ใส่สิ่งของที่ไม่หนักนักได้ด้วย เจ้ย

และลูกบานจึงเป็นศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมของคนไทยสยามภาคใต้ และมีสืบทอดมาสู่รุ่นลูกหลาน

จนปัจจุบันนี้

4. สุ่ม สุ่มเป็นเครื่องมือจับปลาที่ท�าจากไม้ไผ่มีลักษณะโค้งงุ้ม ส่วนบนเล็กส่วนล่างผายออก

มีความสูงประมาณ 2 ศอก ถ้าสุ่มลูกเล็กก็จะมีความสูงประมาณศอกกว่าๆ เป็นสุ่มส�าหรับเด็กใช้

ถ้าสุ่มของผู้ใหญ่จะมีความสูงเป็นมาตรฐานดังกล่าวแล้ว การท�าสุ่มจะมีขั้นตอนการท�าที่ยากพอสมควร

เพราะต้องตัดไม้ไผ่น�ามาท�าเป็นซี่สุ่มจ�านวนมากตามขนาดใหญ่ เล็ก ของสุ่ม และต้องท�าให้ซี่สุ่ม

กลมโตขนาดครึ่งนิ้วก้อย (คนไทย) และเหลาให้ปลายแหลมเล็กน้อยเพื่อให้ปลายซี่สุ่มเมื่อข่มแล้วกด

ฝังลงในดินที่สุ่มปลาไม่ว่าในหนอง คลอง บึง และบางก็ตาม สุ่มจะร้อยรัดให้ติดแน่นกันด้วยหวาย 

ซึ่งมีการถักร้อยให้รัดรึงติดกันหลายช่วง ตั้งแต่ส่วนบนลงล่าง ส่วนบนสุดที่เป็นขอบส�าหรับจับนั้น

จะใช้หวายถักโยงยึดให้ติดกัน ถักขอบสุ่มแบบธรรมดาหรือถักเป็นหางแลนก็มีและมีวัสดุที่อ่อนนุ่ม

รองรับเพื่อให้จับที่ขอบสุ่มจะได้ไม่เจ็บมือ เพราะในการสุ่มปลานั้นผู้สุ่มจะจับขอบสุ่มและใช้แรงกดสุ่ม

ลงไปในน�้าและกดให้แรงเมื่อรู้ว่าปลาติดอยู่ในสุ่มแล้ว ยิ่งรู้ว่าปลาตัวใหญ่ก็จะกดแรงให้ปลายซี่สุ่ม

จิกลงในพื้นดินโคลนให้มากที่สุด เพื่อมิให้ปลาตัวใหญ่ดันกระแทกสุ่มออกไปได้ ภูมิปัญญาการท�าสุ่ม

จากไม้ไผ่ของชาวไทยสยามภาคใต้สืบทอดกันมานานแล้วตั้งแต่รุ่นโบราณ การที่มีเครื่องมือจับปลา

ประเภทนี้เพราะภาคใต้มีปลามากใน ล�าคลอง หนอง บึง บางและล�าธารเล็กๆ การท�าสุ่มต้องอาศัย

ความช�านาญมีการเรียนรู้ฝึกฝนกันมาตามล�าดับ เป็นวิชาความรู้หรือภูมิปัญญาที่บรรพชนไทยสยาม

ภาคใต้สั่งสมกันมาตามล�าดับ และไปสอดคล้องกับภูมิปัญญาในเรื่องเครื่องมือจับปลาของคนไทย

ภาคอื่นๆ และต่างชาติ แต่รูปร่างลักษณะ ความประณีตสวยงามจะต่างกันออกไป ด้วยความสวยงาม

ของสุ่มนี่เองมีการน�าเอาสุ่มขนาดเล็กมาประดับในบ้านและร้านอาหารขนาดใหญ่ บางแห่งน�ามาท�าเป็น

โคมไฟท�าให้สื่อถึงความเฉลียวฉลาดของคนในการท�าสิ่งของเครื่องใช้เพื่อการด�ารงชีวิต นอกจาก

จะสื่อในเรื่องศิลปหัตถกรรมแล้ว สุ่มจึงเป็นภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมที่สร้างความมีชีวิตชีวา

ให้กับคนไทยและคนอาเซียนได้อีกอย่างหนึ่ง ลูกหลานจึงควรจะได้รักษาสืบทอดศิลปหัตถกรรมนี้

เอาไว้ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์สื่อวิญญาณศิลป์ในอดีตสู่ปัจจุบัน



170 The 3rd National and International Conference on Weaving
ASEAN Cultural Connection

5. กรงนก กรงนกเป็นศิลปหัตถกรรมอีกอย่างหนึ่งของไทยสยามภาคใต้ที่สืบทอดกันมา

เป็นเวลายาวนานแล้ว การท�ากรงนกนั้นเกิดจากความรู้สึกอยากได้นกมาเลี้ยงไว้ดูเพราะนกมีความ

น่ารักทั้งรูปร่าง และลักษณะท่าทาง เมื่ออยู่ใกล้แล้วท�าให้มีชีวิตชีวาและเกิดความสุข นกบางชนิด

มีสีสวยบางชนิดมีเสียงที่ไพเราะ เช่น นกเขา นกกางเขนหรือนกกรงหัวจุก และบางชนิดมีความ

เฉลียวฉลาดพูดเสียงออกมาได้อย่างคนเมื่อมีการสอนและขูดลิ้นสอนให้พูด เช่น นกสาลิกา และนก

ขุนทอง เป็นต้น เพื่อให้นกที่น่ารักเหล่านี้อยู่ใกล้ตน คนจึงใช้คิดท�ากรงนกขึ้นมาแล้วให้นกเข้าไปอยู่

ในกรง กรงนกท�าด้วยไม้ในพื้นที่ที่มีความสวยงามด้วยสีสันและลายของเนื้อไม้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

สร้างความสุขทางจิตใจตั้งแต่ต้นของผู้ที่ได้สัมผัสกับกรงนก และยิ่งได้เห็นนกในกรงที่สวยงามน่ารัก 

และได้ยินเสียงขันหรือร้องก็จะยิ่งจะมีความสุขใจและสุขกายตามไปอีก กรงนกจะมีรูปโค้งต้ังแต่

ส่วนบนแล้วตรงลงไป ส่วนล่างมีแผ่นไม้บางๆ หรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนไม้ปิดเพื่อมิให้นกลงไปด้านล่าง

ออกจากกรงได้ ถัดมาจากก้นก็จะมีคอนที่ให้นกได้เกาะเปรียบเสมือนกับกิ่งไม้ และมีที่ใส่อาหารนก

เป็นภาชนะเล็กๆ ส่วนบนสุดก็จะท�าเป็นที่จับรูปโค้งงอ เพื่อจะได้ยกและหิ้วกรงนกไปในที่ต่างๆ

ได้สะดวก ส่วนที่หิ้วนี้ก็เป็นศิลปหัตถกรรมที่โดดเด่นอย่างหนึ่งเช่นกัน เพราะมีการประดิดประดอย

