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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ 2)
เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ กลุํมเปูาหมายคือ
กลุํมเยาวชนในจังหวัดสงขลาที่มีอายุ 15-25 เป็นอาสาสมัครเข๎ารํวมโครงการและยินดีให๎ข๎อมูลในการทดลอง
กิจกรรม เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วยเครื่องมือ 2 ชุด ชุดที่ 1 เครื่องมือสาหรับเก็บข๎อมูล เพื่อหาข๎อสรุป
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ และเพื่อพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์
ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน ประกอบด๎วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม
BestPractice 2) แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ 3) แบบ
สังเกตการจัดกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ชุดที่ 2 เครื่องมือวัดคุณภาพของกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคํา
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนประกอบด๎วย 1) แบบประเมินเรื่องการเห็นคุณคําของอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน 2) แบบสัมภาษณ์ผู๎เข๎ารํวมทากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็น
คุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน 3) แบบประเมินพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมตํอ
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน 4) แบบสังเกต
พฤติกรรมผู๎รํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คําเฉลี่ยเลขคณิต คําร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ ด๎วยสถิติ t-test dependent
และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวํา 1) รูปแบบของอัตลักษณ์ที่สาคัญคือ มีการใช๎วัสดุธรรมชาติที่มีในท๎องถิ่นภาคใต๎
สีสันที่ใช๎มีความสดใสเป็นพิเศษเน๎นสีที่มีลกั ษณะตัดกันอยํางชัดเจนและมีการตกแตํงด๎วยลวดลาย ที่ได๎แรงบันดาลมา
จากธรรมชาติในท๎องถิ่น 2) ชุดของกิจกรรมศิลปะที่พัฒนาขึ้นประกอบด๎วย กิจกรรมเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคํา
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎จานวน 6 กิจกรรม 1) กิจกรรมเข็มกลัดจากหนังตะลุง 2) กิจกรรมผ๎ายกก
ระดาษ 3) กิจกรรมตกแตํงหม๎อสทิงหม๎อ4) กิจกรรมสมุดสวยด๎วยลายวําวเบอร์อามัส 5) ตกแตํงแหวนด๎วยวิธีการทา
เครื่องถมเมืองนคร 6) กิจกรรมด๎ามจับปากกาสานยํานลิเภา ใช๎เวลาในการปฏิบัติจานวน 2 ชั่วโมงตํอกิจกรรม 3) ผล
จากการนากิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช๎ พบวําเยาวชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน มีระดับการเห็นคุณคําหลังการทากิจกรรม (x=51.93) สูงกวํา
กํอนทากิจกรรม (x= 41.37) อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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บทคั ดยํอ ภาษาอังกฤ

