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โครงการวิจัยชุดนี้ ได้ ก า เนิ ดขึ้ นจากแรงผลักดันอย่ างสร้ างสรรค์ของบูรพคณาจารย์  
ผู้ล่วงลับและสืบทอดเจตนารมณ์แห่งความรัก ความศรัทธา ต่อศิลปะพ้ืนบ้านไทยเ พ่ือการศึกษา  
และพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะพ้ืนบ้านไทยไว้ก่อนแล้ว  
คือ อาจารย์สุ รศักดิ์  รอดเพราะบุญ ซึ่ ง เป็นแบบอย่างของการใช้และสืบทอดการสร้ างความรู้  
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อไป คณะวิจัยร่วมร าลึกถึงคุณูปการ  
ส าคัญที่ได้รับ  

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันอันทรงปัญญาด้านความรู้ ในศิลปะและ  
การออกแบบเห็นความส าคัญของโครงการวิจัยชุดนี้จึ ง เห็นชอบอนุมัติ โครงการเป็นความส านึก 
ที่น่าชื่นชมยิ่ง  

ตลอดท างานวิจัย เป็นไปด้วยความยากล าบากและอุปสรรคมากมาย ทั้ งนี้ เนื่ องจาก  
ได้ ค ว ามสนั บสนุ นส า คัญจาก  อาจารย์ อิ ทธิ พล  วิ มลศิ ลป์  อ าจ ารย์ ว รภรรท  สิ ทธิ รั ตน์  และ 
รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี มีน้ าใจส่งเสริมและให้ค าปรึกษาตลอดมาซึ่งเป็นการเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ต่อข้าพเจ้าและส่วนรวม ความศรัทธาในการสร้ างสรรค์และการด ารงอยู่ เ พ่ือภารกิจ  
ในสถานะอาจารย์ข้ าพเจ้ า ได้ เห็นถึ งมิตรภาพ ความรัก การเอาใจใส่  ของครอบครัวภาควิชา  
ประยุกตศิลปศึกษา อันจะเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่วัฒนาถาวรสืบต่อไป  
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ค าน า 

 

การท าโครงการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการส ารวจและมาท าการวิ เคราะห์ความส าคัญและ 
คุณค่าวัฒนธรรมและศิลปกรรมพ้ืนบ้าน ผู้ วิจัยมองเห็นความจ า เป็นในการรวบรวมองค์ความรู้ 
ที่ได้รวบรวมมาพัฒนาการสร้างสรรค์ในฐานะที่เป็นต้นทุนในการออกแบบที่ส าคัญ ซึ่งการส ารวจควบคู่  
ไปกับการวิเคราะห์ศิลปกรรมพ้ืนบ้านมีปัจจัยที่ส าคัญจ าเป็นต้องค านึงคือเวลาที่ต้องรวบรวมเนื้อหา  
ไว้เป็นหลักฐาน ดังที่ทราบกันดีแล้วว่าความส าคัญของศิลปะพ้ืนบ้านในสถานะแห่งการด ารงชีวิตเปลี่ยนไปตาม
ยุ ค ส มั ย  ดั ง นั้ น ห า ก ไ ม่ เ ร่ ง รี บ ศึ ก ษ า ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ไ ว้ จ ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ ห รื อ รั บ รู้ 
ได้ครบถ้วน ศิลปกรรมพ้ืนบางอย่างอาจหายไปไม่ปรากฏเป็นหลักฐาน ทั้งรูปแบบหรือกระบวนการสร้างสรรค์ 