ให้มีความสวยงามไม่ว่าจะท�าด้วยไม้หรือโลหะ และท�าเป็นรูปต่างๆ ที่สื่อความหมาย ท�านองเดียว

กับการท�าหัวกริชซ่ึงมีหัวสัตว์ต่างๆ เช่น หัวนกพังค่า (ภาษาไทยใต้เรียกแมงค่า) หัวนกเงือก

หัวพญานาค และหัวสิงห์ เป็นต้น การแสดงฝีมือในการท�าที่หิ้วนั้นมีการท�ามานานแล้ว พิจารณาได้

กรงนกรุ่นเก่าๆ นอกจากท�าเป็นที่หิ้วธรรมดาๆ แล้วก็มีช่างที่มีฝีมือในการท�ากรงนกก็ได้สร้างสรรค์

สิ่งดังกล่าวนี้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเป็นแบบอย่าง และมีการคิดพัฒนาท�าออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ

อย่างหลากหลาย ปัจจุบันนี้จึงมีการท�ากรงนกออกจ�าหน่ายโดยทั่วไปและขายในราคาแพงๆ ก็มีมาก

เพราะท�าจากไม้ที่สวยงามและมีความคงทนแข็งแรง เช่น ไม้สาวด�า ไม้นิง และไม้มะค่า เป็นต้น ผู้ที่

มีความรักนกและหลงใหลในนกที่น่ารักก็จะยอมลงทุนซื้อกรงนกที่ราคาแพงและสวยงาม เพื่อให้นก

ที่ตนรักมีความเป็นอยู่สุขสบาย และตนก็จะมีความสุขสบายตามไปด้วย ยิ่งในปัจจุบันมีการประกวด

เสียงนกเขาชวา และนกกรงหัวจุกหรือนกบินหลาก็ยิ่งมีการซื้อหากรงนกท่ีสวยงามและราคาสูง

โดยเฉพาะนกที่ชนะการประกวดก็จะได้รับสมณาคุณกรงนกที่สวยงาม และราคาแพงจากเจ้าของ

เช่นเดียวกับวัวชนที่ชนะได้เงินเดิมพัน กรงนกที่นิยมท�ากันมากเพื่อการจ�าหน่ายจนเป็นอาชีพที่สร้าง

ฐานะได้มีอยู่หลายแห่งในภาคใต้ เช่น อ�าเภอท่าศาลา สิชล นบพิต�า จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ�าเภอจะนะ อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา และจังหวัดบริเวณชายแดนภาคใต้ เป็นต้น จึงเชื่อว่า

ศิลปหัตถกรรมกรงนกจะเป็นศิลปหัตถกรรมที่ให้ทั้งคุณค่าและมูลค่าอีกยาวนาน ตราบใดที่ยังมีนก

ที่น่ารัก เสียงไพเราะ อยู่ในโลกนี้ คนก็ย่อมมีความรู้สึกรักนก อยากอยู่ใกล้นกที่น่ารักและเสียง

ไพเราะตลอดไป
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เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมประเภทศิลปหัตถกรรมที่เกิดจาก

ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนๆ ในแทบทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้เพราะคนอยู่กับดินอยู่กับน�้าตลอดชีวิต

ตั้งแต่เกิดจนตาย ในการด�ารงชีวิตอยู่นั้นคนต้องคิดค้นดิ้นรนขวนขวายเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ นอกจาก

ปัจจัยสี่ที่ต้องมีเพื่อการด�ารงชีวิตแล้ว การมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องมี ดังนั้นคน

จึงมีความคิดในการน�าดินมาท�าให้แข็งแรงใช้เป็นภาชนะต่างๆ ในการด�าเนินชีวิต ภาชนะเครื่องใช้

ที่เกิดจากดินจะให้แข็งคงทนใช้ได้นานก็ต้องมีวิธีการหรือความเฉลียวฉลาดในการท�าหรือภูมิปัญญา 

จึงได้เกิดการน�าดินมาท�าเป็นภาชนะ สิ่งของเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

หม้อข้าวหมอแกง กระทะ กระถางต้นไม้ รูปสัตว์ รูปคล้ายคนลักษณะต่างๆ และที่ท�ามากคือการท�า

อิฐ เพื่อน�าไปใช้ในการก่อสร้างซึ่งท�ากันมาเป็นเวลานานแล้ว ตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล ดังหลักฐาน

สิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ขั้นตอนในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม

เครื่องปั้นดินเผานั้นมีล�าดับขั้นตอน เริ่มจากการเลือกดินที่มีคุณสมบัติในการท�าเครื่องปั้นดินเผา

ให้ได้ก่อนซึ่งส่วนมากจะบอกว่าต้องเป็นดินเหนียว หลังจากนี้ก็น�าดินเหนียวมานวด เมื่อก่อนนวด

ด้วยเท้า ปัจจุบันนี้ในกรณีท�าเพื่อการค้าก็จะใช้เครื่องจักรนวด นอกจากดินแล้วก็จะมีส่วนผสม

ของทรายเข้าไปด้วยเพื่อให้ดินเหนียวเกิดการเกาะตัวแน่นและคงทน สมัยก่อนมีการผสมด้วยแกลบ

ข้าวด้วยเพื่อให้เกิดความแข็งแรงคงทน ทั้งนี้รู้ได้จากการศึกษาก้อนอิฐโบราณของนักโบราณคดีและ

นักวิทยาศาสตร์ ก้อนอิฐแม้ว่าจะไม่เห็นความมีศิลปะอย่างเด่นชัดแต่ก็มีความเป็นศิลปะอยู่ในตัว

ยิ่งน�าอิฐไปก่อเข้าด้วยการเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะด้านสถาปัตยกรรม ก็จะเห็นถึงความมีศิลปะอันยิ่งใหญ่

ของก้อนอิฐ ศิลปะบนเครื่องปั้นดินเผานอกจากรูปร่างแบบต่างๆ ที่งดงามชวนมองและอยากเป็น

เจ้าของแล้ว ลวดลายต่างๆ ที่ผู้ปั้นท�าเอาไว้ด้วยฝีมือนั้น ย่อมท�าให้เกิดความสุขใจสบายกายตามมา 

ลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผานอกจากจะให้คุณค่าด้านความสวยงาม เกิดสุนทรียรสแล้วยังเป็นหลักฐาน

ส�าคัญในการศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีด้วย เครื่องปั้นดินเผา

รูปแบบต่างๆ มีอย่างหลากหลายล้วนเกิดจากจินตนาการและการสร้างสรรค์ที่เฉลียวฉลาดของผู้ที่ปั้น

อีกทั้งยังต้องใช้ความมีทักษะอย่างยิ่งในการปั้น หัตถกรรมต้องใช้มืออย่างช�านิช�านาญ จึงท�าให้งาน