{

The objectives of this research were 1) to analyze the pattern of
identity in southern handicraft 2) to develop a series of artistic activities to promote the values of
identity in southern handicraft. A sample group was youth aged 15-25 in Songkhla province. The
selection method of the sample group was Voluntary Selection. The duration of the experiment
took two days. The research instruments consists of 2 sets of instruments. The first set is to
collect the information on Southern handicraft value and identities and to develop the art
activities, which promote Southern handicraft value and identity appreciation for youth. The first
set of research instrument consists of 1) Best Practice activity experts interviews 2) local Southern
handicraft experts interviews and 3) the observation report on the activity with good arrangement
practice. The second set of research instruments is for assessment of the quality of the art
activity developed. The second set consists of 1) Appreciation assessment 2) Paticipant interview
form 3) Post-assessment on the satisfaction and 4) Holistic behavioral assessment. The data were
analyzed using descriptive statistics.
The findings revealed that: 1) Natural materials are available in the southern
region. The colors used are particularly bright, contrasting colors are clearly contrasted and
decorated with patterns. Inspired by the local nature. 2) A series of activities to promote the
appreciation of identities in southern handicraft for youth consists of 6 activities, activities to
promote the appreciation of identities in southern handicrafts for youth. The art activities
developed consisted of 1) making brooch from Thai Nang Talung 2) Making Pah Yok Meung NaKorn from paper 3) Making and design patterns on Sa-Ting Moh pottery 4) Making Beramas
pattern on notebook 5) Making ring by Na-Korn Niello Wares technique 6) Desing pen pattern by
Lygodium. 3) The result of the development of the trial. It was found that after the youth
activity, the average value of the identity in the arts and crafts of the south was higher (x=51.93)
than before the activity (x= 41.37) at the statistical significance of .05.
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กิจกรรมศิลปะ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งทาให๎ผู๎วิจัยได๎รับข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ถือเป็นศิลปะอยํางหนึ่งของไทยที่มีคุณคํา มีลักษณะเฉพาะ
มีอตั ลักษณ์ที่ควรแกํการศึกษาหาความรู๎อยํางยิ่ง เพราะสิ่งเหลํานั้นได๎แสดงให๎เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์
ของแตํละท๎องถิ่น แสดงให๎เห็นถึงสภาพการดารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อความศรัทธา
ในศาสนา ตลอดจนสิ่งที่เคารพนับถือของผู๎คนได๎อยํางดี ทั้งยังแสดงให๎เห็นลักษณะนิ สัยการสร๎างสิ่งที่
สวยงามให๎ กั บ เครื่ องมื อ เครื่ องใช๎ ของแตํ ล ะอยํ างในท๎ อ งถิ่น ด๎ ว ย (เอกวิ ทย์ ณ ถลาง, 2544)
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎มีความโดดเดํนในหลายด๎านโดยเฉพาะรูปแบบของสีสันที่มีความสดใส เนื่องจาก
เดิมคนใต๎เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะนิสัยที่รําเริงจึงสํงผลตํอสีสันภายในงานศิลปหัตถกรรม วัสดุที่ใช๎มี
ลักษณะเฉพาะ เนื่องจากใช๎วัสดุที่มีเฉพาะในท๎องถิ่น ซึ่งสามารถแบํงได๎ เป็น 6 ประเภทประกอบด๎วย
1.งานแกะสลัก 2.งานสาน 3. งานทอ 4. งานหัตถกรรมโลหะ 5. งานเครื่องปั้นดินเผา 6. งานประดิษฐ์
ด๎วยวัสดุอื่นๆ โดยมีการผนวกเรื่องความเชื่อและศาสนาทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ที่มีกลิ่น
อายของวัฒนธรรมจีนเข๎ามาผสมผสานกันเป็นรูปแบบและลวดลายเฉพาะที่สามารถพบได๎ในผลงาน
ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ถือเป็นอัตลักษณ์ทางด๎านศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติที่คนในชาติควร
ซาบซึ้ง ในคุณ คํา และชํ ว ยอนุ รั ก ษ์ง านศิล ปะเหลํ านี้ ให๎ คงอยูํ สื บ ไป (วิ บูล ย์ ลี้ สุ ว รรณ, 2544)
คุณสมบัติเฉพาะหรืออัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ถือเป็นสิ่งสาคัญและมีคุณคําอยํางยิ่ง เพราะ
เป็ น สิ่ ง ที่ส ะท๎อ นให๎ เห็ น ถึง ประวัติ ค วามเป็ นมาของท๎อ งถิ่ น สะท๎อ นให๎ เห็ น ถึง ประวัติ ศ าสตร์ก าร
ดารงชีวิตของท๎องถิ่น สะท๎อนถึงลักษณะวัฒนธรรม และที่สาคัญคือสภาพแวดล๎อมที่เป็นต๎นกาเนิด
ของวัสดุที่เป็นสํวนสาคัญในการแสดงถึงอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ถ๎าศิลปะแขนงใดก็ตาม
ขาดซึ่งอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะถิ่นแล๎ว จะทาให๎ด๎อยคุณคํา ขาดความนําสนใจ และสูญสลายไป
ในที่สุด (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2538)
ปั จ จุ บั น อั ต ลั ก ษณ์ ใ นงานศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ ก าลั ง จะสู ญ หายไปกั บ กาลเวลา
เนื่องจากเยาวชนปัจจุบันมีคามสนใจและนิยมวัฒนธรรมตะวันตกที่เข๎ามามีอิทธิพลในประเทศไทย ซึ่ง
เยาวชนเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และเป็นบุคคลที่มีศักยภาพในด๎านการสืบสาน
รวมทั้งเป็นตัวกาหนดอนาคตของสังคมไทยเป็นอยํางมากสามารถสังเกตได๎จากผู๎ที่เข๎ามามีสํวนรํวมใน
การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ในปัจจุบัน สํวนใหญํเป็นผู๎เฒําผู๎แกํ ที่มีความรู๎ มีฝีมือเชิง
ชําง เป็นผู๎สืบทอดศิลปะดังกลําว ถือเป็นกลุํมบุคคลสํวนน๎อย ที่มีความรู๎ทั้งความเป็นมา วัสดุขั้นตอน
กระบวนการในการผลิตและผนวกกับการถํายทอดความรู๎จะถํายทอดความรู๎กันในวงแคบเฉพาะแคํ
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กลุํมลูกหลาน หรือคนสนิทเพียงเทํานั้นซึ่งหากในอนาคต อาจสํงผลทาให๎ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สูญ
หายไปในทีส่ ุด (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544)
จากการศึกษาเบื้องต๎นเรื่องงานหัตถกรรมภายในประเทศไทย พบวําปัจจุบันเริ่มมีการ
ให๎ความสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง ได๎มีการศึกษาและเผยแพรํ
อยํางจริงจัง เชํน ในภาคอีสาน มีการทาวิจัยการจัดกิจกรรม การออกแบบลายผ๎าทอตามภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น โดยการทากิจกรรมการออกแบบลวดลายสร๎างสรรค์บนพื้นฐานวิธีคิดแบบดั้งเดิม สํงผลให๎
นักเรียนเห็นคุณคําของภูมิปัญญาเดิมของภาคอีสาน (อลสิณา อนันตะอาด, 2556) นอกจากนั้นยังมี
งานวิจัยที่ศึกษาคุณคําศิลปะแกะสลักไม๎ในหอไตรภาคอีสานตอนลําง สํงผลให๎เกิดแรงบันดาลใจใน
การอนุรักษ์ศิลปะแกะสลักไม๎ในหอไตรภาคอีสานตอนลํางแกํคนรุํนหลังตํอไป (ศักดา บุญยืด, 2546)
นอกจากนั้น จากงานวิจัยการศึกษาคุณคําในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ตามการรับรู๎ของอาจารย์และ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต๎ (อัจฉรากุล ทองรอด,
2552) พบวําศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ยังไมํเป็นที่โดดเดํน หัตถกรรมสํวนใหญํเน๎นในด๎านการซื้อขาย
การตลาดมากกวํา ผู๎คนไมํได๎รับรู๎ในคุณคําของอัตลักษณ์ ของความงามในสํวนนี้ทาให๎เกิดความนิยม
น๎อยลง ควรมีการสืบสาน หรือให๎ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องของการเห็นคุณคําในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ และให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงในการสํงเสริมการเห็นคุณคําในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเบื้องต๎น โดยอาจารย์พฤทธิพงษ์ พุฒขาว อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ภูเก็ต ได๎ให๎ความเห็นวํา ทาง
ภาคใต๎มีการสนับ สนุ น ในการจั ดกิจกรรมทางการศึกษาน๎อย โดยสํ ว นใหญํภ าคใต๎จะเน๎นรูปแบบ
กิจกรรมในการสํงเสริมการสํ งออก การสร๎างอาชีพให๎ บุคคลในท๎องถิ่น รวมทั้งเน๎นเฉพาะในเรื่อง
เกี่ย วกับ การออกแบบให๎ มีความทันสมัย เมื่อ เทียบกับภาคอื่นๆของประเทศไทย จึง ควรมีการจัด
กิจกรรมศิลปะทีส่ ามารถชํวยนาเสนอเรื่องอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมของภาคใต๎ (พฤทธิพงษ์ พุฒ
ขาว, สัมภาษณ์, 2560) ซึ่งการจัดกิจกรรมการศิลปะเป็นสํวนประกอบที่สาคัญสํวนหนึ่งในการสอน
ศิลปะ สามารถทาให๎เกิดความซาบซึ้ง เนื่องจากกิจกรรมเป็นสื่อในการเรียนการสอน (นิรมล ตีรณสาร,
2525) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนศิ ล ปะควรมี ก ารเชื่ อ มโยงความคิ ด ไปสูํ ป ระสบการณ์
สภาพแวดล๎อม วัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งการประเมินคุณคําผลงานของตนเองและผู๎อื่น กระตุ๎นให๎
เกิดความอยากเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องอยํางเป็นระบบ จากความคิดที่มีคุณคําไปสูํ การปฏิบัติ และการ
เห็นคุณคําของผลงานไปสูํความซาบซึ้ง (Wendy M.L. Libby, 2000)
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคํา
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน ซึ่งจะเน๎นในเรื่องของการทากิจกรรมศิลปะ
ที่ทาให๎เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมศิลปะได๎เห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ รํว ม
สํงเสริมให๎กับเยาวชนคนรุํนหลังของไทยได๎ตระหนักถึงคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
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ภาคใต๎ การได๎เรียนรู๎จากกิจกรรมศิลปะที่เข๎าใจงํายของทั้ง 6 กิจกรรม ที่มาจากการศึกษาอัตลักษณ์
ของงานศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎เ บื้ องต๎น ซึ่ งแตํล ะกิ จกรรมท าให๎ เกิ ดความสนุก สนานเพลิ ด เพลิ น
สามารถสํงเสริมคุณคําความสาคัญของ ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
2. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎สาหรับเยาวชน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกาหนดกลุํมประชากรและ
กลุํมตัวอยํางแบํงตามขั้นตอนการวิจัยได๎ดังนี้
ขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ฯ
ประชากร ได๎แกํ ผู๎เชี่ยวชาญที่ให๎ข๎อมูล และปราชญ์ชาวบ๎าน
ขั้นตอนทดลองใช๎กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ฯ
ประชากร ได๎แกํ กลุํมเยาวชนในจังหวัดสงขลา
กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ บุคคลที่มีอายุ 15-25 ปี ที่เป็นอาสาสมัครเข๎ารํวมโครงการและยินดีให๎
ข๎อมูลในการทดลองกิจกรรม
1. ตัวแปรที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย
3.1
ตัวแปรต๎น คือ กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
3.2 ตัวแปรตาม คือ การเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ของ
เยาวชน
คากัดความที่ใช้ในการวิจัย
การเห็นคุณค่า หมายถึง การรับรู๎ที่เกิดจากอารมณ์และความรู๎สึก ที่สามารถสัมผัสได๎ถึง
ความงาม ความพอใจ ความเพลิ ดเพลิ นใจ ความประทับใจ จิต ส านึก ความต๎อ งการ และความ
คาดหวังที่จะนาไปใช๎ประโยชน์ในอนาคต
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งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ หมายถึง ผลงานทางภูมิปัญญาของคนท๎องถิ่นในภาคใต๎ที่
ผนวกกับอัตลักษณ์ทางศิลปะ ผลิตโดยใช๎วัสดุในท๎องถิ่น ประกอบด๎วย 6 ชนิด 1) งานแกะสลัก 2)
งานสาน 3) งานทอ 4) งานโลหะ 5) งานเครื่องปั้นดินเผา 6) งานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่นๆ
อัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ หมายถึง คุณลักษณะลวดลายที่ได๎รับแรง
บันดาลใจจากธรรมชาติในท๎องถิ่นภาคใต๎ผนวกกับกรอบทางวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา และ
การใช๎สีสันที่มีความสดใส เน๎นการตัดกันอยํางชัดเจนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎
กิจกรรมศิลปะ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ให๎เยาวชนได๎สร๎างสรรค์ผลงานด๎วยวิธีการทาง
ศิล ปะ ประกอบด๎วยการปฏิ บั ติทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเชื่อมโยงแนวทางความคิดไปสูํ
ประสบการณ์ กระตุ๎นการรับรู๎ จินตนาการและการสร๎างความเชื่อมั่น ซึ่งทาให๎เยาวชนเกิดการเห็น
คุณคําของผลงงานที่สร๎างสรรค์ขึ้น
เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุํมสาวในจังหวัดสงขลา ทีม่ ีอายุระหวําง 15-25 ปี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได๎รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
2. ได๎ชุดกิจกรรมศิลปะที่สํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
3. สํงเสริมให๎เยาวชนไทยได๎ตระหนักถึงคุณคําของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
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บทที่ 2
เอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน ประกอบด๎วยแนวคิด หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัย
ดังนี้
1. งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
1.1 ความหมายของงานศิลปหัตถกรรม และ งานหัตถกรรมพื้นบ๎าน
1.2 มูลเหตุของการเกิดงานหัตถกรรมพื้นบ๎าน
1.3 ประเภทของงานหัตถกรรมพื้นบ๎าน
1.4 สภาพทั่วไปของภาคใต๎
1.5 ประเภทและอัตลักษณ์ของานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
2. คุณคําของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
2.1 ความหมายของคุณคํา
2.1.1 คุณคําทางจริยศาสตร์
2.1.2 คุณคําทางสุนทรียศาสตร์
2.1.3 คุณคําทางหัตถศิลป์
2.1.4 คุณคําทางประวัติศาสตร์
2.1.5 คุณคําทางวัฒนธรรม
2.2 คุณคําของานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
3. การจัดกิจกรรม
3.1 การจัดกิจกรรมทางศิลปะ
3.2 ประเภทของการจัดกิจกรรมศิลปะ
3.3 กระบวนการการสอนศิลปะปฏิบัติหรือกิจกรรมศิลปะเพื่อให๎เกิดการ
เห็นคุณคํา
3.4 ตัวอยํางการจัดกิจกรรมศิลปะ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยตํางประเทศ
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1. งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภาคใต้
1.1 ความหมายของงานศิลปหัตถกรรม และงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านเป็นผลงานทางศิลปะที่ชาวบ๎านในท๎องถิ่ นใดท๎องถิ่นหนึ่ง
เป็นผู๎สร๎างสรรค์ขึ้น โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ถํายทอดออกมาเป็นผลงานโดยมุํงประโยชน์ใช๎
สอยเป็นสํวนใหญํ ผลงานที่ชาวบ๎านได๎สร๎างขึ้นนั้นจะใช๎มือเป็นการสร๎างสรรค์ด๎วยตนเอง และ
นอกจากประโยชน์ใช๎สอยที่ได๎จากผลงานแล๎ว ผลงานตําง ๆ ที่ชาวบ๎านเป็นผู๎ผลิตขึ้นยังมีความ
งามทางด๎านศิลปะแฝงอยูํด๎วย งานหัตถกรรมจัดเป็นศิลปะพื้นบ๎านที่เกิดขึ้นมาควบคูํกันมากับ
การดาเนินชีวิตของชาวบ๎าน ความต๎องการที่จะใช๎สิ่งตําง ๆ เป็นแรงผลักดันให๎ชาวบ๎านต๎องสร๎าง
ผลงานเหลํานั้นขึ้นมา จากการศึกษาจากเอกสารตําง ๆ จะเห็นได๎วํามีนักศึกษาหลายทํานได๎ให๎
ความหมายของงานหัตถกรรมและหัตถกรรมพื้นบ๎าน
กรมการทํองเที่ยวแหํ งประเทศไทย (2535) ได๎ให๎ความหมายงานหัตถกรรมไว๎วํา
“หัตถกรรม”(Craft) หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช๎ประโยชน์เป็น
สาคัญ รูปแบบของงานหัตถกรรมได๎พัฒนาขึ้นตามความชานาญของชําง และการปรับปรุงเพื่อ
สนองประโยชน์ใช๎สอยให๎ดียิ่งขึ้นจึงต๎องใช๎เวลาในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและเลือกสรรวัสดุ
เพื่อสนองการใช๎สอยได๎สมบูรณ์เป็นเวลานานนับร๎อยนับพันหรือนับหมื่นปี จากการกระทาสื บตํอ
กันมาเป็นเวลานับร๎อยนับพันปี ชํวยให๎มนุษย์เกิดความชานาญเกิดการเรียนรู๎มากขึ้น เมื่องาน
หัตถกรรมนั้น ๆ มีความสมบูรณ์ในการใช๎สอยแล๎ว ความชานาญความชัดเจนในกรรมวิธี จะชํวย
ให๎ชํางหรือผู๎สร๎างงานหัตถกรรมตําง ๆ ได๎พัฒนาสูงขึ้นสํงผลให๎งานหัตถกรรมมีความงามและมี
คุณคําทางศิลปะเป็นการพัฒนางานหัตถกรรมไปสูํงาน “ศิลปหัตถกรรม” (Art Crraft)
หัตถกรรมพื้นบ๎านการรู๎จักใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ของชาวบ๎านในการประดิษฐ์คิดค๎น
ลวดลายเป็นของตนเองขึ้นมา แล๎วแกะสลักฉลุ ตกแตํงเครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ ให๎งดงามอํอน
ช๎อย มีคุณคําทั้งในด๎านศิลปะ และประโยชน์ใช๎สอยอยํางสมบูรณ์ งานหัตถกรรมพื้นบ๎านจัดเป็น
ศิลปะ ประยุกต์ หรือศิลปะที่มุํงประโยชน์การใช๎สอยเป็นสิ่งสาคัญ (จินตนา ใบกาซูยี, 2549)
ศิล ปะพื้น บ๎านถือเป็นลักษณะของรูปแบบของประเพณี ความเชื่อของกลุํมชนใน
ท๎องถิ่นอันมีความสาคัญตํอชีวิตประจาวันของผู๎คนในท๎องถิ่นนั้น ๆ งานศิลปะพื้นบ๎านจัดเป็น
วัฒนธรรมชาวบ๎านที่มีการสืบทอดกันมาอยํางยาวนาน เป็นคติชาวบ๎านที่สามารถบํงบอกลักษณะ
เฉพาะถิ่นได๎อยํางชัดเจน ด๎วยความเป็นรูปแบบทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาของ
ผู๎คนในท๎องถิ่น(Bucuvalas, 1988)
จากคาจากัดความของศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น สามารถสรุปได๎
วํา “งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎าน” คือผลงานหรือผลผลิตที่ชาวบ๎านในสังคมใดสังคมหนึ่งได๎ผลิต
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ขึ้นโดยใช๎มือทั้งสองในการสร๎างสรรค์ผลงานออกมานาเอาวัสดุธรรมชาติที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาสร๎าง
เป็นผลงานที่มีคุณคําเพื่อประโยชน์ในการใช๎สอยในชีวิตประจาวัน การค๎าขายเพื่อสร๎างรายได๎
ให๎แกํครอบครัว การรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์และที่สาคัญคือการแสดงให๎เห็นคุณคําความ
งามด๎านศิลปะอีกด๎ว ยผู๎ที่มีความรู๎ความช านาญมักถูกเรียกวํา ชํางฝีมือพื้นบ๎าน ซึ่งชํางฝี มือ
พื้นบ๎านเหลํานี้จะเป็นผู๎สร๎างสรรค์ผลงานออกมาที่มีลักษณะเฉพาะประจาถิ่นของตน ถือเป็น