ความสนใจใคร่รู้เรื่องประเด็นใด ๆ มีได้เกิดขึ้นเองแต่ย่อมเกิดจากแรงผลักดันบางประการ 
ที่เกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยนั่นเอง แต่กระนั้นก็ยังมิได้ส าคัญไปกว่าการวิเคราะห์ถึงวิธีการและเรื่องราวที่ศึกษาและ
ความรู้ เหล่ านั้นจะน ามาใช้ประโยชน์อย่ างไรได้บ้ าง  การเลือกศึกษาศิลปก รรมพ้ืนบ้านภาคใต้ 
โดยใช้ตัวอย่างพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือน ามาพัฒนาความเป็นไปของรูปแบบหัตถกรรมไทย  
ร่ วมสมัย  เป็นการคาดหวั ง เบื้ องต้น ในการรวบรวมองค์ความรู้ ส ร้ า งการบันทึ กและหลั กฐ าน  
ทางการศึกษาที่อาจขยายขอบเขตและยังประโยชน์ไปได้ อีกในอนาคต คณะวิจัยเริ่มลงพ้ื นที่ศึกษา 
จากหลักฐานหรือรูปแบบศิลปกรรทที่พบเป็นส าคัญตามบริ เวณพ้ืนที่และชุมชนที่สามารถสัง เกต  
พบเห็นได้เด่นชัดเ พ่ือการศึกษาความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนประกอบด้วยกันเพ่ือศึกษาแนวทาง  
ความคิด ความสัมพันธ์ของสถานะความเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านในสมัยปัจจุบัน ซึ่ งแม้ว่าเ รื่องราว 
เกี่ยวกับหัตถกรรมพ้ืนบ้านจักมีความส าคัญโดยตรงในประเด็นศึกษาแต่ทว่าความมุ่ งหมายของ  
การวิจัยนั้นต้องการเอาองค์ความรู้ที่ ได้มานั้นประยุกต์ใช้ ให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา จึงมีความตั้ งใจ  
แสดงตัวอย่างผลการประยุกต์ใช้เป็นหัตถกรรมไทยร่วมสมัย ดังนั้นจึงมีผลให้การวิจัยแบบการส ารวจเป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมไปด้วยกัน ซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์หัตถกรรมไทยร่วมสมัยนี้เองจะเป็นการหา
ความเป็นไปได้โดยมีความเป็นลักษณะเฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ไปด้วย  
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ศิลปะ พ้ืนบ้ านที่ จั งหวัดนครศรี ธรรมราช มีความส าคัญในสถานะอันเป็นศูนย์กลาง 
ความเจริญและแบบอย่างของศิลปะพ้ืนบ้านในคาบสมุทรภาคใต้ของไทย เมื่อกาลสมัยเปลี่ยนแปลงไปควรได้
ทบทวน เนื้ อ ห า เ รื่ อ ง ร า ว แล ะส า ร ว จบั นทึ ก ไ ว้ จั ก เ ห็ น ผล คว าม แต กต่ า ง แ ม้ พ้ื นที่ เ ดี ย ว กั น นี้   
ผลจากการส ารวจเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ อ้างอิงจากข้อมูลเอกสาร  การบันทึกภาพ การสัมภาษณ์   
ย่อมเกิด เป็นประเด็น  อันน่ าค านึ งสู่ การวิ เคราะห์สร้ างความหมายด้ านเรื่ องราว  คุณค่ า  และ 
แนวความคิดที่จ าเป็นต่อการสร้างความบันดาลใจสู่การออกแบบ  การสร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่   
ผลปรากฏชัดเจนของการสร้างสรรค์ศิลปะพ้ืนบ้านที่สืบทอดให้เห็นได้ชัดเจนถึงปัจจุบันคือผลงานหัตถกรรม
พ้ืนบ้านไทย 

การน ารูปแบบ เรื่ องราวเนื้ อหา และกระบวนการสร้ างสรรค์ของศิลปะพ้ืนบ้านไทย 
มาต่อยอดเป็นผลงานหัตถกรรมแบบใหม่ เป็นส่วนช่วยในการอนุรั กษ์ ให้ศิลปะพ้ืนบ้านไทยยังคง 
ความส าคัญและมีคุณค่าอยู่ ได้ ในโลกปัจจุบัน  องค์ความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบจักเป็น 
แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลกับประสบการณ์โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผลงานหัตถกรรม
พ้ืนบ้านไทยขยายขอบเขตออกไปสู่การเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัย 

ประโยชน์ผลเป็นการทดลองการสร้างสรรค์อันจักเป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
ของไทยต่อไปไม่หยุดนิ่ง  



 

 

Abstract 

Basic research 
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Folk art in Nakhon Si Thammarat Province. Has been very significant as being a center 
for the development and role model of folk art in the southern peninsula of Thailand. As the 
time has changed, the content should be reviewed and recorded.  
The results will be reflected in the differences even in the same area. The result of the survey 
is a source of knowledge based on data, documents, recording images, interviews that would 
inevitably be an issue.  Which is worth considering to analysis, creating meaning of the story, 
value, and concepts that inspired the way of design and modern art creation. It can be clearly 
seen for the creation of traditional art that lead to the present is Thai folk handicrafts. 

Adopting the style, content and the creative process of Thai folk art to be further 
expanded into new handicrafts which help preserve the Thai folk art to remain important and 
valuable in today's world. Knowledge of art and design will be a way to solve problems arising 
from data analysis and experience, with the aim of expanding the scope of traditional Thai 
handicrafts into contemporary creations. 

 The benefit is an example of creative creation which will be a guideline for the 
continuous development of Thai folk handicrafts. 

 