ฝีมือที่ปั้นออกมาสวยสดงดงาม การที่งานนี้จะออกมาได้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจได้นั้นช่างปั้นจะต้อง

เอาใจใส่ลงในงานที่สร้างสรรค์นั้น เหมือนกับการปรุงอาหารให้มีรสชาติอร่อยเป็นที่ชื่นชอบของผู้

รับประทาน ด้วยความสวยงามของเครื่องปั้นดินเผางานศิลปหัตถกรรมนี่เอง ผู้ที่รักงานศิลปะจึงซื้อหา

สะสมเครื่องปั้นดินเผาไว้เพื่อสร้างคุณค่าทางด้านศิลป์ให้กับตนเอง และมีผลไปถึงผู้อื่นด้วย

เครื่องปั้นดินเผาจึงเป็นศิลปหัตถกรรมที่มีความส�าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของคนในโลกนี้หรือ

มนุษยชาติ เคร่ืองปั้นดินเผามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมด้านศิลปหัตถกรรมจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่ง

ที่คนไทยภาคใต้ควรจะหวงแหน รักษาไว้ให้มั่นคงยืนนานตลอดไป
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ผ้ายกเมืองนครฯ

ผ้ายกเมืองนครฯ เป็นชื่อที่คุ้นหูกันมาเป็นเวลานานมากแล้ว ปัจจุบันยิ่งรู้จักแพร่หลายกัน

มากยิ่งขึ้นเพราะมีการฟื้นฟูและส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายปีมาแล้วที่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ได้ทรงส่งเสริมให้ชาวนครศรีธรรมราชรื้อฟื้นผ้ายกนครฯ ให้กลับคืนมาเป็นที่รู้จักดั่งที่รู้จักกันดีและใช้

กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงให้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพที่บ้านเนินธัมมัง ชื่อ

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในต�าบลเนินธัมมัง อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ในขณะนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังเป็นศูนย์กลางในการผลิตผ้ายกเมืองนครฯ

ที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ การก�าเนิดศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง นั้นเป็นเพราะสมเด็จพระบรม

ราชินีนาถทรงรักหวง ห่วงใย ในศิลปหัตถกรรมผ้ายกเมืองนครฯ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ 

การทอผ้ายกในปัจจุบันที่ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมังมีความก้าวหน้ามาก ผลการทรงส่งเสริมท�าให้ผ้ายก

เมืองนครฯ แพร่หลายเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เพราะผ้ายกเมืองนครฯ เป็นผ้าที่มี

คุณภาพสูงและมีความทนทาน มีอายุการใช้งานได้นานโดยเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 20 ปี และสีสันของผ้า

ก็ไม่จืดจางเร็ว นอกจากผ้ายกเมืองนครฯ จะมีความแพร่หลายในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ยังมี

การทอกันอยู่ทั่วไปในหลายจังหวัดในภาคใต้ เช่น ผ้ายกเกาะยอ จังหวัดสงขลา ผ้ายกคูหา จังหวัด

พัทลุง และผ้ายกนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง เป็นต้น ผ้ายกได้รับกลับมาเป็นที่นิยมของชาวไทยภาคใต้

และชาวไทยโดยทั่วไปมากขึ้นตามล�าดับ จึงเชื่อว่าผ้ายกเมืองนครฯ จะด�ารงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยภาคใต้

อีกนานแสนนาน

ในสมัยก่อนผ้ายกเมืองนครฯ เป็นผ้าที่ส�าคัญยิ่ง เป็นสิ่งส�าคัญที่เป็นเกียรติยศยิ่งที่พระมหากษัตริย์

พระราชทานให้แก่แม่ทัพนายกองท่ีรบชนะศึกสงคราม ดังปรากฏในวรรณคดีไทยบางเรื่องใช้ว่า

ผ้าพระยาละครท�า หรือพระยานครท�า ผ้ายกเมืองนครฯ จึงมิใช่เพิ่งมีในสมัยหลังต้องมีมาตั้งแต่

โบราณกาลแล้ว เพราะคนไทยสยามภาคใต้นุ่งผ้ามาเป็นเวลานานแล้ว ตามประวัติการท�าผ้าจากฝ้าย

ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งและจากเส้นไหมของคนไทยนั้นนานจนสืบสาวไปถึงจุดเริ่มต้นไม่ได้ เพราะคนไทย

สยามหรือคนไทยกลุ่มต่างๆ ได้ท�าสิ่งดังกล่าวนี้รุ่นต่อรุ่นจากความคิดและความเฉลียวฉลาดในการน�าเอา

เส้นใยพืช ใยเส้นที่ตัวไหมท�ารังเอาไว้มาปันเป็นเส้น แล้วทอเป็นผ้า ด้วยเครื่องทอผ้าที่คิดสร้างสรรค์

กันขึ้นมา บ้างเรียกว่าหูก บ้างเรียกว่ากี่ จึงมีค�าที่เรียกว่า “หูกทอผ้า “ และ “กี่ทอผ้า” ส่วนว่าคนไทย

สยามและคนไทยจะรับอิทธิพลเรื่องการทอผ้าจากชนชาติพันธุ์ใดบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะสรุป

ยืนยันได้ เพราะคนไทยเองก็มีสติปัญญาในการที่จะคิดท�าสิ่งต่างๆ ได้เช่นกัน อาจจะได้เห็นการทอผ้า

ของบางชาติ หรือบางชาติมาทอผ้าให้เห็นในดินแดนไทย แล้วคนไทยที่สนใจและชอบในงานศิลป

หัตถกรรมด้านนี้จดจ�ามาประยุกต์ใช้บ้างก็คงมี เพราะการปรับเปลี่ยนทางศิลปะและวัฒนธรรมนั้น
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ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องชนชาติอาเซียนซึ่งเมื่อก่อนอยู่ร่วมกันในดินแดน

อาเซียนปัจจุบัน โดยมิได้แบ่งเป็นเขตประเทศแต่อย่างใด เพียงแต่อยู่ในที่ของแต่ละชาติพันธุ์ว่า

แต่ละชนชาตินั้นอยู่ตรงไหน ทั้งนี้เพราะจ�านวนคนของแต่ละชาติพันธุ์ยังคงมีอยู่จ�านวนน้อย แต่การ

ไปมาหาสู่กันก็มีมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีค�าเรียกชนชาติพันธุ์และกลุ่มชนชาติต่างๆ ในภาษาไทย

เช่น ยักษ์มักกะสันหรือแขกมักกะสัน(น่าจะคนในเกาะอินโดนีเซีย) แขกเทศ ลาวกาว เจก จาม ม่าน 

และแขกคุลา เป็นต้น การไปมาหาสู่ของคนในชาติพันธุ์เหล่านี้หรืออื่นๆ ย่อมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

และมีการซื้อขายกัน เมื่อเห็นว่าสินค้านั้นมีความสวยงาม จึงศึกษาหาความรู้และคิดหาแนวทาง