ความภาคภูมิ ใ จของชาวบ๎ าน ชํว ยสร๎ างชื่อ เสี ย งให๎ แกํ ห มูํบ๎ า นตนเองอี กด๎ ว ย การสร๎ า งงาน
ศิลปหัตถกรรมถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ๎านอยํางหนึ่งที่มีการสืบทอดสืบตํอกันมาตั้งแตํสมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบัน
1.2 มูลเหตุของการเกิดศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
งานศิลปหั ตถกรรมจัดเป็นงานหั ตถกรรมพื้นบ๎านที่ถูกสร๎างขึ้นมาด๎ว ยมนุษย์เพื่อ
สนองประโยชน์ใช๎สอยโดยตรง ใช๎วัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่นและทาขึ้นด๎วยวิธีการที่สอดคล๎องไปกับ
ธรรมเนียมท๎องถิ่นและทาด๎วยแรงคนเป็นสํวนใหญํ ศิลปะพื้นบ๎านแตํละท๎องถิ่นจะแตกตํางกันไป
ตามวัสดุที่มีอยูํโดยปรับปรุงวิธีการตามแบบของตัวเอง (อานาจ เย็นสบาย, 2520) สํวนใหญํจะ
เป็นผลงานทางเครื่องมือเครื่องใช๎ในการยังชีพ และจรรโลงพุทธศาสนา ดังนั้น ผลิตผลงานศิลปะ
พื้นบ๎านเหลํานี้ จึงเน๎นหนักในประโยชน์ใช๎สอยเป็นจุดใหญํ ความงามจึงแสดงออกจากความ
เรียบงํายไมํรกรุกรัง หรือมากไปด๎ว ยมารยาที่ถูกแตํงจนเกินเลยได๎มีผู๎ให๎มูลเหตุไว๎หลายทําน
ด๎วยกันดังตํอไปนี้
ธิด า ชมภู นิ ช (2526) กลํ า ววํา ความต๎ องการของมนุ ษ ย์ ท าให๎ เ กิ ด การสร๎ า งงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านในแตํละท๎องถิ่นที่มีความแตกตํางกันและเหตุผลในการคิดสร๎างสิ่งตํางๆ
ดังตํอไปนี้
1. ความจาเป็นที่ต๎องการมีเครื่องอุปโภคบริโภค สภาพชีวิตสังคมชนบท สํวนมากจะมี
อาชีพทาสวน ทาไรํ ทานา การประกอบอาชีพเชํนนี้บังคับให๎ชาวบ๎านต๎องทาเครื่องมือ เครื่องใช๎
ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเครื่องใช๎ภายในบ๎านให๎เพียงพอแกํความต๎องการด๎านอาหารและ
เครื่ องอ านวยความสะดวกตําง ๆ ชาวบ๎านจะใช๎วัส ดุ ที่ห าได๎ ในท๎องถิ่นมาสร๎ างสรรค์โ ดยใช๎
กรรมวิธีที่ไมํยุํงยากซับซ๎อน มีลักษณะเป็นของตนเอง มีรูปแบบตรงตามหน๎าที่ประโยชน์ใช๎สอย
ในการประกอบอาชีพของชาวบ๎านเอง
2. วัสดุ หมายถึงทรัพยากรในท๎องถิ่นตามหมูํบ๎านในภาคตํางๆ ของประเทศไทยซึ่งมี
อิทธิพลทาให๎ชาวบ๎านต๎องนามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ ตรงตามหน๎าที่การใช๎สอย วัสดุตําง ๆ มีสํวน
กาหนดรูปแบบศิลปะพื้นบ๎านตามคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และสํวนมากชาวบ๎านก็สามารถทาได๎
ดีและเกิดความเหมาะสมและสวยงามอยํางยิ่ง
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3. สภาพดินฟูาอากาศและภูมิประเทศ ยกตัวอยํางเชํน ในภาคกลางที่ลุํมชุกชุมไปด๎วย
ปลาและกุ๎ง อาหารของชาวบ๎านคือปลาและกุ๎ง ชาวบ๎านจึงทาเครื่องมือจับ ปลาตําง ๆ ขึ้น เชํน
สวิ ง ชะนาง ลอบ ไซ การท านาต๎ อ งท านาด า และต๎ อ งใช๎ ไ ถและคราด แตํ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต๎องทานาหวํานในภาคกลางต๎องมีบ๎านเรือนใต๎ถุนสูงเมื่อน้าทํวมก็ไมํเดือน
ร๎อนเป็นต๎น
4. ลัทธิความเชื่อ มนุษย์ไมํเพียงแตํเพียรพยายามสร๎างสิ่งตําง ๆ เพื่อให๎เกิดประโยชน์
และความสะดวกในความเป็นอยูํเทํานั้น แตํมนุษย์ประกอบด๎วยกายและใจ ดังนั้นมนุษย์จะอด
เสียมิได๎ที่จะต๎องบารุงจิตใจให๎เกิดความสบายใจด๎วย การเลํนดนตรี และการร๎องเพลง ความเชื่อ
ในหลักคาสอนและปรัชญาในศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจให๎เกิดความสุข แกํสังคมและ
แกํตนเองด๎วยพลังแหํงความเชื่อนั้นมีผลทาให๎ชาวบ๎านสร๎างสรรค์วัตถุที่สาคัญ ๆ อยํางมากมาย
เชํน สร๎างปราสาทหินของขอมในศาสนาพราหมณ์ การสร๎างโบสถ์ วิหาร เจดีย์ในศาสนาพุทธ
รวมทั้งการตั้งศาลพระภูมิ การปักเฉลาในทุํงนา การปั้นตุ๏กตาเสียกะบาล การฝังเครื่องปั้นดินเผา
และเครื่องประดับไว๎ในหลุมฝังศพของตนในสมัยกํอนล๎วนแตํเป็นความเชื่อระดับพื้นบ๎านทั้งสิ้น
และความเชื่อนี้ก็กํอให๎เกิดความสุขความสบายใจแกํชาวบ๎านได๎อยํางแท๎จริง
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูรย์ (2544) ได๎กลําววํา สาเหตุของการเกิดศิลปะพื้นบ๎านนั้นมี หลาย
อยํางด๎วยกัน เชํน
1. ความจาเป็นในการใช๎สอยและอาชีพของชาวบ๎าน ชาวบ๎านในชนบทสํวนใหญํมักจะ
มีอาชีพพออยูํพอกิน ไมํคอยมีเงินมีทองสาหรับเลี้ยงทุกคนในครอบครัว จึงต๎องอาศัยวัตถุดิบที่มี
อยูํใกล๎ตัวมาสร๎างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช๎สอย และยังประกอบเป็นอาชีพสร๎างรายได๎ให๎
ครอบครัวได๎อีกด๎วย
2. ประเพณีและความเชื่อ ประเพณีตําง ๆ ของคนไทย ความเชื่อซึ่งเกิดจากบรรพบุรุษ
เลําสืบตํอกันมาได๎เกิดมีการจารึกในตาราเกํา ๆ สมุดขํอยโบราณ เชํน เรื่องผีสาง เทวดา การเกิด
การตาย จนกระทั่งมีศาสนาเกิดขึ้น จากความเชื่อเหลํานี้ทาให๎ชาวบ๎านต๎องสร๎างผลงานศิลปะ
ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
3. ความเป็นอยูํและสิ่งแวดล๎อม สภาพดินฟูาอากาศและฤดูกาลตําง ๆ ในประเทศทา
ให๎ชาวบ๎านสร๎างผลงานเพื่อความอยูํรอดของชีวิต หลังจากทานา ทาไรํทาสวนแล๎วในเวลาวํางก็มี
การจับปลา ชาวบ๎านทุกครัวเรือนจึงมีเครื่องจักสานในการจับปลาไว๎เป็นอาหาร
4. ทรัพยากรในท๎องถิ่น วัสดุตําง ๆ ที่อยูํในตามหมูํบ๎าน ตามภาคตําง ๆ ของประเทศ
บังคับให๎ชาวบ๎านจะต๎องนามาสร๎างผลงาน เพื่อให๎ได๎ประโยชน์สูงสุด และให๎ได๎ตามรูปแบบหน๎าที่
การใช๎สอย วัสดุที่จะแนะแนวทางให๎ชาวบ๎านสร๎างเครื่องใช๎ไม๎สอยประจาวัน เครื่ องใช๎ในการหุง
หาอาหารในครัวเรือน เครื่องใช๎ในบ๎าน เครื่องนุํงหํม ตลอดจนที่อยูํอาศัยของชาวบ๎าน ยํอมอาศัย
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ทรัพยากรในท๎องถิ่นสร๎างขึ้นทั้งหมดก็เพื่อความสะดวกสบาย และการได๎ใช๎สอยสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ได๎สร๎างขึ้นจากฝีมือมนุษย์
มโน พิ สุ ทธิ รั ต นานนท์ (2539) ได๎ ก ลํ าวถึ งมู ล เหตุ ข องการเกิด ศิ ล ปหั ต ถกรรม
พื้นบ๎านไว๎ดังนี้
1. ความจาเป็นในการดารงชีวิต มนุษย์ทุกคนถือวําความจาเป็นในการดารงชีวิตเป็น
ความจาเป็นพื้นฐานที่สาคัญมาก จึงคานึงถึงปัจจัยตําง ๆ ที่ยังผลเกื้อกูลให๎ชีวิตอยูํรอด แตํละคน
จึ ง แสวงหาเพื่ อ ตนเอง และครอบครั ว เครื อ ญาติ ปั จ จั ย ดั ง กลํ า วได๎ แ กํ อาหาร ที่ อ ยูํ อ าศั ย
เครื่ องนุํ งหํ ม และยารั ก ษาโรค ที่ รวมเรี ย กวํ า ปั จจั ย สี่ นั่ น เอง การที่จ ะได๎ ม าซึ่ง ปั จจั ย อัน เป็ น
สิ่งจาเป็นในการดารงชีวิตนั้น แตํละคนต๎องคิดหาวิธีการที่จะได๎มา จึงมีการปรับแปรทรัพยากร
และวัส ดุตําง ๆ เป็ น อุป กรณ์เ ครื่องมือ เครื่องใช๎ ที่อยูํอาศั ยและพัฒ นาคุณลั กษณะเป็นงาน
หัตถกรรมและงานศิลปะ
2. ลักษณะภูมิป ระเทศและลมฟูาอากาศ เป็นมูลเหตุส าคัญอยํางหนึ่งที่ทาให๎ คนใน
พื้นบ๎านพื้นเมืองต๎องปรั บตัวให๎ สามารถดารงชีพอยูํได๎ในสภาพดังกลําว ภูมิประเทศอาจจะมี
ลักษณะ เป็นปุาเขา ทะเล ที่ราบลุํมน้า มีพืชพรรณธัญญาหาร การปรับตัวให๎อยูํได๎ตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของลมฟูาอากาศตามฤดูกาล จึงปรากฏออกมาในรูปของการคิดค๎น ประดิษฐ์ สร๎าง
เชํน บ๎านเรือนที่อยูํอาศัย เครื่องมือ เครื่องใช๎ เพื่อการทามาหากินเลี้ยงชีพ งานศิลปะพื้นบ๎าน
หรืองานศิลปหัตถกรรมยังสะท๎อนถึงความพึงพอใจ ซึ่งขึ้นอยูํกับภูมิประเทศและสภาพดินฟูา
อากาศดังกลําวด๎วย
3. ทรัพยากรท๎องถิ่น หรือทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยูํกับสภาพภูมิประเทศ และลม
ฟูาอากาศในแตํละท๎องถิ่น ก็เป็นมูลเหตุอีกอยํางหนึ่งตํอความรู๎สึกนึก คิด และการคิดประดิษฐ์
สร๎างศิลปะพื้นบ๎าน งานชําง และศิลปกรรม ทั้งนี้เพราะทรัพยากรในท๎องถิ่นคือแหลํงวัสดุสาคัญ
ตํอการสร๎างงานศิลปกรรม ซึ่งยังต๎องขึ้นอยูํกับลักษณะของวัสดุและทรัพยากรแตํละชนิดด๎วย
4. ประเพณีความเชื่อ และคํานิยมพื้นบ๎าน มีสํว นส าคัญตํอการแสดงออก และการ
ประดิ ษฐ์ ส ร๎ างงานศิล ปะ สิ่ งที่ยึ ดถือ กันมาช๎า นานปรากฏอยูํ ในกิ จกรรม พิธีก รรม และการ
ประพฤติปฏิบัติยํอมแสดงออกทางศิลปะด๎วย โดยเฉพาะความเชื่อ และคํานิยม หรือรสนิยม
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช๎ตําง ๆ อันเกี่ยวเนื่องด๎วยประเพณี ความเชื่อ และคํานิยมมักจะมี
ลักษณะพิเศษ เพื่อการบารุงขวัญ สร๎างความเชื่อมั่นศรัทธาให๎ความอบอุํนใจ และความภาคภูมิ
เป็นพิเศษ เชํน การปลูกสร๎างศาลพระภูมิ เทวสถาน ศาสนสถาน รูปเคารพตําง ๆ ฯลฯ
5. ความบันดาลใจทางศิลปะ คือความรู๎สึกได๎ตํอความงามและสิ่งงาม หรือหยั่งเห็น
คุณคําความงามรวมทั้งการสั่งสมประสบการณ์ด๎า นความงามของแตํละคน ทั้งในเชิงความคิด
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ประดิษฐ์สร๎าง และอยํางผู๎บริโภคใช๎สอย ชํวยให๎คนหยั่งเห็นคุณคําในสิ่งแวดล๎อมทรัพยากรและ
วัสดุตําง ๆ และมีความต๎องการที่สร๎างสรรค์ผลงานตําง ๆ ออกมา
6. อิทธิพลของงานศิลปะหรือศิลปหัตถกรรมจากตํางถิ่นหรือตํางแดนซึ่งเป็นมูลเหตุที่
เริ่มมีความสาคัญมากในยุคหลัง ๆ ชํางพื้นเมืองมักวํองไวตํอการรับรู๎คุณคําและนาเอาลักษณะ
รูปแบบลวดลายที่คนพึงพอใจมาผสมผสานในงานประดิษฐ์สร๎างศิลปกรรมของตน กํอให๎เกิดการ
คลี่คลายพัฒนาศิลปกรรม ซึ่งสาหรับศิลปะพื้นบ๎านแล๎วเป็นไปอยํางเชื่องช๎า
อานาจ เย็นสบาย (2520)กลําววําศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านยํอมมีแรงผลักดันที่ทาให๎
เกิดรูปแบบขึ้นมา แตํก็เพื่อการใช๎สอย ความบันเทิงใจเกี่ยวพันกับจิตใจ สภาพแวดล๎อม พอเรียบ
เรียงตามลาดับได๎ดังนี้
1. ความจาเป็นทางเศรษฐกิจ สภาพชีวิตในสังคมชาวบ๎านทั่ว ๆ ไป บังคับให๎ต๎องทา
สิ่งของตําง ๆ ใช๎เองภายในบ๎าน ใช๎วัสดุที่หาได๎งํายในท๎องถิ่นมีกรรมวิธีไมํซับซ๎อนใช๎แรงงานคน
เชํน การทากระบวยตักน้า สานตะกร๎า ทอผ๎ า ในท๎องถิ่นที่หํ างไกลศิลปกรรมพื้นบ๎านก็จะได๎
ลักษณะเป็นของตนเอง จนกระทั่งมีการคมนาคมเข๎าถึง เผยแพรํเอาแบบอยํางใหมํ ๆ เข๎าไปใน
งานศิลปะชาวบ๎านที่งดงามก็จะเลือนหายไป อิทธิพลของสิ่งประดิษฐ์ใหมํที่อยูํในความคิดทาให๎
ขาดลักษณะประจาถิ่น ความจาเป็นทางเศรษฐกิจอันนี้ ทาให๎เกิดสกุลชํางท๎องถิ่นคล๎ายกับเป็น
การสืบตํอแบบอยํางให๎เฉพาะลูกหลาน ทาขึ้นเพื่อใช๎เองภายในครอบครัวหรือแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่
ต๎องการบางอยํางเทํานั้น
2. วัส ดุ วัสดุที่มีในแถบหรือภาคนั้น บังคับให๎ เกิดปัญหาที่จะใช๎วัส ดุให๎ได๎ประโยชน์
คุ๎ ม คํ า ที่ สุ ด และได๎ รู ป แบบตรงกั บ หน๎ า ที่ ใ ช๎ ส อย เชํ น ภาคเหนื อ มี พ วก ดิ น ไม๎ ไหม ก็ มี
เครื่องปั้นดินเผาทาเป็นภาชนะ โอํงใสํน้า ที่ทาให๎น้าเย็นอยูํตลอดเวลา การใช๎ไม๎ในการกํอสร๎าง
อาคาร การทอผ๎าไหมสาหรับใช๎ในครอบครัว หรือการใช๎เครื่อง หวาย ไผํ กระจูด ในการจักสาน
เป็นเครื่องมือเครื่องใช๎รวมถึงบ๎านเมืองที่พักอาศัย
3. ความจาเป็นในการใช๎สอย ทาให๎งานศิลปะพื้นบ๎านเกิดรูปแบบตํางกัน เชํน สุํมไกํ
สุํมปลา ตะกร๎า ขัน ถ๎วยชาม หม๎อ เตา ซึ่งล๎วนเกิดจาการแก๎ปั ญหาในการใช๎สอย หม๎อดินเผาที่
ใช๎หุงข๎าวรูปทรงสะอาดตา ดินบางที่สุดเพื่อจะได๎รับความร๎อนได๎เร็ว แตํแข็งแรงไมํมีการเพิ่มเติม
ลวดลายจนฟุุมเฟือยไร๎ประโยชน์ สรุปแล๎วก็คือในการสร๎างสรรค์งานศิลปะพื้นบ๎านนั้นเราก็ต๎อง
คานึงถึงความจาเป็นและประโยชน์การใช๎สอยเป็นสาคัญด๎วย
4. สภาพดินฟูาอากาศ ที่ทาให๎เกิดมีชํวงเวลาสาหรับการสร๎างสรรค์งานขึ้นเพิ่มการใช๎
สอยในครัวเรือนโดยหาวัสดุที่ใกล๎มือ ด๎วยกรรมวิธีให๎ผลและสิ้นเปลืองแรงงานน๎อยที่สุด เชํน
ในชํวงฤดูการทานาของไทย เมื่อมีน้าทํวมมาก ก็จะทาเครื่องจับสัตว์ในลักษณะตํางๆ หรือไมํก็
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ชํวงเวลาการเก็บเกี่ยว ความต๎องการแรงงานคนในการทางานเพื่อให๎เสร็จสิ้นอยํางรวดเร็วทาให๎
เกิดมีการเลํนเพลงเกี่ยวข๎าวเพื่อความสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวเกิดเพลงพื้นบ๎านเป็นต๎น
5. ลัทธิความเชื่อ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เชํน การปั กเฉลากลาง
ทุํงนา การทาศาลพระภูมิ การทาไม๎ค้ายันต๎นโพธิ์ การสลักหยวกในงานพิธี ในเรื่องเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีเหลํานี้ยังมีอีกมาก รวมไปถึงการอบรมสั่งสอน ไมํวําจะเป็นเรื่องราว
นิทานตําง ๆ คากลอนที่คล๎องจองกัน หรือแม๎แตํการแตํงให๎เป็นเพลงสั่งสอนให๎สอดคล๎องไปกับ
ความเชื่อของกลุํมชนนั้น เรื่องของผีสางเทวดาก็มีผลกับงานศิลปะพื้นบ๎านของไทยมิใชํน๎อย
จะเห็ น ได๎ วํ า มู ล เหตุ ใ นการเกิด ศิ ล ปะพื้ น บ๎ า นนั้น จะขึ้ น อยูํ กั บ ปัจ จั ย หลายอยํ า ง
ด๎วยกันเชํนความต๎องการในการดาเนินชีวิต ลักษณะภูมิประเทศ ลัทธิความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีระบบเศรษฐกิจ และวั สดุตํางๆ ที่นามาใช๎สอย ดังนั้นงานศิลปะพื้นบ๎านที่เกิดขึ้นในแตํ
ละพื้นที่จึงมีความแตกตํางกันตามปัจจัยดังกลําวนั่นเอง
1.3 ประเภทของงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
งานหั ตถกรรมพื้นบ๎านจัดเป็นผลงานของชํางชาวบ๎านที่ได๎ทาการสร๎างสรรค์
ออกมาโดยใช๎ความคิดและภูมิปั ญญาในการสร๎างงานอยํางแท๎จริง การสร๎างงานเหลํ านี้ได๎มี
ลักษณะของความหลากหลายทางชิ้นงาน ซึ่งมีความแตกตํางกันไปในแตํละท๎องถิ่นและขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยหลายอยําง งานหัตถกรรมพื้นบ๎านจึงถูกจาแนกออกเป็นหลายประเภท ดังนี้
การทํ องเที่ ย วแหํ ง ประเทศไทย (2535) ได๎ แ บํ ง ประเภทของงานหั ตถกรรม
ออกเป็น 2 ประเภทกว๎าง ๆ ดังนี้
1. งานศิลปกรรมชั้นสูง สํวนมากจะสร๎างขึ้นมาอยํางประณีตด๎วยฝีมือ “ชํางหลวง” ซึ่ง
มักมีฝีมือละเอียดประณีต เพราะชํางหลวงสํวนมากจะได๎รับคัดเลือกเอามาจากชํางฝีมือดีให๎มา
รับราชการในกรมกองตํางๆ มีหน๎าที่สร๎างผลงานสนองพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์
2. งานหั ตถกรรมและศิล ปกรรมพื้นบ๎ านมีลั กษณะที่แตกตํางไปจากงานหั ตถกรรม
ศิลปหัตถกรรมชั้นสูง เป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะของกลุํมชนแตํละกลุํม เชํน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีวิถีทางในการดารงชีวิตคล๎ายคลึงกันพูดภาษาเดียวกัน เหลํานี้
จะมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุํมที่แตกตํางกันไปผลผลิตทางด๎านผลิตภัณฑ์ของกลุํมชนเหลํานี้จึงเป็น
งานที่มีลักษณะเป็นศิลปหัตถกรรมและศิลปกรรมพื้นบ๎านนั่นเอง
อยํางไรก็ตาม การจาแนกประเภทของงานศิลปหัตถกรรมไทย อาจแบํงได๎ทั้งการ
จาแนกตามกลุํมคนผู๎ใช๎ วัตถุประสงค์ในการสร๎าง และแบํงตามกรรมวิธี และวัตถุดิบที่ทาแล๎ว ยัง
แบํงยํอยลงไปได๎หลายลักษณะ เชํน แบํงละเอียดลงไปถึงวัสดุแตํละประเภทที่นามารผลิตงาน
ศิล ปหั ต ถกรรมตามที่ ก องสํ ง เสริ มหั ต ถกรรมกระทรวงอุ ตสาหกรรมได๎ เป็ น ศิ ล ปหั ต ถกรรม
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ประเภทเครี่องเงิน เครื่องถม เครื่องทองลงหิน ผลิตภัณฑ์โลหะหลํอ เพชรพลอยเจียระไน รูป
แกะสลักและรูปปั้น เครื่องรูปพรรณ เครื่องประดับภาพเขียน ภาพลอกลายฝาผนังโบสถ์ ภาพ
หนังตะลุง เครื่องหนัง เครื่องเขิน เครื่องไม๎แกะสลัก ผลิตภัณฑ์ไม๎ เครื่องเรือนไม๎ เครื่องเรือน
หวาย เครื่องจักสาน เครื่องดนตรีพื้นบ๎าน หัวโขน ตุ๏กตาราไทย โมบาย ดอกไม๎ประดิษฐ์ ผลไม๎
ผลิต รํม กระดาษ เครื่องปั้นดินเผา เชือกถัก เขาสัตว์แกะสลัก ผลิตภัณฑ์หอยมุก ผลิตภัณฑ์
เปลื อ กหอย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากงา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากกระดู ก สั ต ว์ พรมทอมื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากหิ น
ผลิตภัณฑ์เส๎นใยพืชตําง ๆ เป็นต๎น
สุวิทย์ อินทิพย์ (2548) ได๎กลําวไว๎วํา ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยในปัจจุ บันได๎เกิดขึ้น
อยํางมากมายซึ่งเป็นผลจากการสํงเสริมให๎เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งที่ได๎ผําน
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล๎วและในสํวนที่กาลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ตาม ซึ่งเราพอจะแบํงประเภท
ตําง ๆ ได๎ดังนี้
1. ประเภทสิ น ค๎ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมไทยได๎ แ บํ ง ประเภทของสิ น ค๎ า งทางด๎ า น
หัตถกรรมที่แตกตํางกันดังนี้คือ ผ๎าและผลิตภัณฑ์จากผ๎า เครื่องจักสานไม๎ไผํ และหวาย เครื่องรัก
ผลิตภัณฑ์เส๎นใยพืช เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องไม๎ เครื่องหนัง อัญมณีเครื่องประดับ
ผลิ ตภัณฑ์จ ากเปลื อกหอย เขาสั ตว์ กระดูก และกะลามะพร๎าว ผลิ ตภัณฑ์ก ระดาษ ดอกไม๎
ประดิษฐ์และดอกไม๎แห๎ง และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
2. ประเภทและแหลํงผลิต ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสามารถแบํงจากลักษณะของ
แหลํงผลิตได๎ดังนี้ คือ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ผลิตขึ้นในโรงงาน, ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่ผลิต
ขึ้นในครอบครัวและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อขายนักทํองเที่ยว
3. ประเภทคุ๎ ม ครองและปู อ งกั น การพิ จ ารณาแบํ ง ประเภทตามลั ก ษณะของการ
คุ๎มครองผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจะแบํงได๎ดังนี้คือ
3.1 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ต๎องการปูองกันน้า และความชื้น เชํน ผลิตภัณฑ์ที่ทา
จากเหล็กผลิตภัณฑ์สิ่งทอ หนังสัตว์ ไม๎กระดาษ ฟาง และหญ๎า
3.2 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมที่ ต๎ อ งการคุ๎ ม ครองคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพ เชํ น
ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา เครื่องเขิน
4. ประเภทคุ ณ ลั ก ษณะทางกายภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมหากพิ จ ารณาจาก
ความสามารถ ในการปูองกันการแตกหักสามารถแบํงตามคุณลักษณะทางกายภาพได๎ดังนี้คือ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่ไมํแปรรูป ผลิต ภัณฑ์หัตถกรรมที่แตกหักงาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มี
ความละเอียดอํอน
5. ประเภทน้าหนักและขนาด ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้แบํงออกตามน้าหนักและขนาดเพื่อ
ความสะดวกในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
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6. ประเภทตามชนิดวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทนี้สามารถแบํงได๎ตามชนิด
ของวัตถุดิบ
7. ประเภทประโยชน์ใช๎สอย ในการจาแนกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมทางประโยชน์ใช๎สอย
วุฒิ วัฒนสิน (2541) ได๎กลําวไว๎วําในประเทศไทยมีศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านที่แบํง
ออกเป็น 8 ประเภทดังนี้
1. งานไม๎ คือ ผลิตกรรมที่ทามาจากไม๎เป็นสํวนใหญํ เชํน กระตํายขูดมะพร๎าว จวักหรือ
ตวัก กระบวย เครื่องดนตรี และเครื่องประดับตกแตํง ได๎แกํ ตุ๏กตา และการแกะสลัก ไม๎รูปช๎าง
ฯลฯ
2. งานกระดาษ เป็นศิล ปหัตถกรรมพื้นบ๎านที่ทามาจากกระดาษเป็นสํว นใหญํ เชํน
สมุดไทย สายรุ๎งวําว หัวโขน รํม ตุง ฯลฯ
3. งานจักสาร เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านที่ทามาจากไม๎ไผํ หวาย กระจูด ใบตาล ใบ
ลาน ใบเตย ยํานลิเภา กก ใยตาล ลาเจียกหรือปาหนัน แตํที่นิยมมากที่สุดคือไม๎ไผํ และหวาย
4. งานเครื่องปั้นดินเผา เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านที่ผํานกระบวนการปั้น การ
แกะสลัก การตีดินเหนียวเพื่อให๎ขึ้นมาเป็นรูป แล๎วนามาเผาด๎วยวิธีการตําง ๆ เชํน วิธีการโบราณ
เรียกวํา เผาดาด หรือวิธีการเผาด๎วยเตาเผาขนาดใหญํ มีทั้งดินเผาไมํเคลือบสีและดินเผาเคลือบสี
เครื่องปั้ น ดิน เผาที่มีชื่อเสี ยงได๎แกํ เครื่องปั้นดินเผาดํานเกวียน เครื่องปั้นดินเผาราชบุรี โอํง
ราชบุรี เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม๎อ จังหวัดสงขลา เครื่องปั้นดินเผาที่หมูํบ๎านสะกา อาเภอมายอ
จังหวัดปัตตานี เป็นต๎น
5. งานจิตรกรรม งานจิตรกรรมพื้นบ๎าน หมายถึง งานที่ชาวบ๎านเขียนขึ้นตามความรู๎สึก
นึกคิด มีความงามและเรียบงํายเป็นการถํายทอดความรู๎สึกสะท๎อนความทรงจา ความบันดาลใจ
จากชีวิตความเป็นอยูํหรือสิ่งแวดล๎อมของชาวบ๎าน
6. งานประติมากรรม หมายถึง งานปั้น แกะสลัก หลํอและการกลึง ที่มีวิธีการประดิษฐ์
ที่แตกตํางกันในแตํละท๎องถิ่น โดยมุํงประโยชน์ใช๎สอยเป็นสาคัญและความงามเป็นอันดับรอง
งานประติมากรรมแบํงออกเป็นหลายประเภท เชํน งานปั้น งานแกะสลัก และงานหลํอเป็นต๎น
7. งานศิลปะการใช๎สารเคมีและวัตถุระเบิด คืองานดอกไม๎ไฟที่ชาวบ๎านประดิษฐ์เพื่อใช๎
ประกอบงานเทศกาล สร๎างความสวยงามและความรื่นเริงแกํผู๎ชม เป็นงานศิลปะการใช๎สารเคมี
และวัตถุระเบิด เป็นงานที่ต๎องใช๎ความชานาญ ความรอบคอบ และละเอียดลออ ได๎แกํ ตะไล
ลูกหนู ช๎างร๎อง ธารน้าตก เทียนหยด ควันสี ฝักแค ไฟพะเนียง บ๎องไฟ ฯลฯ
8. งานทอผ๎า คือการนาวัสดุเป็นเส๎นยาว เชํน ด๎าย ไหม มาทาเป็นผื นโดยใช๎เครื่องมือที่
เรียกวํา หูก หรือที่เป็นเครื่องชํวย มีวัสดุอื่นที่นามาทาเป็นผืนเชํน ต๎นกก ซึ่งเรียกวํา การทอ
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เหมือนกัน แตํเป็ นการทอเสื่อที่มุํงประโยชน์ใช๎ส อยไปคนละอยําง การทอผ๎าจะไมํใช๎วัส ดุอื่น
นอกจากด๎าย และไหม เพราะต๎องการความอํอนนุํมเมื่อนามาตกแตํงนุํงหํมรํางกาย
จะเห็นได๎วํานักวิชาการหลายทํานได๎แบํงประเภทของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎าน
หั ต ถกรรมพื้น บ๎ า น ออกได๎ห ลากหลายประเภท ซึ่ งประเภทตํ างๆเหลํ า นี้ตํ า งจั ดวํ า เป็ นงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านที่ได๎ถูกสร๎างสรรค์ขึ้นโดยชาวบ๎านอยํางแท๎จริง นับได๎วําเป็นผลงานที่
สร๎างสรรค์ขึ้นจากแนวความคิด และภูมิปัญญาที่ได๎รับการสั่งสม และสืบตํอกันมาตั้งแตํอดีต มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวบ๎านอยํางแท๎จริง ซึ่งผู๎วิจัยได๎รวมประเภทของงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านภาคใต๎ที่สามารถพบเห็นได๎โดยสํวนใหญํได๎แกํ งานแกะสลัก งานสาน งาน
ทอ งานหัตถกรรมโลหะ งานเครื่องปั้นดินเผา และงานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่นๆ ดังรายละเอียด
ตํอไปนี้
1. งานแกะสลั ก แบํ ง ออกเป็ น การแกะสลั ก ด๎ ว ยวั ต ถุ ตํ า งๆเชํ น ไม๎ และ หนั ง งาน
แกะสลักมีชื่อเสียงของภาคใต๎จะสลักหนังตะลุง วัตถุดิบหลักที่ใช๎ในการผลิตคือ หนังวัว หรือหนัง
ควาย เพราะมีความแข็งเหนียวคงทน หนาบางพอเหมาะ นามาแกะสลักเลยฉลุเป็นรูปภาพตัว
หนังตํางๆนิยมทากันมากภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สํวนงานแกะสลัก
ไม๎ที่มีชื่อเสียงคืองานแกะสลักไม๎เทพทาโรจังหวัดตรังเป็นต๎น (สานักงาน ททท. ภาคใต๎ เขต 2,
htt:// www2.tat.or.th)
2. งานสาน เครื่องจักสานของภาคใต๎ เป็นเครื่องจักสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไมํ
เหมือนกับภาคอื่นๆ เพราะวัสดุที่ใช๎สํวนใหญํได๎แกํ ยํานลิเภา เครื่องจักสานที่ผลิตจากยํานลิเภา
เครื่องจักสานที่ผลิตจากยํานลิเภา ได๎แกํ กระเป๋า ที่ใสํปาก ดินสอ และกลํองตํางๆ เป็น (จารุภัทร
เปลี่ยนกลิ่น, 2548) นอกจากนี้ยังมีงานสานกระจูดที่มีการทากันมากในจังหวัดพัทลุง นราธิวาส
สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี (ประทุม ชุํมเพ็งพันธุ์, 2548) งานสานจากใบลาเจียก
หรือเตยปาหนันที่ทากันมากในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และนราธิวาส โดยการนามาทาเป็ น เสื่อ
กระเป๋า และเครื่องใช๎ตํางๆ
3. งานทอ เป็นการนาเอาวัสดุมาทาเป็นผืน งานทอที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต๎
ได๎แกํ ผ๎ายกเมืองนครศรีธรรมราช ผ๎าไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ๎าทอเกาะยอจังหวัด
สงขลา ผ๎าทอนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง ลั กษณะการทอในชิ้นงานตํางๆ เหลํา นี้ตํางแฝงไปด๎ว ย
คุณคําทางความงาม คุณคําทางด๎านการใช๎ส อย แสดงถึงความมีอัตลั กษณ์ของภาคใต๎อยํ าง
แท๎จริง(วิเชียร ณ นครและคณะ, 2524)
4. งานหั ตถกรรมโลหะ เป็นการสร๎างสรรค์งานของชาวบ๎านในภาคใต๎อยํางหนึ่งที่มี
ชื่อเสียงเป็นอยํางมาก งานโลหะที่ได๎สร๎างสรรค์นี้แบํงออกเป็น การทาเครื่องทองเหลือง เครื่อง
เหล็ก และเครื่องถม งานเครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราช ถือได๎วําเป็นงานหัตถกรรมที่ได๎สร๎าง
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ชื่อเสียงให๎กับภาคใต๎อยํางมาก เนื่องจากเป็นงานหัตถกรรมที่มีการสืบทอดกันมาอยํางยาวนาน มี
ความวิ จิ ต รบรรจง งานเครื่ อ งถมนั บ เป็ น หนึ่ ง ผลงานที่ แ สดงถึ ง ความมี อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น บ๎ า นของภาคใต๎ ไ ด๎ อ ยํ า งดี สํ ว นใหญํ จ ะอยูํ ใ นรู ป ของ ข๎ า วของเครื่ อ งใช๎
เครื่องประดับตํางๆ (สานักงาน ททท. ภาคใต๎ เขต 2, htt:// www2.tat.or.th)
5. งานเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผาในภาคใต๎ถือเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ๎านอีกอยําง
หนึ่ง ที่อยูํคูํกับชาวบ๎านภาคใต๎มาอยํางยาวนาน โดยเฉพาะชาวบ๎านในอาเภอทําศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรูปแบบการสร๎างงานจะออกมาเป็นงานประเภท หม๎อดิ น กระถาง โอํง ไห
(จารุภัทร เปลี่ยนกลิ่น, 2548) นอกจากนี้ชาวบ๎านในแถบ จังหวัดสงขลา จังหวัดระนอง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต มีการทาเครื่องปั้นดินเผาด๎วยเชํนกัน (วุฒิ วัฒนสิน, 2541)
6. งานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่ นๆ คือการสร๎างสรรค์งานเพื่อการประกวดตกแตํง ซึ่งการ
สร๎างสรรค์จะเน๎นเพื่อการใช๎สอยในชีวิตประจาวัน และการนาเอาวั สดุในท๎องถิ่นที่หางํายมา
สร๎างสรรค์เป็นผลงานตํางๆที่มีความหลากหลาย เชํน การประดิษฐ์เครื่องประดับจากเปลือกหอย
ในจังหวัดภูเก็ต (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2538) การประดิษฐ์ดอกไม๎จากใบยางพารา ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง การประดิษฐ์กรงนก และเรือกอและในสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎
การประดิษฐ์สิ่งของจากกะลามะพร๎าว ในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช
และ สงขลา
1.4 สภาพทั่วไปของภาคใต้
ลักษณะภูมิประเทศของภาคใต๎แตกตํางจากภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ภาคใต๎มี
ลักษณะเป็นแผํนดินตํอเนื่องจากภาคกลางที่ยื่นเป็นแหลมทอดตัวจากเหนือลงสูํใต๎จนเข๎าไปเป็น
สํวนหนึ่งของคาบสมุทรมาลายู (Malay Penninsular) มีทะเลตั้งอยูํสองข๎างแหลมคือ ทะเลอัน
ดามันอันเป็นสํวนหนึ่งของคาบสมุทรอินเดีย และอําวไทยอันเป็นสํวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก
จึงกลําวได๎วําภาคใต๎ของเราตั้งอยูํระหวํางมหาสมุทรอันยิ่งใหญํสองมหาสมุทร และเป็นเส๎นทาง
ติ ด ตํ อ สั ญ จรของชนชาติ ตํ า งๆ ทั้ ง ใกล๎ ไ กลมาเป็ น เวลาช๎ า นานหลายพั น ปี โดยทางทะเล
ขณะเดียวกันก็เป็นผืนแผํนดินที่ติดตํอเชื่อมกับแผํนดินใหญํของอุษาคเนย์ที่เรียกขานในภูมิภาคนี้
วํา “สุวรรณภูมิ” ภาคใต๎มีบริเวณใกล๎เส๎นศูนย์สูตรอื่นๆ เพราะทั้งนี้ได๎รับอิทธิพล จากลมมรสุมที่
พัดเฉียงจากจนถึงตะวันตกเฉียงใต๎เหนือซึ่งเมื่อผํานทะเลทั้งสองด๎านได๎นาฝนมาตกทั่วทั้งภาคใต๎
ภาคใต๎จึงมีฤดูฝนยาวนานกวําภาคอื่นๆจึงแหลํงรวมความสมบูรณ์ในทางด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสามารถสร๎างอาชีพเกษตรกรรมให๎กับชาวบ๎านในท๎องถิ่นได๎เป็นอยํางดี (อุดม เชยกีวงศ์และ
คณะ., 2548)
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นอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ๎านแถบภาคใต๎แล๎ว ชาวบ๎ านทาง
ภาคใต๎ยังมีการแสดงออกทางภูมิปัญญาอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือการประดิษฐ์ของใช๎ จากวัตถุดิบที่
หาได๎จากธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม กลายเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ๎านซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึง ภูมิ
ปัญญาของชาวบ๎านนั้นไมํน๎อยไปกวําที่เราได๎มีการพบเห็นในภูมิภาคอื่นๆ รวมไปถึงอารายธรรม
อื่นๆในโลก หัตถกรรมพื้นบ๎านเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมเกษตรกรรมที่มีการสั่งสมสืบ
สานความรู๎ความสามารถและความชานาญไว๎อยํางมากมาย งานหัตถกรรมพื้นบ๎านภาคใต๎นั้น
กลําวได๎วําเป็นผลพวงของการรู๎จักเอาวัตถุดิบในธรรมชาติแวดล๎อมของภาคใต๎ที่หาได๎สะดวกมา
ใช๎ทาสิ่งของเครื่องใช๎ไม๎สอยได๎อยํางหลากหลาย (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544)
ภาคใต๎ของประเทศไทยตามหลักการแบํงภูมิภาคศาสตร์ ประกอบด๎วยจั งหวัด
ตํางๆรวม 14จังหวัดคือ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา
พัทลุง ภูเก็ตยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี
สังคมชาวใต๎เป็นสังคมเกษตรกรรมอาชีพของชาวบ๎านสํวนใหญํคือ การเพาะปลูก
มีการปลูกข๎าว ยางพารา ทุเรียน ลองกอง มีการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงวัว ควาย แพะ แกะ มีการประมง
จับสัตว์น้าขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งประกอบด๎วย ห๎ว ย หนอง คลอง แมํน้า หาดทราย
ทะเล ภู เ ขาสภาพแวดล๎ อ มทางธรรมชาติ เ หลํ า นี้ มี อิ ท ธิ พ ลตํ อ การก าหนดวั ฒ นธรรมตํ า งๆ
ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ๎าน ให๎ประพฤติปฏิบัติไปในรูปแบบเดียวกันมาตั้งแตํโบราณ สืบสาน
ตํอมาจากสมัยปูุ ยํา ตา ทวดมาจนถึงรุํนลูกหลาน ด๎วยการให๎การศึกษาอบรมทาให๎การถํายทอด
สืบตํอทางวัฒนธรรมหรือสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นมาแล๎วให๎คงอยูํสืบไป
วัฒนธรรมพื้นบ๎านภาคใต๎ นับเป็นกลุํมวัฒนธรรมที่มีความนําสนใจมาก เพราะวํา
องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และศาสนา ได๎มีอิทธิพลอยํางสาคัญในการหลํอหลอม
วัฒนธรรมของชาวภาคใต๎ ให๎มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง อันเป็นมรดกทางสังคมที่นําภาคภูมิใจ
และควรรักษาไว๎ (ประทุม ชุํมเพ็งพันธุ์, 2548)
สภาพสังคมของชาวภาคใต๎ใน 10 จังหวัดตั้งแตํชุมพรลงมาถึงสงขลา ชาวใต๎กลุํม
นี้ดาเนินชีวิตอยูํภายใต๎อิทธิพลของคาสอนในศาสนาพุทธผสมกับพราหมณ์ สํวนอีก 4 จังหวัดคือ
สตูล ปัตตานี ยะลาและนราธิวาสนั้น อยูํภายใต๎อิทธิพลของคาสอนในศาสนาอิ สลาม ชาวใต๎ที่อยูํ
ใต๎คาสอนในศาสนาใดก็จะดาเนินชีวิตไปตามแนวคาสอนนั้น ศาสนาตํางๆเหลํานี้ให๎แนววิถีชีวิต
และความรู๎ตํางๆด๎วย เชํน ศิลปะบรรทัดฐานทางสังคม วิถีประชา กฎหมาย และประเพณีตํางๆ
(สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูรย์, 2544) นอกจากนี้ยังมีชาวไทยภาคใต๎กลุํมใหญํอีกกลุํม หนึ่งซึ่งอยูํกระจาย
ทั่วไป ชื่อกลุํมชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีวิถีชีวิตสภาพสังคมและประเพณีวัฒนธรรมสํวนใหญํผสม
กลมกลื น คล๎ า ยกั น กั บ ชาวไทยพุ ท ธ แตํ จ ะมี ลั ก ษณะประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมบางอยํ า งที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของชาวไทยกลุํมนี้
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1.5 ประเภทและอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านภาคใต๎มีความเป็นมา จากชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูํในบริเวณ
คาบสมุทรภาคใต๎ ซึ่งมีอยูํหลายเผําพันธุ์ มีวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตหรือวัฒ นธรรมอยํางเดียวกัน มี
การปรับตัวให๎อยูํรอดและใช๎ประโยชน์จากสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ต๎องการมีชีวิตอยูํ อยําง
ปลอดภัยและ สะดวกสบายขึ้น การนาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ การคิด
ประดิษฐ์ส ร๎ างเครื่ องมือเครื่องใช๎จึงเป็นที่มาของ “งานศิลปหั ตถกรรมพื้นบ๎าน” เชํนการทา
เครื่องนุํงหํม การปลูกสร๎างที่อยูํอาศัย การทาภาชนะเครื่องใสํ เครื่องจับสัตว์ และเครื่องใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพทานา ทาไรํ ทาประมง การหาของปุาลําสัตว์
งานหัตถกรรม เป็นงานชํางฝีมือ ในยุคตํอๆมาก็มีการพัฒนา เป็นงานศิลปหัตถกรรม
หรืองานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎าน เพราะวํางานหัตถกรรม ที่ประดิษฐ์ สร๎างเพื่อตอบสนองความ
ต๎องการด๎าน ประโยชน์ใช๎สอยเพื่อการดารงชีวิต ยังพัฒนาเพื่อตอบสนองความต๎องการ ทางใจ
ของมนุษย์ด๎วย ซึ่งได๎แกํ ความเชื่อ ความศรัทธา และกิจกรรมประเพณี รวมถึงความต๎องการด๎าน
คุ ณ คํ า ด๎ า นความงาม ซึ่ ง เป็ น คุ ณ คํ า ด๎ า นศิ ล ปะ ในยุ ค ตํ อ ๆมา เมื่ อ พั ฒ นาการของชุ ม ชน
แพรํกระจายและขยายตัว เป็นกลุํมใหญํมีแบบแผนประเพณี มีศาสนาที่เผยแพรํเข๎ามาโดยลาดับ
ตั้งแตํ พราหมณ์ ฮิน ดู พุ ทธศาสนา ศาสนาอิส ลาม และลั ท ธิความเชื่อ อื่นๆ กลํ าวถึงศิ ล ปะ
พื้นบ๎านภาคใต๎จึงไมํอาจละเว๎นที่จะต๎องกลําวถึงงานศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรมควบคูํ กันไป
ด๎วย ทั้งนี้เพราะศิลปะพื้นบ๎านภาคใต๎ คลี่คลายพัฒนามาจากงานหัตถกรรม ซึ่งเป็นศิลปะเพื่อ
ชีวิตโดยแท๎
ศิลปะพื้นบ๎านภาคใต๎นับเป็นศิลปะที่คลี่คลายพัฒนามาจากงานหัตถกรรม ซึ่งเป็น
การประดิษฐ์สร๎างขึ้นเพื่อตอบสนองความต๎องการทางด๎านประโยชน์ใช๎สอยเพื่อการดารงชีวิต
เพื่อ การอยูํรอดในสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติที่เกี่ยวข๎อง เนื่องด๎วยลักษณะภูมิประเทศและลม
ฟูาอากาศ การปรับตัวของคนพื้นบ๎านจึงเป็นการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยูํในพื้นถิ่น
นั้นๆ (อุดม เชยกีวงศ์ และคณะ, 2548) จึงกลําวได๎วําลักษณะของงานหัตถกรรมพื้นบ๎านภาคใต๎
จึ งต๎อ งอาศัย วั ส ดุ ที่ เป็ น ทรั พ ยากรพื้นบ๎ าน และลั กษณะของศิล ปะท๎อ งถิ่น ที่ถูกถํ ายทอดมา
ยาวนาน จากการผสานกันของวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น มาประดิษฐ์สร๎าง เป็นรูปแบบ
ศิลปหัตถกรรมเฉพาะตัว โดยวัสดุที่ได๎จากพืชที่มีอยูํอยํางอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาคนี้ เชํน ไม๎ไผํ
หวาย กระจูด ยํานลิเภา กก ใบปาล์มชนิ ดตํางๆ นอกเหนือจากวัสดุที่เป็นดินหิน ปะการัง และ
แรํธาตุอื่นๆ
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เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544) กลําววํา ภาคใต๎เป็นดินแดนที่มีพืชพรรณนานาชนิดขึ้นอยูํ
ตามปุาเขา ที่ราบตามแหลํงน้าลาคลอง แม๎กระทั่งชายทะเลและในทะเลเป็นอันมากการรู๎จัก
คุณคํา และประโยชน์การใช๎ สอยของวัตถุดิบเหลํานี้เป็นความชัดเจน เป็นสํวนในการสร๎างอัต
ลักษณ์ ได๎แกํ ไผํ หวาย กระจูด กก คล๎า มะพร๎าว ต๎นปาล์มตํางๆ ลิเภา เขาสัตว์ เปลือกหอย จะ
เห็นได๎วําอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านภาคใต๎นั้น มีลักษณะที่ที่สัมพันธ์ไปกับวิธีการ
ดารงชีวิต การประกอบอาชีพทานา ทาสวน ทาไรํ ทาประมง เลี้ยงสัตว์ งานหัตถกรรมที่ได๎สร๎าง
ขึ้น อยํางมาก ได๎แกํ เครื่องมือเครื่องใช๎ประกอบอาชีพ ภาชนะใสํเครื่องมือ อาวุธ เครื่องมือชําง
และงานตกแตํงประดับประดา ลักษณะของงานหัตถกรรมพื้นบ๎านภาคใต๎ยังคงมีความสัมพันธ์กับ
ประเพณีความเชื่อ คํานิยมและความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา
ศิลปหัตถกรรมท๎องถิ่นของภาคใต๎สะท๎อนให๎เห็นถึงอารายธรรม และภูมิปัญญาที่
โดดเดํน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมเกษตรกรรมที่ได๎มีการสั่งสมสืบสาน องค์ความรู๎และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นไว๎มากมาย ซึ่งทาให๎ศิลปะพื้นบ๎านภาคใต๎ไ ด๎รับการสร๎างสรรค์ขึ้น ด๎วยความ
ละเอียด ประณีต เป็นการนาเอาทรัพยากรท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์อยํางหลากหลาย ซึ่ง
แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคใต๎ที่มีการพัฒนามาถึงสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน (ทรงคุณ
จันทจร, 2552) การศึกษาเบื้องต๎นจังหวัดตํางๆภาคใต๎ มีศิลปหัตถกรรมที่โดดเดํน สรุปเป็น
ตารางวิเคราะห์ได๎ดังนี้
ตารางที่ 1ตารางศิลปหัตถกรรมภาคใต้ในแต่ละจังหวัดของภาคใต้
จังหวัดใน
ภาคใต้