ในการท�าขึ้นมา และท�าขึ้นมาได้ในที่สุด ผ้ายกเมืองนครฯ คงเข้าลักษณะที่ว่านี้เมื่อคบคนต่างชาติมาก

ต่างชาติก็มีสิ่งดีๆ มาให้ไม่ว่าทางด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม และการนับถือศาสนา ผ้ายก

เป็นศิลปหัตถกรรมหน่ึงของคนนครศรีธรรมราชและคนไทยภาคใต้ที่มีความลงตัวเป็นที่นิยมและรู้จัก

กันมาในวงกว้าง และลือเลื่องว่าเป็นผ้าดีมีคุณภาพจึงมีการถักทอถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรม

วงศานุวงศ์ และเป็นที่นิยมใช้ในบุคคลชั้นสูงมียศถาบรรดาศักดิ์ ลายผ้ายกที่นิยมทอกัน เช่น ดอกพิกุล

คดกริช และราชวัตร เป็นต้น การประดิษฐ์คิดลายในการทอผ้านั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นความคิด

สร้างสรรค์ของผู้คิดแบบลายที่เกิดจากการจินตนาการบนพื้นฐานของประสบการณ์ท่ีได้พบเห็น

ได้ยินได้ฟังประกอบกับความมีศิลปะอยู่ในจิตวิญญาณของคนนั้นนั่นเอง ผ้ายกเมืองนครฯ จึงเป็น

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปหัตถกรรมที่คนนครฯ คนใต้ มีความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งใน

จ�านวนศิลปหัตถกรรมหลากหลายอย่าง มรดกศิลปหัตถกรรมผ้ายกเมืองนครฯ จึงเป็นสิ่งที่คน

นครศรีธรรมราชและคนไทยภาคใต้จะต้องหวงแหนช่วยกันรักษาเอาไว้ให้คงอยู่คู่ดินแดนไทยสยาม

ภาคใต้ตลอดไป

ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา

ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วเช่นเดียวกันในเขตพื้นที่

นครศรีธรรมราชปัจจุบันและเขตดินแดนไทยสยามภาคใต้ เหตุที่กล่าวได้เช่นนี้เพราะความเป็นกลุ่ม

การปกครองของไทยสยามภาคใต้มีมาเป็นเวลานานแล้ว ดังปรากฏหลักฐานการมีกลุ่มการปกครอง

ขนาดใหญ่คนรวมอยู่กันจ�านวนมากและเรียกชื่อเป็นภาษาสันสกฤตว่าอาณาจักร ได้แก่ ตามพรลิงค์

(ตัมลิงคัม บ้างว่า ตัมลี กัมลี) ศรีวิชัย และศรีธรรมราชมหานคร ทั้งนี้เริ่มมีมาตั้งแต่ราว พ.ศ.600

บ้างก็ว่าก่อนหน้านี้ก็มี ดังนั้นการท�าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายในการด�าเนินชีวิต

จึงเกิดขึ้นมาตามล�าดับ การท�าสิ่งของเครื่องใช้จากย่านลิเภาซึ่งเป็นย่านของพืชขนาดเล็กชนิดหนึ่ง

ภาษาวิชาการด้านพฤกษศาสตร์เรียกว่าเฟิร์น ต้นหรือย่านลิเภาขึ้นเป็นย่านใบมีขนาดไม่ใหญ่ขึ้นอยู่

ในที่ชื้นที่เป็นป่า เป็นพืชพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ต้องปลูกก็ขึ้นเองและงอกงามเร็ว
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ภายหลังมีการน�ามาปลูกเพื่อให้มีย่านลิเภาพอต่อความต้องการใช้ในการท�าผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา

อันเนื่องมาจากการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมที่ท�าจากย่านลิเภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการศิลปาชีพ

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มีอยู่

หลายแห่ง ทั้งที่นครศรีธรรมราช นราธิวาส และพระนครศรีอยุธยา ในศูนย์ศิลปาชีพแต่ละแห่ง

มีการสอนให้ท�าเครื่องจักสานจากย่านลิเภา ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภามีหลายอย่างต่างๆ รูปแบบ

ออกไปและมีประโยชน์ในการใช้สอยตามสิ่งที่ผลิตขึ้นมา เช่น กระเปาถือสตรี หมวก กระบุงเล็ก 

เชี่ยนหมาก ปากกาถักหุ้มด้วยย่านลิเภา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นที่นิยมพอสมควร แต่ราคาค่อนข้างสูง

เนื่องจากเป็นงานฝีมือที่บอกถึงรสนิยมของผู้ใช้ จึงท�าให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาอยู่ในวงจ�ากัด

แต่ในสมัยก่อนบรรพชนไทยสยามภาคใต้ท�าผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาขึ้นใช้เอง ส่วนใหญ่จะมีความรู้

ความสามารถในการจักสานย่านลิเภาให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆ เหมือนกับการทอผ้าขึ้น

ใช้เอง ในเรื่องการถักทอผ้าและท�าสิ่งของเครื่องใช้จากย่านลิเพานั้นเป็นหน้าที่ของผู้หญิง แต่อาจจะ

มีผู้ชายที่มีความสนใจเป็นพิเศษอาจจะท�าสิ่งเหล่านี้ด้วย การท�าผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาในจังหวัดนครศรี

ธรรมราชในปัจจุบันซึ่งสืบทอดมาจากบรรพชนนั้นมีที่ บ้านหมน อ�าเภอเมือง และบางหมู่บ้านอ�าเภอ

ชะอวด การท�าผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาคงจะด�ารงอยู่คู่แผ่นดินไทยภาคใต้ และประเทศไทยเพราะมี

การสอนถ่ายทอดกันในศูนย์ศิลปาชีพทุกแห่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มีพระราชด�าริให้จัดตั้งขึ้น ตลอดทั้งมีการสอนในสถานศึกษาบางแห่งในภาคใต้อีกด้วย ภูมิปัญญา

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านศิลปหัตถกรรมย่านลิเภานั้นน่าจะมีเพียงชาติไทยชาติเดียวในประเทศ

อาเซียน

ศิลปหัตถกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชและของคนไทยภาคใต้ที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็น

ภูมิปัญญาไทยด้านศิลปและวัฒนธรรมที่คนไทยภาคใต้และคนไทยควรจะได้ช่วยกันรักษากันเอาไว้

ให้ยืนยงคงอยู่คู่ดินแดนไทยสยามภาคใต้และประเทศไทยสืบไป เพราะเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่า

ยิ่งทางด้านจิตใจ การด�ารงและการด�าเนินชีวิต ตลอดจนมูลค่าที่เกิดตามมา เพราะมีผู้ประสงค์ที่จะ

น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและคนที่เกี่ยวข้อง ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งคือ งานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้

เป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทยที่เรียกกันว่า เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ คือความโดดเด่น และความ

เป็นตัวตนของชนชาติพันธุ์ไทยสยามในภาคใต้ของประเทศไทย งานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ตกไปอยู่

ที่ใดในต่างประเทศก็จะสื่อบอกให้รู้ว่านี่คือผลงานจากภูมิปัญญาไทยสยามภาคใต้ ของประเทศไทย



175The 3rd National and International Conference on Weaving
ASEAN Cultural Connection

บุคลานุกรม

กอง  กาญจนพยัคฆ์ บ้านบางคุระ อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นิคม  นกอักษร โรงเรียนนครหัตถกรรม ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ต�าบลเนินธัมมัง อ�าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



176 The 3rd National and International Conference on Weaving
ASEAN Cultural Connection

หัตถกรรมปะเกือม, เครื่องเงินและผ้าไหม บ้านเขวาสินรินทร์

บุญยงค์  เกศเทศ

ส�านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

222 ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

อีเมล: boonyong.ke@wu.ac.th

จากเส้นทางหลวงสาย 214 สุรินทร์ - ร้อยเอ็ด หลักกิโลเมตรที่ 14 จะมีเส้นทางแยกขวามือ

ไปบ้านเขวาสินรินทร์ นับตั้งแต่ทางแยกเข้ากิ่งอ�าเภอเขวาสินรินทร์ประมาณ 2 - 4 กิโลเมตร ใช้เวลา

การเดินทาง 5 - 10 นาที จะพบหมู่บ้านท�าเครื่องเงินและผ้าไหม มีบ้านนาโพธิ์, บ้านโชค, บ้านสดอ

และถ้าใช้ระยะเวลาในการเดินทางอีกประมาณ 20 นาที ก็จะพบบ้านอื่นๆ อีก 12 หมู่บ้าน อยู่รายรอบ

กิ่งอ�าเภอเขวาสินรินทร์ หมู่บ้านดังกล่าวผลิตหัตถกรรมทั้งเครื่องเงินและผ้าไหม 

ชุมชน 3 หมู่บ้านหลักท่ีท�าเครื่องเงินมีบ้านนาโพธิ์, บ้านโชค และบ้านสดอ เป็นกลุ่ม

ชาติพันธุ์เขมร ซึ่งมีความสามารถในฝีมือทางช่างแกะสลัก และประดิษฐ์รูปพรรณทองและเงิน

ก่อนปี พ.ศ.2526 มีช่างท�าเครื่องเงินอยู่ 20 หลังคาเรือน แต่หลังจากนั้นอีกเพียง 6 ปี

ช่างหัตถกรรมเครื่องเงินเพิ่มจ�านวนมากกว่า 50 หลังคาเรือน ประเภทเครื่องเงินที่กลุ่มช่างแกะสลัก

และจัดท�ามี หลายลักษณะ เช่น ตุ้มหูโบราณ, สร้อยคอโบราณและประยุกต์, เข็มขัด, ปะเกือม

(ประค�า), กระดุม, ก�าไลทั้งเป็นเม็ดและวง, แหวน เป็นต้น ปัจจุบันนิยมน�าเม็ดปะเกือมมาร้อยสลับ

กับลูกปัดหินสีท�าเป็นสร้อยคอ

เกือบ 300 ปีมาแล้ว ชาติพันธุ์เขมรกลุ่มนี้ได้อพยพเข้ามาต้ังหลักแหล่งอยู่ในหมู่บ้าน

เขวาสินรินทร์, บ้านโชค และบ้านสดอ เป็นส่วนใหญ่ มีช่างฝีมือท�าทองรูปพรรณ เช่น ขุนสินรินทร์

บ�ารุง, นายช่าง  มุตตะโสภา, นายดาน  สุทธิกลับ เป็นต้น ได้ตระเวนรับจ้างแกะสลักลวดลาย

ทั้งเครื่องเงินและทองไปในพื้นที่ต่างๆ ในเขตอีสานใต้ จนมีชื่อเสียงในรูปลักษณ์เฉพาะกลุ่ม

หลังจากปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมาจนถึงราวปี พ.ศ.2521 การรับจ้างแกะสลักทองรูปพรรณ

ได้รับความสนใจน้อยลง เนื่องจากการคมนาคมสะดวก บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นผู้คนจึงนิยมซื้อ

ทองรูปพรรณจากร้านค้าทองค�าในตัวเมือง 

กลุ่มช่างที่มีความช�านาญในการแกะสลักลวดลายรูปพรรณทองเป็นส่วนใหญ่นั้นจึงหันมา

สนใจเครื่องเงินมากขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา มีกลุ่มช่าง นายสวาท  มุตตะโสภา, นายเชียร

ผจญกล้า และนายทีน  ชิงชัย เป็นต้น ได้รวมกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์ศิลปกรรมแกะสลักเงินขึ้น

จังหวัดสุรินทร์ได้รับสืบทอดมรดกและศิลปกรรมทางช่างมาจากเขมร ชาวเขมรกลุ่มหนึ่ง

มาตั้งภูมิล�าเนาอยู่ที่บ้าน “โคกเมือง” หรือ “เมืองผไทสมันต์” อันเป็นพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ชาวเขมร
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กลุ่มนี้มีความสามารถในการแกะสลัก ท�าลวดลายทองรูปพรรณเป็นเครื่องประดับโดยได้ถ่ายทอด

มรดกด้านศิลปกรรมสืบทอดสู่คนรุ่นต่อๆ มา ดังปรากฏอยู่ที่บ้านโชค และบ้านสดอ เป็นส�าคัญ

โดยเฉพาะการท�าหัตถกรรม “ปะเกือม” (ประค�า) ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

นายสวาท  มุตตะโสภา ได้กล่าวเกี่ยวกับที่มาของการท�าเครื่องประดับเงินไว้ว่า

  “...นาจะไดรับแบบอยางมาจากอินเดีย โดยแพรขยายไปสูพระราชวังเขมรชาวเขมร

 กลุมน้ี จึงเรียนรูศิลปกรรมแกะสลักลวดลายไว ตอมาไดหนีสงครามมาอยูที่เมืองขุขันธ

 จังหวัดศรีสะเกษ ชางทําเงิน, ทําทองกลุมนี้ไดอพยพเขามาอยู ที่จังหวัดสุรินทร ซึ่งมีอาณาเขต

 ใกลเคียงกัน...”