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

งาน
แกะสลัก

งานทอ

ศิลปหัตถกรรมภาคใต้
งานเครื่อง งานประดิษฐ์
งาน
ปัน้
ด้วยวัสดุอื่นๆ หัตถกรรม
ดินเผา
โลหะ

- ผ๎าขาวม๎า
- ผ๎าไหมทอมือ ผ๎าพื้น
ลายทั่วไป

-

ผ๎าขาวม๎า
ผ๎าทอดอกพิกุล*
ผ๎าไหมพุมเรียง *
ผ๎าบาติก

เครื่องปั้นดินเผา
สุราษฎร์ธานี

งานสาน

- กระจาดหาบคูํ
ทาจากไม๎ไผํ
- กระเป๋าติดฝาผนัง
เชือกกล๎วย
- เขํงสานจากไม๎ไผํ
- กระบุงหูหิ้ว สาด
กระจูด
- กระเป๋าต๎น
กระจูด
- กระเป๋าเชือก
กล๎วย
- เขํงพลาสติก
- เครื่องสาน
ก๎านมะพร๎าว
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จังหวัดใน
ภาคใต้

งาน
แกะสลัก

งานทอ

ศิลปหัตถกรรมภาคใต้
งานเครื่อง งานประดิษฐ์
งาน
ปัน้
ด้วยวัสดุอื่นๆ หัตถกรรม
ดินเผา
โลหะ

งานสาน

- ตะกร๎าสานใสํ
ไวน์

นครศรีธรรมราช

- ผ๎าทอจากผ๎าฝูาย
- ผ๎ายกเมืองนคร*

หนังตะลุง
เมืองนคร

หม๎อดินบ๎าน
ปากพิง

เครื่องถมเมือง
นคร

- เครื่องสาน ไม๎ไผํ
และหวาย
- จักสานยํานลิเภา
- แจกันสานจาก
เชือกกล๎วย

ผ๎าบาติก

กระบี่

- งานสานจากเตย
-

ผ๎าบาติก

-

ผ๎าบาติกลายปลา

ปาหนัน *
- กระจูดเล็ก สาน
ด๎วยหวายหรือไผํ
- กระเช๎าผลไม๎
สานจากไผํ
- กระเป๋าสาน
กระจูด
- จักสานหมวก
เปี้ยว*

พังงา

ภูเก็ต

-

เครื่องประดับ
เปลือกหอย
กระเป๋าหนัง
ปลากระเบน*

ระนอง

จักสานตะกร๎า
หวาย
กระเป๋า หวาย
- กระเช๎า
ของขวัญ ไม๎ไผํ

- ตะกร๎าหวาย
-

ไม๎
เทพทาโร*

- ผ๎าขาวม๎า
- ผ๎าทอนาหมื่นศรี*

-

ตรัง

ผ๎าทอเกาะยอ* -

สงขลา

เครื่องปั้นดินเผา
สทิงหม๎อ*

กี ตีเหล็กด๎าม
มีด

ขนาดใหญํ
- กระจาดผลไม๎
สานจากไผํ
- กระเป๋าสาน
ใบเตย
- เสวียนหม๎อ ต๎น
จาก*
- ก๎านธูปฤษีงาน
สาน
- สานกระจูดเสื่อ
- กระบุงสานจาก
ผิวไม๎ไผํ
- กระจาดเชือก
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จังหวัดใน
ภาคใต้

งาน
แกะสลัก

งานทอ

ศิลปหัตถกรรมภาคใต้
งานเครื่อง งานประดิษฐ์
งาน
ปัน้
ด้วยวัสดุอื่นๆ หัตถกรรม
ดินเผา
โลหะ

งานสาน

กล๎วย
- ผ๎าชิ้นทอด๎วยมือ
- ผ๎าทอด๎ายและไหม
ธรรมดา
- ผ๎าทอลานขํอย *

พัทลุง

-

หนังตะลุง-

-

- สานขาขัดแตะ
- การทาเสวียน
หม๎อจากก๎านจาก
วําวเบอร์อามัส - สานขาขัดแตะ
- การทาเสวียน
หม๎อจากก๎านจาก
การทาวําว
ควาย