 

ในกลางปี พ.ศ.2533 ชุมชนชาวเขวาสินรินทร์ได้ร่วมกันก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นเรียกชื่อว่า “สหกรณ์

บริการหัตถกรรมเครื่องประดับเงินเขวาสินรินทร์” แต่การด�าเนินงานยังไม่ประสบผลส�าเร็จ มีความ

ขัดแย้ง และกิจการขาดทุน เนื่องจากตัวบุคคลไม่มีศักยภาพ ขาดลักษณะผู้น�าและไม่มีอุดมการณ์

จึงแตกตัวออกมาจัดกระท�าเป็นรายบุคคล ด�าเนินกิจการเองแบบครบวงจรมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจ

ทั้งๆ ที่ในราวปี พ.ศ.2522 กลุ่มช่างมี นายสวาท  มุตตะโสภา, นายเชียร  ผจญกล้า, นายป่วย  เจียวทอง,

นายพลอน  ผลจญกล้า และนายทีน  ชิงชัย ได้พยายามรวมตัวขั้นเป็นกลุ่มเพื่อสร้างงานศิลปหัตถกรรม

เครื่องเงินมาเกือบเต็มรูปแบบแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถผนึกก�าลังให้องค์กรเข้มแข็งขึ้นมาได้

นายใหม่  ดมหอม อายุ 56 ปี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโชค หมู่ที่ 3 เป็นผู้น�าในการรวมกลุ่ม

“หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านโชค” ขึ้นมาใหม่โดยได้รับเงินจากพัฒนาชุมชนจ�านวน 30,000 บาท

ขณะนี้มีสมาชิกจ�านวน 32 ครัวเรือน ประธานกลุ่มได้ซื้อเครื่องรีดเงิน ราคา 12,000 บาท ไว้ประจ�า

ที่กลุ่ม โดยอนุญาตให้สมาชิกยืมได้

ปราชญ์พื้นบ้านเฉพาะทาง เรียกได้ว่าเป็น ช่างฝีมือชั้นครูมี 4 ราย 

นายสวาท  มุตตะโสภา มีฝีมือแกะสลักเครื่องเงินรูปทรงโบราณทั้งปะเกือม, สร้อยคอ, ตุ้มหู

และอื่นๆ เคยได้รับรางวัล ขณะนี้หยุดท�าเพราะมองไม่เห็น

นายกอด  ขาวเครือ เป็นศิษย์นายสวาท มีความช�านาญ สร้อยคอ โบราณ, ตุ้มหู ฝีมือเทียบเท่า

นายสวาท

นายป่วน  เจียวทอง ฝีมือละเอียดท�าได้ทุกประเภทถนัดตุ้มหู (ขจอน) มากที่สุด

นายค�ารณ  เหิมหาญ อายุ 36 ปี มีความสามารถแกะลายหลายชนิดได้ละเอียดถนัดด้าน

ปะเกือม เป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีสมาชิกท�าเครื่องเงินโดยตลอด 
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ส่วนช่างฝีมือคน อื่นๆ มีเช่น นายพลอน  ผจญกล้า, นายเปลือง  ผจญกล้า, นายประทีน 

ชิงชัย, นายบุญเลิศ, นายสุพจน์, นางหมวย, นายปัญญา ช�านาญท�ากระดุม, นายเชียร  ผจญกล้า

ช�านาญงานด้านสร้อยคอโบราณ, นายศุภสิทธิ์   เหมือนประสาน ช�านาญงานโบราณ เป็นต้น

กระบวนการคิดสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ผสมผสานกับลักษณะดั้งเดิม เช่น “จาร” ซึ่งมีลักษณะ

รูปทรงกระบอก “ขจอน” หรือ “ตะเกา” เป็นรูปทรงดอกไม้มีก้านเสียบเพื่อใช้เป็นตุ้มหู มีการคิด

“ระแวง” หรือ “ตีนตุกแก” ใช้เป็นต่างหู, แกะสลักสายเข็มขัด เป็นต้น

ลักษณะรูปทรงที่ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดจนเพ่ิมเติมเคร่ืองประดับชนิดใหม่ข้ึนมา

แต่ละช่วงก็ได้พยายามน�ามาใช้ผสมผสานกับปะเกือม ซึ่งมีอยู่แต่เดิม เป็นต้นว่า ร้อยสลับกันหลายๆ 

ประเภทเป็นสายสร้อยคอ และสร้อยข้อมือ นอกจากนี้ยังได้คิดรูปทรงแกะสลักกระดุมเงินขึ้นมาอีก

หลายลาย แม้ปะเกือมที่เคยแกะสลักลายไม่มีแบบ ก็ได้ดัดแปลงตกแต่งขึ้นอีกหลายรูปทรงเพื่อให้

กลมกลืนกับลักษณะของจาร, กรวย, แมงดา ที่คิดขึ้นมาใหม่ ปะเกือมรูปทรงใหม่มีชื่อเรียกต่างๆ 

เช่น หมอน ฟักทอง ถุงเงิน โอ่ง ตะโพน แปดเหลี่ยม เป็นต้น

อุปกรณ์ในการผลิตก็ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกเพื่อให้สอดรับกับการผลิตซึ่งต้องการ

ความรวดเร็ว เป็นต้นว่า มีเครื่องรีดเงิน เครื่องบัดกรี เบ้าหลอม เหล็กเจาะ เป็นต้น

ปัจจุบันมีช่างผู้ออกแบบลวดลายประมาณ 20 ราย โดยน�ารูปแบบโบราณมาผสมผสาน

กับความนิยมสมัยใหม่

บ้านที่มีช่างเงินรับงานไปจัดกระท�าเบ็ดเสร็จครบวงจรตามสั่งนั้นมีช่างบ้านโชค 50 หลังคาเรือน

บ้านสดอ 20 หลังคาเรือน และบ้านเขวาสินรินทร์อีก 20 หลังคาเรือน รวม 90 ครอบครัว

ช่างฝีมือแต่ละครอบครัวจะรับงานมาจัดกระท�าตามสั่ง โดยคิดค่าแรงตามความยากง่าย

ของเนื้องาน เฉลี่ยตั้งแต่ 3 บาท ถึง 50 บาท โดยประมาณ เมื่อคิดเป็นวันแต่ละคนจะได้ค่าแรงงาน

ราว 70 - 100 บาท ส่วนช่างฝีมือจะได้ค่าแรงระหว่าง 100 - 150 บาทต่อวัน

โดยทั่วไปแล้วแต่ละครอบครัวจะแบ่งงานกันท�าเป็นต้นว่าท�าเม็ดเงินให้กลม, แบน ตามงานสั่ง

โดยผ่านร้านค้าซึ่งมีรูปแบบหรือตัวอย่างให้จัดกระท�า ราคาจ้างอยู่ระหว่าง 1 - 50 บาท ส่วนแรงงาน

เด็กจะได้ประมาณวันละ 70 บาท

ในการลงทุนจะต้องใช้จ่ายไปซื้อเม็ดเงินจากกรุงเทพมหานคร เม็ดเงินมีหลายลักษณะทั้ง

เม็ดเกลี้ยง, เม็ดสี, เม็ดทราย, เม็ดข้าว, ตุ้งติ้ง ผู้ไปซื้อมีนางประนอม รังสีมณีรัตน์ อายุ 48 ปี ซึ่งเป็น

ผู้ใหญ่บ้าน และนางสุภรณ์  เหลี่ยมดี อายุ 45 ปี เมื่อซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็แจกงานไปตามช่างเฉพาะด้าน

ให้ประดิษฐ์ตามแบบที่ต้องการ 
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อรพรรณ  ประดับสุข เล่าว่า

  “...แตเดิมขณะเมื่อรวมกลุมเปนองคกรสหกรณ ยอดจําหนายมีรายไดเดือนละ

 ประมาณ 1 ลานบาท โดยมีผลกําไรประมาณเดือนละ 1 - 2 แสนบาท แตเมื่อองคกรชุมชน

 ไมเขมแข็งกิจกรรมรวมกลุมก็ยุบไปโดยปริยาย ตางก็แยกกันมาดําเนินกิจการเปนของตนเอง

 นางอรพรรณ  ประดับสุข เลาใหฟงวาหลังจากแยกกลุมมาดําเนินกิจการแลวจะมีรายได

 เครื่องเงินเดือนละประมาณ 20,000 - 30,000 บาท ในขณะที่ตองเชาหองแถวดําเนินกิจการ...”