ผ๎าบาติก

สตูล
ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส

- เรือกอและ
จาลอง *
- กริช*

- ผ๎าขาวม๎า
- ผ๎าไหมทอมือ

-

ปักจักผ๎าคลุมหัว
หมวกกาปิเยาะ*

-

ผ๎าคลุม ผ๎าวาบา *

- กระเช๎ากระจูด
กระบุง กระเป๋า
สานกระจูด*
- ข๎องไม๎หวาย

พร๎า

แจกันดินเผา
ประดับหอย

ก

กรงนก

-

หัตถกรรมใบเตย
จักสาน
- กระบุงกระจูด
- โคมไฟหวาย

จากตารางวิเคราะห์ ข๎างต๎นมีความสอดคล๎ องกับนักวิช าการหลายทํานซึ่งได๎แบํง
ประเภทของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านออกได๎หลากหลายประเภท ซึ่งประเภทตํางๆเหลํานี้ตํางจัด
วําเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านที่ได๎ถูกสร๎างสรรค์ขึ้นโดยชาวบ๎านภาคใต๎อยํางแท๎จริง นับได๎วําเป็น
ผลงานที่สร๎างสรรค์ขึ้นจากแนวความคิด และภูมิปัญญาที่ได๎รับการสั่งสม และสืบตํอกันมาตั้งแตํอดีต
มีความสั มพันธ์เกี่ย วเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวบ๎านอยํางแท๎จริง ซึ่งผู๎วิจัยได๎ แบํง ประเภทของงาน
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านภาคใต๎แสดงถึงอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ โดยใช๎วัสดุพื้นถิ่นจาก
ทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่นที่มีเฉพาะภาคใต๎นั้นๆ ออกเป็น 6 ประเภทด๎วยกัน ได๎แกํ 1) งานแกะสลัก
2) งานสาน 3) งานทอ 4) งานหัตถกรรมโลหะ 5) งานเครื่องปั้นดินเผา และ 6) งานประดิษฐ์ด๎วย
วัสดุอื่นๆ ดังรายละเอียดตํอไปนี้
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1. งานแกะสลั ก แบํ ง ออกเป็ น การแกะสลั ก ด๎ ว ยวั ส ดุ ตํ า งๆเชํ น ไม๎ และ หนั ง งาน
แกะสลักมีชื่อเสียงของภาคใต๎จะสลักหนังตะลุง วัตถุดิบหลักที่ใช๎ในการผลิตคือ หนังวัว หรือหนัง
ควาย เพราะมีความแข็งเหนียวคงทน หนาบางพอเหมาะ นามาแกะสลักเลยฉลุเป็นรูปภาพตัว
หนังตํางๆนิยมทากันมากภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สํวนงานแกะสลัก
ไม๎ที่มีชื่อเสียงคืองานแกะสลักไม๎เทพทาโรจังหวัดตรังเป็นต๎น (สานักงาน ททท. ภาคใต๎ เขต 2,
htt:// www2.tat.or.th)

ภาพที่ 1 ตัวหนังตะลุง
2. งานสาน เครื่องจักสานของภาคใต๎ เป็นเครื่องจักสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไมํ
เหมือนกับภาคอื่นๆ เพราะวัสดุที่ใช๎สํวนใหญํได๎แกํยํานลิเภา เครื่องจักสานที่ผลิตจากยํานลิเภา
เครื่องจักรสานที่ผลิตจากยํานลิเภา ได๎แกํ กระเป๋า ที่ใสํปากกา ดินสอ และกลํองตํางๆ เป็นต๎น
(จารุภัทร เปลี่ยนกลิ่น, 2548) นอกจากนี้ยังมีงานสานกระจูด ที่มีการทากันมากในจังหวัดพัทลุง
นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี (ประทุม ชุํมเพ็งพันธุ์, 2548) งานสานจาก
ใบลาเจียกหรือเตยปาหนันที่ทากันมากในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และนราธิวาส โดยการนามา
ทาเป็น เสื่อ กระเป๋า และเครื่องใช๎ตํางๆ (เสาวนีย์ อารีคงเจริญ, 2558)

ภาพที่ 2 กระเป๋าสานจากยํานลิเภา
ภาพที่ 3 งานหัตถกรรมสานจากเตยปาหนัน
3. งานทอ เป็นการนาเอาวัสดุมาทาเป็นผืน งานทอที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต๎
ได๎แกํ ผ๎ายกเมืองนครศรีธรรมราช ผ๎าไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ๎าทอเกาะยอจังหวัด
สงขลา ผ๎าทอนาหมื่นศรีจงั หวัดตรัง ลักษณะการทอในชิ้นงานตํางๆ เหลํานี้ตํางแฝงไปด๎วยคุณคํา
ทางความงาม คุณคําทางด๎านการใช๎สอย แสดงถึงความมีอัตลั กษณ์ของภาคใต๎อยํางแท๎จริง
(วิเชียร ณ นคร และคณะ, 2521)
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ภาพที่ 4 ผ๎ายกเมืองนครศรีธรรมราช
4. งานหั ตถกรรมโลหะ เป็นการสร๎างสรรค์งานของชาวบ๎านในภาคใต๎อยํางหนึ่งที่มี
ชื่อเสียงเป็นอยํางมาก งานโลหะที่ได๎สร๎างสรรค์นี้แบํงออกเป็น การทาเครื่องทองเหลือง เครื่อง
เหล็ก และเครื่องถม งานเครื่องถมเมืองนครศรีธรรมราชถือได๎วําเป็นงานหัตถกรรมที่ได๎สร๎าง
ชื่อเสียงให๎กับภาคใต๎อยํางมาก เนื่องจาก มีความวิจิตรบรรจง งานเครื่องถมนับเป็นหนึ่งผลงานที่
แสดงถึงความมีอัตลักษณ์ของศิ ลปหั ตถกรรมพื้นบ๎านของภาคใต๎ได๎อยํางดี (สานักงาน ททท.
ภาคใต๎ เขต 2, htt:// www2.tat.or.th)

ภาพที่ 5 เครือ่ งถมเมืองนครศรีธรรมราช
5. งานเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นดินเผาในภาคใต๎ถือเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ๎านอีก
อยํางหนึ่ง ที่อยูํคูํกับชาวบ๎านภาคใต๎มาอยํางยาวนาน โดยเฉพาะชาวบ๎านในหมูํบ๎านปากพะพิง
ในอาเภอทําศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรูปแบบการสร๎างงานจะออกมาเป็นงานประเภท
หม๎อดิน กระถาม โอํง ไห (จารุภัทร เปลี่ยนกลิ่น, 2548) นอกจากนี้ชาวบ๎านในแถบ จังหวัด
สงขลา จังหวัดระนอง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต มีการทาเครื่องปั้นดินเผาด๎ว ย
เชํนกัน ( วุฒิ วัฒนสิน, 2541)

ภาพที่ 6 เครื่องปั้นดินเผาบ๎านปากพิง
6. งานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่ นๆ คือการสร๎างสรรค์งานเพื่อการประกวดตกแตํง ซึ่งการ
สร๎างสรรค์จะเน๎นเพื่อการใช๎สอยในชีวิตประจาวัน และการนาเอาวัสดุในท๎องถิ่นที่หางํายมา

37
สร๎างสรรค์เป็นผลงานตํางๆที่มีความหลากหลาย เชํน การประดิษฐ์เครื่องประดับจากเปลือกหอย
ในจั ง หวัด ภูเก็ต (วิ บู ร ณ์ ลี้ สุ ว รรณ, 2538) การประดิษฐ์ ด อกไม๎จากใบยางพารา ในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง การประดิษฐ์กรงนก และวําวเบอร์อามัสและกรงนกในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ การประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ของจากกะลามะพร๎ า ว ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี พั ท ลุ ง
นครศรีธรรมราช และ สงขลา (เสาวนีย์ อารีคงเจริญ, 2558)

ภาพที่ 7 วําวเบอร์อามัส
ภาพที่ 8 กรงนกเขานราธิวาส
งานศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ ทั้ ง 6 ประเภทที่ ก ลํ าวมานั้ น มี คุณ สมบั ติ เฉพาะหรื อ
เรียกวําอัตลักษณ์ ถือเป็นสิ่งสาคัญและมีคุณคําอยํางยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่สะท๎อนให๎เห็นถึง ความ
งาม ประวัติความเป็ น มาของชุมชน สะท๎อนให๎ เห็ นถึง การดารงชีวิตของท๎องถิ่น สะท๎อนถึ ง
ลักษณะวัฒนธรรม และที่สาคัญคือสภาพแวดล๎อมที่เป็นต๎นกาเนิดของวัสดุที่เป็นสํวนสาคัญใน
การแสดงถึงอัตลักษณ์ของศิลปหัต ถกรรมภาคใต๎ ถ๎าศิลปะแขนงใดก็ตามขาดซึ่งอัตลักษณ์และ
ลักษณะเฉพาะถิ่นแล๎ว จะทาให๎ด๎อยคุณคํา ขาดความนําสนใจ และสูญสลายไปในที่สุด (วิบูลย์ ลี้
สุวรรณ, 2538)
งานศิล ปหั ตถกรรมพื้นบ๎านภาคใต๎ มีความสั มพันธ์ใกล๎ ชิดกับชีวิตความเป็นอยูํ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนในภาคใต๎เป็นอยํางมาก ถูกสร๎างตามเงื่อนไขการดารงชีวิตของ
ประชาชน มี ค วามประสานกลมกลื นกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ มทางสภาพภู มิ ศ าสตร์ ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีท๎องถิ่นภาคใต๎มีรูปแบบที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน จากลักษณะภูมิประเทศซึ่งเริ่ม
จากจังหวัดชุมพรลงไป มีลักษณะเป็นพื้นแผํนดินแคบ เป็นคาบสมุทร ทอดตัวยาวลงไปจดเขต
แดนประเทศมาเลเซีย ประกอบด๎วยเทือกเขาที่สาคัญหลายเทือกเขา ที่ราบลุํม สันทรายชายฝั่ง
การพัดพาตะกอนและแรํธาตุมารวมกันทาให๎ภาคใต๎มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เป็นเมืองทําที่ใช๎ในการติดตํอค๎าขาย และเป็นแหลํงพักพิงของพํอค๎าที่เดินทางมา
ค๎าขาย โดนเฉพาะจากจีน และมาลายูที่นับถื อศาสนาอิสลาม เกิดการผสมผสานรูปแบบของ
วัฒนธรรมรวมถึง รูปแบบของศิลปะที่เกิดความเป็นเฉพาะตัวของภาคใต๎ หรือเรียกวําอัตลักษณ์
ของศิลปหั ตถกรรมภาคใต๎ ที่มีการถํายทอดรูปลงในศิล ปหัตถกรรมท๎องถิ่น ภาคใต๎ ในรูปแบบ
ตํางๆ
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เนื่องจากงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎าน ใช๎วัสดุพื้นถิ่นจากทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่น
ของชุมชนนั้นๆ เป็นงานที่สร๎างด๎วยชํางฝีมือในแตํละท๎องถิ่น จึงมีลักษณะที่สะท๎อนให๎เห็นถึง
ลักษณะแบบอยํางเฉพาะตัวที่แตกตํางกัน แม๎วําจะเป็นศิลปหัตถกรรมประเภทเดียวกัน ลักษณะ
เฉพาะตัวโดยชํางท๎องถิ่น ศิล ปหั ตถกรรมดังกลํ าวจึงสะท๎อนให๎ เห็นถึงลั กษณะที่เรียกวํา อัต
ลักษณ์ (Identity) มีความเป็นลักษณะเดํนเฉพาะตัว จึงเป็นคุณคําประการหนึ่งที่มีผลในแงํความ
นําสนใจ มีผลเป็นตัวแทน เป็นสัญลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนนั้นๆ ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ถือเป็น
งานศิลปะประเภทหนึ่งที่มีอัตลักษณ์ของท๎องถิ่นดังนั้นจึงเริ่มต๎นด๎วยการเข๎าใจความหมายของอัต
ลักษณ อัตลักษณ์ หมายถึง คุณสมบัติของบุคคลหรือสิ่งของ ที่แสดงออก รับรู๎ หรือรู๎ตัว วําตัว
บุคคลหรือสิ่งนั้นเป็นอยํางไร มีลักษณะอยํางไร มีวิถีชีวิต พฤติกรรม ความคิด ความเชื่ อลักษณะ
นิสั ย เป็ น อยํ างไร บุ คคลหรื อสิ่ งหนึ่งๆ อาจมีอัตลั กษณ์ที่ห ลากหลาย โดยการแสดงออกทาง
สถานะของบุ ค คล ต าแหนํ ง เพศสภาพ เชื้ อ ชาติ ฯลฯ เรี ย กวํ า เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ สํ ว นบุ ค คล
(Individual Identity) สํวนการแสดงออกทางพฤติกรรม ประเพณี วัฒนธรรม สัญลักษณ์ เรื่อง
เลํา ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ที่เข๎าใจรํวมกัน เรียกวําเป็นอัตลักษณ์ทางสังคม
ค าวํ า อั ต ลั ก ษณ์ นั้ น มี ค วามหมายวํ า สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ตรงกั บ ค าศั พ ท์ อั ง กฤษคื อ
Identity หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทาให๎สิ่งนั้นเป็นที่รู๎จัก
หรือจาได๎ (ราชบัณฑิตยสถาน, ออนไลน์) ในมุมมองทางจิตวิทยา และมานุษยวิทยา จะมองวําอัต
ลักษณ์เป็นผลผลิตทางสังคมซึ่งจะทาให๎เกิดทฤษฎียํอยในสาขาสังคมวิทยา คือทฤษฎีอัตลักษณ์
องค์ ก รซึ่ ง สามารถอธิ บ ายความหมายของอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาได๎ อ ยํ า งเหมาะสมใน
การศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์นั้น มีการศึกษาแยกยํอยในหลายแขนงอาทิ สาขาวิทยาจิตวิทยา
สาขาวิช าสังคมศาสตร์ส าขาวิช ามนุษย์ศาสตร์เป็นต๎นซึ่งแตํล ะสาขาได๎ให๎ความหมายของอัต
ลักษณ์ที่คล๎ายคลึงกัน โดยจะระบุที่จุดเน๎นที่แตกตํางกันดังนี้
Oxfort (2010) ได๎ให๎ความหมายของอัตลักษณ์ (Identity) วําเป็นความจริง เกี่ยวกับ
สิ่ ง ที่ บุ ค คลหรื อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดเป็ น อยูํ นอกจากนั้ น Albert and Western (1985) ได๎ ใ ห๎
ความหมายของอัตลักษณ์ในเชิงสังคมศาสตร์วําเป็นลักษณะประจาตัว ที่มีลักษณะเดํน ความ
มั่นคงและมีความเป็นศูนย์กลาง ในมุมมองด๎านจิตวิทยามองวําเป็นคุณลักษณะที่บุคคลรับรู๎หรือ
สังเกตได๎ มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อในความเหมือนและความเชื่อของโลก (Erikson, 1970)
จากความหมายข๎างต๎น ของอัตลักษณ์ สรุปได๎วําอัตลักษณ์ คือคุณลักษณะเฉพาะตัว
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มีความโดดเดํน มั่นคง ซึ่งทาให๎สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู๎จักหรือจดจาได๎ ดังนั้น อัต
ลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ที่เกิ ดจากการใช๎วัสดุท๎องถิ่นที่มีความเป็นเฉพาะตัว รํวมกับ
วั ฒ นธรรมท๎ อ งถิ่ น ของภาคใต๎ แ ละธรรมชาติ ที่ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจท าให๎ เ กิ ด อั ต ลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น
เฉพาะตัว ในงานศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ ในเรื่องของลวดลายและสีสั นที่โ ดดเดํน เมื่อรวมกับ
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การศึกษาประเภทของงานศิลปหัตถกรรมทั้ง 6 ประเภท สามารถบรรยายอัตลักษณ์ภายในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ โดยเลือกตัวอยํางงานศิลปหัตถกรรมที่มีความโดดเดํนในประเภทนั้นๆ
โดยสามารถวิเคราะห์ได๎ดังนี้
1.1 งานแกะสลัก
หนังตะลุง
ศิลปะการแสดงประจาท๎องถิ่นอยํางหนึ่งของภาคใต๎ เป็นการเลําเรื่องราวที่ผูกร๎อยเป็น
นิยาย ดาเนินเรื่องด๎วยบทร๎อยกรองที่ขับร๎องเป็นสาเนียงท๎องถิ่น หรือที่เรียกกันวําการ "วําบท" มี
บทสนทนาแทรกเป็นระยะ และใช๎การแสดงเงาบนจอผ๎าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู๎ชม ซึ่งการวํา
บท การสนทนา และการแสดงเงานี้ นายหนังตะลุงเป็นคนแสดงเองทั้งหมด ใช๎หนังสัตว์ที่ชําง
นิยมนามาแกะรูปหนังมี 2 อยําง คือ หนังวัวและหนังควาย เพราะหนังมีความหนาพอเหมาะ
เหนียวทนทาน เมื่อฟอกแล๎วจะโปรํงแสง (คนางค์ บุญทิพย์, 2544)

ภาพที่ 9 หนังตะลุง
หนังสัตว์ที่นามาแกะรูปหนังมี 2 อยําง คือ หนังวัวและหนังควาย เพราะหนังมีความ
หนาพอเหมาะ เหนียวทนทาน เมื่อฟอกแล๎วจะโปรํงแสง หรือเรียกหนังชนิดนี้วําหนังแก๎ว หนังที่
ใช๎มีการรีดจนบางพอสมควรเป็น อัตลักษณ์อยํางหนึ่ง ของหนังตะลุง เพื่อการแกะสลักที่มีความ
ละเอียด หมุดตอกควรมีอยํางน๎อยสามขนาดเพื่อการสร๎างลวดลายที่แตํงอยํางสวยงาม
วิธีการทาหนังตะลุง
1. เตรี ย มแผํ นหนังแก๎ว พร๎ อมเขียนลวดลายที่จะใช๎ในการตอกให๎ ค รบถ๎ว น
สมบูรณ์
2. ใช๎หมุดตอกลวดลายตอกตามขนาดของลายที่กาหนดให๎โดยมีอยํางน๎อยสาม
ขนาด ใช๎ค๎อนตอกแล๎วรองด๎วยเขียงไม๎ ขั้นตอนการตอกเน๎นความคมและการซ้าที่เทํากันของ
ชํองไฟ
3. ทาการตอกลวดลายตกแตํงตามกาหนด จนครบตามลวดลายที่เขียนไว๎
รวมทั้งเก็บรายละเอียดเรื่องความคมชัดของลวดลาย
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4. ใช๎สีเคมีลงบนหนังที่แกะลายเสร็จแล๎ว เน๎นสีสดและลักษณะของสีที่ตัดกัน
อยํ างชัดเจนเพื่อการสะท๎อนแสงไฟในการแสดงมีความชัดเจน ตังหนังโดดเดํนผู๎ ชมสามารถ
มองเห็นได๎งํายดาย

ภาพที่ 10 การตอกหนังตะลุง
สีสนั
สีสันที่ใช๎ต๎องมีความชัดเจน เพื่อการตกกระทบของแสงในการแสดง ซึ่งหนัง
ตะลุงนิยมแสดงในชํวงเวลากลางคืน สีของตัวหนังนั้นจะแบํงได๎สองแบบคือ
1. ตั ว หนั ง ที่ ใ ช๎ สี พื้ น คื อ สี ข าวหรื อ ด า หนั ง ชนิ ด นี้ จ ะเน๎ น ในสํ ว นของความ
ประณีตในสํวนของลวดลาย
2. ตัวหนังที่มีการลงสีด๎วยสีเคมี ในสํวนของการลงสีนั้น สีที่เลือกใช๎จะต๎องเป็น
สีที่ตัดกันชัดเจน หรือเลือกใช๎เป็นสีคูํตรงข๎าม เน๎นความสดใสของสีสัน เพื่อการสะท๎อนของไฟที่ดี
ในการแสดง

ภาพที่ 11 สีสันและลวดลายหนังตะลุง
ลวดลาย
ใช๎ลายไทย ลายไทยที่จะพบได๎มากที่สุดบนตัวหนังที่ใช๎แสดงคือลายประจา
ยามที่มีการตัดทอนนาเข๎ามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสม ทั้งขนาดที่แตกตํางกันนามาใช๎กับ
รูปหนัง โดยคงเอกลักษณ์ความเป็นพื้นบ๎านเอาไว๎ วิธีประสมประสาน และใช๎การซ้าของลวดลาย
สร๎างลวดลายโดยการตอกเป็นรูเล็กๆ ที่มีความประณีตเน๎นความคมชัดของลวดลาย
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ภาพที่ 12 สีสันและลวดลายหนังตะลุง
1.2 งานทอ
ผ้ายกเมืองนคร
ผ๎ า ยกเมื อ งนคร เป็ น ชื่ อ เฉพาะ หมายถึ ง ผ๎ า ทอพื้ น เมื อ งของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชที่ทอ สืบตํอกันมาแตํโบราณ เป็นผ๎าที่ได๎รับการยกยํองมาแตํโบราณวําสวยงาม
แบบอยํางผ๎าชั้นดี สันนิษฐานวําในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์หรือตัมพะลิงค์ ซึ่งเป็นอาณาจักร
โบราณทีม่ ีมาตั้งแตํกํอนสมัยพุทธศตวรรษที่ 7 และมีศูนย์กลางอยูํที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบัน
คงจะมีการทอผ๎าอยํางจริงจังแล๎ว เพราะยุคนั้นตามพรลิงค์ เป็นเมืองทําศูนย์กลางการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค๎า และการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม จึงมีการแลกเปลี่ยนรับเอาศิลปวัฒนธรรม
จาก จีน อินเดีย และอาหรับ ชาติตํางๆ เหลํานี้คงจะนาเอาวิชาการทอผ๎ามาถํายทอดไว๎ ซึ่งทา
ให๎ชาวพื้นเมืองรู๎จักการทอผ๎าทั้งผืนเรียบและผ๎ายกดอก ใช๎เส๎นไหม และไหมทองในการทอ
(มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543)

ภาพที่ 13 ผ๎ายกเมืองนคร
วิธีการทอผ้ายกเมืองนคร
การทอผ๎ า ยกมี ก ระบวนการทอโดยเพิ่ ม ลวดลายผ๎ า ให๎ เ ป็ น พิ เ ศษขึ้ น มี
ขั้นตอนและวิธีการทอ คล๎ายการทอผ๎าขิดหรือผ๎าจก แตํตํางกันที่บางครั้งผ๎ายกจะทอเป็นลาย
พิเ ศษ มี ต ะกอเขาลอยยกดอกแยกเส๎ น ยื นตํ า งหาก จะยกครั้ ง ละกี่ เส๎ น ก็ ได๎ ขึ้น อยูํ กับ การ
ออกแบบลายทอต๎องการลวดลายอยํางไร มีลายมีเชิงที่แปลกออกไป การทอจึงต๎องใช๎ขั้นตอน
และวิธีการเก็บลายด๎วยไม๎เรียวปลายแหลม ตามลวดลาย ที่กาหนดจนครบ คัดยกเส๎นยืนขึ้น
เป็นจังหวะ มีลวดลายเฉพาะสํวนสอดเส๎นพุํงไปสานขัดตามลายที่คัดไว๎ การเก็บตะกอเขาลอย
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ยกดอกเพื่ อ ผู๎ ท อจะได๎ ส ะดวกไมํ ต๎ อ งคั ด เก็ บ ลายที ล ะเส๎ น เป็ น ความสามารถและเทคนิ ค
เฉพาะตัวของชํางแกะดอกผูกลาย ซึ่งการร๎อยตะกอเขาลายนี้ใช๎เวลามาก เพราะต๎องทาด๎วยมือ
ทั้งหมด บางลายเสียเวลาหลายเดือนกวําจะมัดเขาเสร็จ และเมื่อร๎อยตะกอเสร็จแล๎ว ถ๎าเป็นกี่
กระตุกก็จะทอได๎รวดเร็วแตํถ๎าเป็นกี่โบราณก็จะทอได๎ช๎า การทอผ๎ายกดอกนี้สามารถตกแตํง
ลวดลายให๎สวยงาม และทอออกมาได๎หลายสี

ภาพที่ 14 การทอผ๎ายกเมืองนคร
สีสนั
มีการใช๎สีมํวงตัดกันกับสีเหลืองหรือสีส๎ม หรือการใช๎สีที่มีลักษณะการเลือกสีใน
การสร๎ า งสรรค์ผ๎ ายกเมื องนคร จะเลื อกใช๎ สี สั น สดใส ในหนึ่ งผื น จะมีการใช๎ สี ประกอบกั น
มากกวําสองสี เพื่อทาลวดลายเกิดมิติของลายยก
สีที่มักนิยมคือสีมํวงสดจับคูํตัดกัน เชํน สีแดง เขียวเหลือง มีการทอสลับสีด๎วย
เทคนิคการมัดหมี่เป็นสีตํางๆเชํน แดง น้าเงิน มํวง ส๎ม น้าตาล และมีการใช๎ดิ้นทองเพิ่มเข๎ามา
เพือ่ ให๎เกิดความโดดเดํนในตัวผ๎า เป็นการเพิ่มมูลคํารวมทั้งการใช๎ดิ้นทองเป็นการบํงบอกถึงฐานะ
ของผู๎ใสํเชํนกัน

ภาพที่ 15 สีสันผ๎ายกเมืองนคร
ลวดลาย
ลวดลายกลุํมลายพันธุ์ไม๎ เป็นลวดลายจากดอกไม๎และต๎นไม๎ ได๎แกํ ลายดอกพิกุล
ลายดอกพิกุลแก๎ว ลายดอกพิกุลเถื่อน ลายดอกพิกุลล๎อม ลายดอกพิกุลก๎านแยก ลายดอกพิกุล
สลับลายลูกแก๎ว ลายดอกมะลิรํวง ลายดอกมะลิตูมก๎านแยํง ลายดอกเขมร ลายดอกไม๎ ลาย
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ใบไม๎ ลายตายํานัด ลายหัวพลู เม็ดพริกไทย ลายเครือเถา กลุํมลายสัตว์ ได๎แกํ ลายม๎า ลายหาง
กระรอก ลายหิ่งห๎อยชมสวน ลายแมงมุมก๎านแยํง กลุํมลายเรขาคณิต ได๎แกํ ลายเกล็ดพิมเสน
ทรงสี่เหลี่ยม ลายเกล็ดพิมเสนรูปเพชรเจียระไน ลายก๎านแยํง ลายราชวัด ลายเก๎ากี่ ลายดาสมุก
ลายตาราง ลายลูกโซํ ลายลูกแก๎ว ลายลูกแก๎วฝูง กลุํมลายเบ็ดเตล็ด ได๎แกํ ลายไทยประยุกต์
ลายไทยประยุกต์ผสม ลายพิมพ์ทอง และลายอื่นๆ ที่ไมํทราบชื่อลาย

ภาพที่ 16 ลายผ๎ายกเมืองนคร
1.3 เครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ จังหวัดสงขลา
เครื่องปั้นสทิงหม๎อ เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นที่อยูํคูํกับชาวจังหวัดสงขลา
เป็นเวลานาน มีบทบาทกว๎างขวางเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจาวันของชาวใต๎ เชํน บทบาท
ในการอุปโภคในครัวเรือน คือ การหุงต๎ม บทบาทในการรักษาสุขภาพอนามัย คือ การต๎มยา
สมุนไพร ใช๎ดินเหนียวจากอาเภอปากรอ ที่อยูํบริเวณหน๎าดิน (สุภาคย์ อินทองคง, 2524)

ภาพที่ 17 หม๎อสทิงหม๎อ
วิธีการทาเครื่องปั้นดินเผาสทิงหม้อ
เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม๎อ จะใช๎วิธีการขึ้นรูปด๎วยกันขึ้นแปูนหมุน โดยขึ้นรูป
ตามขนาดที่จ๎องการใช๎ เมื่อได๎ภาชนะที่เป็นดินดิบแล๎ว จะมีการตั้งให๎หมาดเพื่อการอยูํตัวของดิน
เพื่อเตรียมความพร๎อมในการขูดขีดลวดลายบริเวณข๎างภาชนะ เพื่อความสวยงามและเพื่อการยึด
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เกาะในการใช๎ ง าน วิ ธี ก ารขู ด เขี ย นลวดลายจะใช๎ วั ส ดุ ที่ มี อ ยูํ ใ นท๎ อ งถิ่ น เชํ น เชื อ ก ไม๎ ปั้ น
ทางมะพร๎าว ก๎านมะพร๎าว หรือลวดลายดอกไม๎พื้นบ๎าน จากนั้นนาไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศา
เซลเซียสเพื่อทาให๎ภาชนะมีความแกรํงและทาให๎ภาชนะมีสีสันสดใสนําใช๎มากขึ้น

ภาพที่ 18 การขึ้นรูปหม๎อสทิงหม๎อ
สีสนั
สีผิวของหม๎อสทิงหม๎อจะเป็นสีแดงเรื่อคล๎ายสีหมากสุกเข๎ม จนถึงสีส๎ม ผิว
ของดินเผามีสีสันสดใส ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของหม๎อสทิงหม๎อที่มีความโดดเดํน

ภาพที่ 19 สีสันหม๎อสทิงหม๎อ
ลวดลาย
ลวดลาย มีทั้งลายที่เป็นของตนเอง และรับเข๎ามาดัดแปลงเลียนแบบ
ลวดลายที่มั่นใจได๎วําเป็นของตนเอง ได๎แกํ ลายก๎านมะพร๎าว ลายดอกจิก ลายดอกพิกุล ลาย
คิว้ นาง และลายลูกคลื่น ลายที่รับเข๎ามาและดัดแปลงเลียนแบบมีลายทําแนะ ลายลูกแก๎ว โดย
ได๎แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว
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ภาพที่ 20 ลวดลายหม๎อสทิงหม๎อ
1.4 งานประดิษฐ์ด้วยวัสดุอื่นๆ
ว่าวเบอร์อามัส
วําวเบอร์อามัส หรื อวําวทองแหํงมาลายู มาจากชายแดนภาคใต๎ ในอดีต
เจ๎ าเมืองมาลายู แตํละหัว เมืองจะมีพิธีการขึ้นวําวเบอร์อามัส กํอนขึ้นวําวจะมีการปิดทองที่
หัววําวและมีการใช๎สีทองเป็นหลัก จึงเป็นที่มาของวําวเบอร์อามัส ซึ่งอามัสแปลวําทอง ชาวมาลา
ยูใช๎วําวเบอร์อามัสทานายหรือพยากรณ์ ดิ นฟูาอากาศเพื่อสาหรับทาการเกษตร ลวดลายของ
วํ า วเบอร์ อ ามั ส เป็ น ลวดลายพั น ธุ์ ไ ม๎ ใ นท๎ อ งถิ่ น ยั ง สื่ อ ความหมายที่ ลึ ก ซึ้ ง เส๎ น รอบกรอบ
เปรียบเสมือนขนบธรรมเนี ยมที่ดีงาม สืบตํอกันมาตามคาสอนของพํอแมํครูอาจารย์ เส๎นกั้น
เปรียบเสมือนขอบเขตที่ผู๎สอนกาหนดไว๎ ยอดของลวดลายที่แตกแขนงเปรียบเสมือนการงอกงาม
ของวิถีชีวิตที่ดี ใบไม๎ดอกไม๎เปรียบเสมือนการใช๎ชีวิตตามธรรมชาติ ใช๎กระดาษโลหะหลากหลาย
สี โดยเน๎นสีทองเป็นหลัก และไม๎ไผํเหลา