อย่างไรก็ดีศิลปหัตถกรรมจากช่างฝีมือชั้นยอดเหล่านี้ หากมิได้มีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง

ให้รับมรดกสืบสานต่อ สักวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้เห็นหัตถกรรมเครื่องเงินฝีมือประณีต

เช่นนี้อีก
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รูปภาพประกอบ
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เยี่ยมยามชมวิถีปั้นหม้อดินเผา ต�าบลฝายหลวง เมืองลับแล

บุญยงค์  เกศเทศ

ส�านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

222 ต�าบลไทยบุรี อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

อีเมล : boonyong.ke@wu.ac.th

อาจารย์ดุสิต  ธรรมโชติ ได้กรุณาพาให้ผมไปพบวิถีการปั้นหม้อแบบโบราณของพี่น้องชาว

ลับแล ชื่นชม และทึ่งในภูมิปัญญาของพ่อเฒ่าแม่แก่ 

เครื่องปั้นดินเผา เป็นงานหัตถกรรมที่มีความผูกพันกับมนุษย์มาช้านาน เป็นทั้งภาชนะ

ใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน และใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆ ประเภท หม้อหุงข้าว หม้อนึ่งข้าว กระถาง

โอ่งน�้า หม้อยา 

อันที่จริงการท�าเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหลายแหล่ง แต่ที่โดดเด่น

อยากน�ามาเล่าสู่กันฟังนั้นอยู่ในพื้นที่อ�าเภอลับแลหลายหมู่บ้านยังนิยมปั้นด้วยมือ ประดิษฐ์เครื่องมือเอง

จากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ขึ้นรูปด้วยการขดดิน ตีหม้อ ใช้แป้นหมุนแรงคน ซึ่งถือว่าเป็นการผลิต

จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

เครื่องปั้นดินเผาของชาวลับแลด�าเนินสืบทอดวิถีกันมานับศตวรรษ เริ่มจากท�าใช้ในครัวเรือน

ที่เหลือบ้างก็ขาย หรือแลกข้าวของที่จ�าเป็น ชาวบ้านใช้ดินปั้นจากทุ่งนาใกล้บ้าน และใช้ทรายละเอียด

จากริมแม่น�้ามาเป็นส่วนผสมดินปั้น ส่วนใหญ่มีแรงงานผู้หญิงเป็นช่างปั้นหม้อที่ถ่ายทอดเชื่อมโยง

มายังลูกสาว ส่วนพ่อกับลูกชาย จะเป็นฝ่ายไปหาวัสดุดินปั้น ทรายละเอียด และหลัวจากป่าใกล้บ้าน

เป็นเชื้อเพลิงในการเผาหม้อดิน 

ยงยุทธ สอนจิ๋ว ได้สาธยายย้อนอดีตให้ฟังถึงถ้อยค�าผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าสืบต่อกันมาถึงการค้นพบ

ดินวิเศษส�าหรับใช้ในการปั้นหม้อ ว่าเมื่อขุดดินเพื่อปั้นเป็นคันนาก่อนจะถึงฤดูลงนา พบดินสีด�า

ยึดเกาะกันแน่น เมื่อถึงฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยว คันนาซึ่งถูกแดดเผาตลอดเวลาจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนวล

ไม่พังทลายง่าย เหมือนคันนาบ้านอื่น ครั้นน�าดินไปปั้นเป็นลูกกระสุนใช้กับหนังสติ๊กยิงนก หนูที่มา

กินพืชไร่ ลูกกระสุนนั้นก็คงสภาพเหมือนเดิม ไม่แตกกระจาย 

ชาวลับแลจึงเริ่มน�าดินมาปั้นเป็นวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับใช้สอยในครัวเรือนเริ่มจาก ปั้นหม้อ

ดินเผาไว้ใช้ใส่น�้ากิน น�้าใช้ ทั้งนิยมน�าหม้อดินใส่น�้าวางไว้ข้างต้นไม้ เช่น ทุเรียน ลางสาด หรือต้นไม้

อื่นๆ โดยขุดหลุมแล้วฝังหม้อดินลงไปในดิน ต้นไม้จะได้รับความชื้นตลอดทั้งปี
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นางเกี้ยว  แสนปัญญา แม่เฒ่าวัยแปดสิบเศษผู้คร�่าหวอดอยู่กับวิถีปั้นหม้อ เล่าให้ฟังว่า 

  “เกิดเมื่อ พ.ศ.2466 ที่บานพันแหวน ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

 เมื่ออายุเขาสูวัยสาวพรอมออกเรือนไดมาแตงงานอยูกินกับ นายเลิศ  แสนปญญา ภูมิลําเนา

 อยูที่บานวัดปา หมูที่ 9 ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีนองสาว 1 คน

 ชื่อ นางสาวปอ  สีปวง เมื่ออายุ 14 - 19 ป ไดเรียนรูการปนดินเผา มาจากแมและยาย

 จะเริ่มปน หลังฤดูเก็บเกี่ยวขาวแลว” 

 

กระบวนการปั้นหม้อดินเผาดั้งเดิมของชุมชน บ้านวัดป่า ต�าบลฝายหลวง อ�าเภอลับแล

จังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มตั้งแต่ การเตรียมวัตถุดิบ และส่วนประกอบของดินปั้น ดินเหนียวจากแหล่งดิน 

ทุ่งนาทาย บ้านทุ่งเอี้ยง หมู่ที่ 5 ต�าบลฝายหลวง อ�าเภอลับแล ทรายละเอียดจากท่าน�้าใกล้บ้าน 

ระนาบรองรับดินส�าหรับผึ่งแดดให้ดินแห้งสนิท เพื่อไล่น�้าออกจากดิน เช่น กระด้ง เสื่อร�าแพน 

เป็นต้น กะลามะพร้าวขัดแต่งให้เกลี้ยง ใช้เป็นภาชนะตวงดิน/ทราย ให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม

แผ่นไม้กระดานรองรับการนวดดิน เป็นต้น 

 

เมื่อได้เตรียมอุปกรณ์ และวัตถุดิบแล้ว ถึงกระบวนการปั้นต้องด�าเนินไปตามขั้นตอน คือ 

- ต�าหรือบดดินเหนียวที่ผึ่งแดดแห้งสนิทแล้วให้แตกละเอียดเป็นผง น�ามาร่อนให้ได้เนื้อดิน

ที่ละเอียดที่สุด ส�าหรับใช้เป็นดินปั้น

- ร่อนทรายหลังจากผึ่งแดดแล้ว ให้ได้ทรายเม็ดละเอียด โดยผ่านตะแกรงลวดตาถี่เช่นเดียว

กับดินปั้น

- ใช้กะลามะพร้าวตวงดินปั้น 2 ส่วน ผสมทราย 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

โดยใช้น�้าเป็นตัวประสาน

- นวดดินปั้นผสมทราย ให้ได้ดินปั้นที่เหลวพอเหมาะกับการขึ้นรูปเป็นทรงตามต้องการ

เมื่อได้ดินปั้นในจ�านวนที่มากพอจะท�างานแล้ว ให้พักดินไว้ในถุงอับลม ซึ่งเป็นถุงผ้าหนาๆ ชุบน�้าให้

เปียกห่อดินไว้ ปัจจุบันนิยมใช้ถุงพลาสติก

จากนั้นจึงลงมือปั้น โดยขึ้นแป้นหมุนจนได้รูป แล้วตกแต่งรูปทรง ลวดลายตามต้องการ

แล้วน�าไปผึ่งแดดให้แห้งสนิทประมาณ 3 แดด ก่อนจะน�าเข้าเตาเตรียมเผา

ในกระบวนการเผา ใช้เชื้อเพลิง มี แกลบหยาบอยู่ชั้นในสุด ใช้มูลควายที่แห้งสนิทปิดทับ

การเผาต้องมีความประณีตมาก ต้องดูว่าแดดไม่ร้อนจัดเกินไป เวลาช่วงระหว่างบ่ายๆ ดูจะเหมาะที่สุด

ก่อนจุดไฟเผาต้องมั่นใจว่าหม้อนั้นไม่เย็นจัดหรือมีความชื้นอยู่มาก เพราะหากเย็นจัด

หรือยังชื้นอยู่ จะแตกร้าวจนเสียหายใช้การไม่ได้ การเผาจึงนิยมเผาบนผิวดินกลางแจ้งชาวลับแล
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เรียกว่า “เผาบก” ใช้เวลาเผานานประมาณ 2 วัน 2 คืน จนไฟมอดไปเอง ก็จะได้หม้อดินเผา

ตามต้องการ 

หม้อดินเผาของชาวลับแล มักจะมีลูกค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้านในราคาที่ไม่แพง เพราะเป็น

อุตสาหกรรมในครอบครัว ไม่ต้องจ้างแรงงานภายนอก ต้นทุนการผลิตค่อนข้างต�่า 

“หม้อดินเผา” จากต�าบลฝายหลวง อ�าเภอลับแล นิยมใช้เป็นหม้อน�้าดื่มมากกว่าภาชนะอื่น

เพราะรักษาความเย็นของน�้าดื่มไว้ได้ตลอดคืน ที่ปั้นเป็นหม้อแกง หม้อนึ่งข้าวเหนียวขนาดต่างๆ

ตลอดจนภาชนะใช้สอยอย่างอื่น ก็มีอีกหลากหลายรูปแบบ

นางปอ  แยงเจริญ ช่างปั้นหม้อบ้านวัดป่าอีกคนหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า

  ....มีผูมาสั่งปนหมอแกง หมอนํ้าดื่ม และรางฝนขมิ้นทาทองเด็ก แกทองอืด จึงปน

 ตามความตองการของผูใช มีการตกลงเงื่อนไขตางๆ กอนปน เชน รูปทรง และขนาด 

 เนนประโยชนใชสอยเปนตัวกําหนด เชน รูปทรง หมอแกง ปากแคบหนา ปองกลาง 

 สวนกนหมอจะเล็กกวาปากหมอ เล็กนอย เพื่อเก็บความรอนไดนาน.... 

เล่าลือกันว่าหม้อแกงของ นางปอ  แยงเจริญ มีผู้นิยมซื้อไปแกงหน่อไม้ จะได้รสชาติกลมกล่อม

ได้กลิ่นหอมของหม้อดิน ผสมกลิ่นหน่อไม้และเห็ด เมื่อยกลงจากเตาแล้ว แกงหน่อไม้ หรือแกงอ่อม

ร้อนอยู่นานถึง 15 นาที 

นอกจากหม้อแกงแล้วยังมี หม้อน�้าดื่ม, รางฝนขมิ้น, หม้อเคี่ยวน�้าปู เป็นต้น ส่วนเครื่องมือ

อุปกรณ์ในการใช้ปั้นหม้อมีหลากหลายชนิดล้วนเป็นวัสดุเรียบง่าย เช่น ไม้มะดาก, ไม้ตีลาย, ไม้โพ้ง

ปากหม้อ, ไม้เลื่อน, ไม้กระแตะ เป็นต้น

ชาวลับแลยังนิยมปั้นหม้อดินเผากันเกือบทุกครอบครัว ต่างสืบทอดความรู้กันมาตั้งแต่สมัย

ปู่ย่า ตายาย เช่น ครอบครัวของ นางปี  ค�าหลวง, นางปัน  แย้มสี, นางสี  โนสาง นางปอ  แยงเจริญ

เป็นต้น แต่นับวันจะเริ่มสูญหายไปพร้อมกับช่างปั้นที่มีอายุ วัยชรา ซึ่งต่างเคยสืบทอดมรดกมาจาก

บรรพชน ครั้นถึงยุคสมัยทุนนิยม ที่ผู้คนแสวงหาวัตถุนิยม บริโภคนิยมกันจนกลายเป็นประชานิยม

ในปัจจุบัน เริ่มปฏิเสธวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวลับแล แม้ผู้เฒ่าผู้แก่จะพยายามถ่ายทอดความรู้

การปั้นดินเผาให้ แต่ลูกหลานส่วนใหญ่ไม่มีใครต้องการสืบวิถี ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากเรียน

สกปรก เปื้อนมือ ได้เงินช้า ผู้เฒ่าผู้แก่คงได้แต่นั่งตาปริบๆ นั่นหมายถึงว่าวิถีการปั้นหม้อดินเผา

ของชาวลับแลที่สืบทอดมรดกมานับศตวรรษ ต้องมาล่มสลายสูญสิ้นภูมิปัญญาไปกับคนรุ่นนี้ กระนั้นหรือ
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นางเกี้ยว  แสนปัญญา

 

นางปอ  แยงเจริญ 
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การเผาหม้อ

 

 

เครื่องปั้นมือปั้นหม้อ
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การใช้งานของหม้อ

 

โพ้งปากหม้อ
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ช่างปั้นหม้อสาธิตวิธีการปั้น

 

เครื่องมือปั้นหม้อ
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ช่างปั้นหม้อก�าลังสาธิตวิธีการปั้นหม้อ