ภาพที่ 21 วําวเบอร์อามัส
วิธีการทาว่าวเบอร์อามัส
การทาวําวเบอร์อามัส หรือวําวทองแหํงมลายู เริ่มต๎นด๎วยการขึ้นโครงวําวที่มี
รูปทรงเหมือนเทวดา ดังนั้นจึงมีการใช๎ไม๎ไผํเหลาจานวนมากกวําวําวทั่วไป เมื่อขึ้นโครงเป็นที่
เรียบร๎อยแล๎ว จึงมีการขึงกระดาษที่แกะลวดลายด๎วยวิธีการตัดกระดาษสีทับเป็นชั้นโดยมีการใช๎
สี ท องเป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก รวมทั้ง มี ก ารใช๎ การตกแตํ งเก็ บ รายละเอี ย ดของลวดลายด๎ ว ย
กระดาษสีอื่นๆ ที่ให๎ความสดใสในขั้นตอนสุดท๎ายของการทาวําวเบอร์อามัส
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ภาพที่ 22 การแกะลายวําวเบอร์อามัส
สีสนั
สีสันของวําวเบอร์อามัสมีความโดดเดํนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน คือการใช๎สีทอง
เป็นหลัก และสีที่มีลักษณะสะท๎อนแสง รวมทั้งการเลือกใช๎สีที่มีความหลากหลาย ซึ่งในวําวหนึ่ง
ตัวมีการใช๎สีมากมาย เพื่อสร๎างความโดดเดํน เป็นที่ต๎องตาในเวลาที่วําวเบอร์อามัสขึ้นสูํฟูา

ภาพที่ 23 สีสันวําวเบอร์อามัส
ลวดลาย
ลวดลาย เน๎นลวดลายพรรณพฤกษาโดยใช๎การเลื้อยของลายดอกโดยได๎รับ
แรงบันดาลใจจากพืชในท๎องถิ่น เชํน ลายจากผักบุ๎ง ลักษณะของลวดลายมีความคมชัด ละเอียด
ประณีต มีเส๎นกั้นขอบลาย

ภาพที่ 24 ลวดลายวําวเบอร์อามัส
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1.5 งานหัตถกรรมโลหะ
เครื่องถมเมืองนคร
เครื่องถมนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักแพรํหลายมาตั้งแตํอดีตและนับเป็นหนึ่ง
ในบรรดาศิลปาชีพชั้นสูง ผลิตภัณฑ์เครื่องถมนครได๎รับความนิยมจนปัจจุบันเนื่องจากยังรักษา
คุณภาพไว๎ได๎ ลักษณะงานถมนคร จะมีสีดาเงางาม ลวดลายเกิดจากการสลักด๎วยมือล๎วนๆ ไมํวํา
จะเป็นการเคาะ หรือแผํรีด ทาให๎ลวดลายมีความละเอียด ถ๎าสังเกตจากด๎านใน จะมีรอยสลักนูน
ขึ้นมา แตํถ๎าเป็นเครื่องถมที่ทาด๎วยการหลํอ ไมํใช๎การสลัก ด๎านในจะไมํมีรอยสลัก ใช๎โลหะให๎สี
ชนิ ด ตํ า งๆ เงิ น ทอง และยาถมที่ ป ระกอบด๎ ว ยโลหะ 3 ชนิ ด และก ามะถั น ที่ ห ลอมรวมกั น
(ธีรวัฒน์ ชํางสาน, 2550)

ภาพที่ 25 ชุดเครื่องถมเมืองนคร
วิธีการทาเครื่องถมเมืองนคร
การทาเครื่องถมเมืองนคร เริ่มต๎นด๎วยการ การทารูปพรรณ คื อ การนา
แผํ น เงิ น มาท าเป็ น รู ป รํ า งตามต๎ อ งการ อาจเป็ น ภาชนะ เชํ น ขั น น้ า พานใสํ ข อง หรื อ
เครื่องประดับ เชํน กาไล เข็มกลัด การแกะสลักลวดลาย เริ่มด๎วยการใช๎หมึกจีนเขียนลวดลาย
ลงบนพื้นเงิน แล๎วแกะสลักเป็นลวดลายตํางๆ โดยเฉพาะลายไทยให๎อํอนช๎อยงดงาม การทาการ
ถม ได๎แกํ การลงยาถมลงไปบนพื้นที่เป็นรํองหรือราบต่า สีดามันของยาถมที่ข๎น ทาให๎ลวดลาย
เดํนงามตระการตา มีการตัดกันของสีที่ชัดเจน ขอบลายละเอียด

ภาพที่ 26 กาไลเครื่องถมเมืองนคร
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สีสนั
สีสันของเครื่องถมเมืองนคร มีความโดดเดํนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน โดยสีที่
เกิดขึ้นได๎จากธรรมชาติของวัสดุที่ใช๎ จะประกอบด๎วยสีเงิน สีทอง และสีตะทองคือสีเงินเหลือบ
ทอง สีสันที่ให๎จะมีลักษณะตัดกันชัดเจนระหวํางเนื้อโลหะและสีของยาถมที่เป็นสีดา เพิ่มความ
โดดเดํนความนําสนใจให๎กับลวดลาย เน๎นการตัดกันของสียาถมที่เป็นสีดาและสีโลหะแตํละชนิด
ที่ถมลงไป เชํน เงิน หรือทอง รวมถึงมีความวาวเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นจุดเดํนของเครื่องถมเมืองนคร

ภาพที่ 27 สีสันเครื่องถมเมืองนคร
ลวดลาย
ลวดลาย เน๎นความคมชัดของลวดลาย ใช๎ลายแบบไทยเดิมประกบด๎วย
1.ลายกนกเปลว มีลักษณะลวดลาย เลียนแบบธรรมชาติจากเปลวไฟ
2.ลายใบเทศ มีลักษณะเป็นชํอ มีก๎าน กาบ ดอก ใบ สามารถนามาตํอลาย
3.ลายประจายาม มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด๎านเทํา ภายในแบํงเป็นดอกสี่
กลีบ มีเกสรอยูํตรงกลาง
4.ลายพุํมข๎าวบิณฑ์ มีลักษณะเป็นทรงพุํมคล๎ายหยดน้า
5.ลายกระจัง มีลั กษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว ใช๎ตามขอบริมฐานของ
ชิ้นงาน
6.ลายก๎านขด เป็นการนาลายตํางๆ มาเขียนลายตํอเนื่องกันเป็นเถา
7.ลายบัว คว่าบัวหงาย มีลั กษณะเป็นรูปกลี บบัว นิยมใช๎ประกอบฐานของ
รูปพรรณ
8.ลายเม็ดบัว มีลักษณะหลายแบบ ได๎แกํ กลม รี มักใช๎ตํอเนื่องเป็นเส๎น
9.ภาพประกอบลาย มีลักษณะเป็นภาพแบบตํางๆ นามาใช๎ประกอบลาย
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ภาพที่ 28 ลวดลายเครื่องถมเมืองนคร
1.6 งานจักสาน
เครื่องจักสานจากย่านลิเภา
เป็นเครื่องจักสานประเภทหนึ่ง ที่สานด๎วยยํานลิเภา ซึ่งเป็นพืชตระกูลเฟิร์น
หรือ เถาวัลย์ชนิดหนึ่ง (ภาษาท๎องถิ่นภาคใต๎เรียกเถาวัลย์วํา “ยําน”) มีคุณสมบัติที่ดี คือ ลาต๎น
เหนียว ชาวบ๎านจึงนามา จักสานเป็นภาชนะเครื่ องใช๎ เป็นสินค๎าที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ เป็นสินค๎าที่เป็นหัตถกรรมชั้นสูง และมีราคาคํอนข๎างแพง ลิเภาที่ใช๎ มี
2 ชนิด คือ สีน้าตาลและสีดา โดยสีน้าตาลมี 2 โทน คือน้าตาลอมแดง และน้าตาลอมเหลือง
หวาย ใช๎ป ระกอบเป็ น หู หิ้ ว หรือ ขอบโครง ไม๎ไ ผํ ใช๎ ทาซี่ กระเป๋า ซึ่งจะใช๎เป็ นเส๎ นยึดให๎ เกิ ด
ลวดลาย ไม๎เนื้ออํอน ใช๎ขึ้นรูปทรงกระเป๋าหรือผลิตภัณฑ์ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2532)

ภาพที่ 29 กระเป๋ายํานลิเภา
วิธีการทา
โครงแบบเสียบซี่ ใช๎กับไม๎ไผํที่นามาเสียบให๎ขนานกัน จะมีขั้นตอนการเตรียม
ยํานลิเภา เพื่อทาให๎เป็นเส๎นที่เหมาะสมกํ อนสาน ประกอบด๎วยการปอก เพื่อเอาเปลือกมาทา
ยํานลิเภา จากนั้นใช๎การชักเลียด เพื่อให๎ได๎ขนาดยํานลิเภาที่เทํากัน สุดท๎ายคือการขูด เพื่อให๎
ยํานลิเภามีความมันและเหนียวในการสานนั้นการสาน นาไปขัดกับโครงเพื่อขึ้นลายผลิตภัณฑ์ ที่
เกิดจากยํานลิเภา มี 2 แบบ 1. แบบทึบ ใช๎เพียงยํานลิเภาและหวาย 2. แบบโปรํง ใช๎วิธีการ
เดียวกับการทอผ๎า
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ภาพที่ 30 การสานกระเป๋ายํานลิเภา
สีสนั
สาหรับสีที่เป็นอัตลักษณ์ของยํานลิเภานั้น ประกอบด๎วย 2 ชนิด คือ สีน้าตาล
และสีดา โดยสีน้าตาลมี 2 โทน คือน้าตาลอมแดง และน้าตาลอมเหลืองหรือน้าตาลออกขาว ใช๎
ประกอบในการทาลวดลาย เพื่อทาให๎สีเกิดการตัดกันอยํางชัดเจน ทาให๎ลวดลายมีความโดดเดํน

ภาพที่ 31 สีสันเครื่องจักสานยํานลิเภา
ลวดลาย
ลวดลายของเครื่องจักสานยํานลิเภา ที่นิยมจะเป็นลวดลายสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูน ใช๎การทับซ๎อนกันบ๎าง รวมทั้งมีการซ้าลาย ลวดลายมีความละเอียดชัดเจน เนื่องจากสีที่ตัด
กัน และขนาดเส๎ น ของยํ านลิ เภามีขนาดเล็ ก จึงเป็นอัตลักษณ์อยํางหนึ่งของยํานลิเภาซึ่งเป็น
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ประเภทจักสาน รูปรําง มีความเรียบงําย มีสัดสํวนที่สวยงามเนื่องจาก
ลักษณะการโค๎งของวัสดุธรรมชาติ

ภาพที่ 32 ลวดลายกระเป๋ายํานลิเภา
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ตารางที่ 2ตารางวิเคราะห์อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต้ทั้ง 6 ประเภท
ประเภทของงาน

งานศิลปหัตถกรรมที่

ศิลปหัตถกรรม

แสดงถึงอัตลักษณ์

ภาคใต้

ของภาคใต้

1. ประเภทงาน

3. ประเภทงาน
เครื่องปั้นดินเผา

4. ประเภทงาน
ประดิษฐ์ด้วยวัสดุ
อื่นๆ

วัสดุหลักที่ใช้

ลวดลาย

สีสัน

หนังตะลุง

หนังวัวหรือหนัง
ควาย ที่มีความ
บาง โปรํงแสง

ใช๎ ล ายไทยที่ มี ก ารตั ด สีสันสดใส เน๎นสีที่ตัด
ทอน ใช๎ ก ารซ้ า สร๎ า ง กันอยํางชัดเจน
ลวดลายจากการตอก
เป็นรูชํองแสง

ผ๎ายกเมืองนคร

เส๎นไหมแท๎ดิ้น
เงินและดิ้นทอง

ใช๎แรงบันดาลใจจาก
เน๎นสีสด ใช๎คูํสีที่ตัดกัน
ธรรมชาติ ประกอบด๎วย มีการใช๎ทองเพิ่มมูลคํา
ลายดอกพิกุล ลายกรวย
เชิง

เครื่องปั้นดินเผาสทิง
หม๎อ

ดินเหนียว
อาเภอปากรอ

ได๎แรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติรอบตัวมาตัด
ทอน ใช๎การขุดขีดลาย

ผิววัสดุมีสีสด โดดเดํน
สีส๎มถึงแดงสด

วําวเบอร์อามัส

กระดาษโลหะ
กระดาษสีสดใส
และไม๎ไผํ

เน๎นลวดลาย
พรรณพฤกษา ลวดลาย
มีความคมชัด ละเอียด
ประณีต

เน๎นสีสันสดใส สี
สะท๎อนแสง และการใช๎
การตัดกัน เน๎นจุดเดํนที่
สีทอง

แกะสลัก

2. ประเภทงานทอ

อัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรม
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ประเภทของงาน

งานศิลปหัตถกรรมที่

ศิลปหัตถกรรม

แสดงถึงอัตลักษณ์

ภาคใต้

ของภาคใต้

5. ประเภทงาน

วัสดุหลักที่ใช้

ลวดลาย

สีสัน

เครื่องถมเมืองนคร

เงิน ทอง และ
เงินเคลือบทอง
ยาถม

ลวดลาย เน๎นความ
คมชัดของลวดลาย ใช๎
ลายแบบไทยเดิม

เน๎นการตัดกันของสียา
ถมที่เป็นสีดาและสี
โลหะแตํละชนิดที่ถมลง
ไป

เครื่องจักสานยํานลิเภา

ยํานลิเภา สีดา
และน้าตาล

เป็นลายไทยตัดทอน
เน๎นรูปรํางเรขาคณิต

สีตัดกัน ใช๎สีของวัสดุ
เดิม คือยํานลิเภา

หัตถกรรมโลหะ

6. ประเภทงานจัก

อัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรม

สาน

2. คุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้
งานศิลปหัตถกรรมประเภทตํางๆ ล๎วนมีคุณคําและความสาคัญอยูํภายในตัวของ
มันเอง ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎นั้นก็มีคุณคําและความสาคัญเชํนเดียวกัน ดังนั้นการทาการศึกษา
คุณคําของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎จึงจาเป็นที่จะต๎องทาความเข๎าใจเกี่ยวกับความหมายของคุณคํา
เบื้องต๎นกํอน
2.1 ความหมายของคุณค่า
คุณคํา ( Value ) หมายถึง คํานิยม หรือความเชื่อหลัก เป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือ
มีมูลคําสูง(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) เป็นปราชญ์ทางคุณวิทยา (Axiology) คือ ทฤษฎีที่วําด๎วย
คุณคํา เป็นการศึกษาที่วําด๎วยคุณคําของสิ่งของและมนุษย์ โดยพิจารณาวําความดี ความงาม จริ
ยะ และสุ นทรี ยะนั้น คืออะไร มีลักษณะการตัดสินคุ ณคําอยํางไร การศึกษาเน๎นการประเมิน
คุณคําทั้งในด๎านความดีและความงาม แบํงออกเป็นสองกลุํมคือ 1) จริยศาสตร์ (Ethics) เป็นการ
ประเมิ น คุ ณ คํ า การกระท าตํ า งๆ ของมนุ ษ ย์ วํ า ดี ห รื อ ไมํ ดี ถู ก หรื อ ผิ ด 2) สุ น ทรี ย ศาสตร์
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(Aesthetics) เป็นการประเมินคุณคําวัตถุนั้นๆ วํามีความงามหรือไมํงามอยํางไร (กาญจนา คุณา
รักษ์, 2540)
คุณคําเกิดจากอารมณ์ ทัศนคติ ความคาดหวัง ความชอบ ความรักความพอใจ
ความไว๎วางใจ ความขุํนเคือง ความคับแค๎นใจ ซึ่งขึ้นอยูํกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจไมํดีมีอยูํอยําง
เปิ ดเผยหากแตํ แฝงอยูํ จะรู๎ ได๎ด๎ ว ยความส านึ กในคุ ณคํา ยํอมไมํ เปลี่ ย นแปลงในขณะที่วัต ถุ
เปลี่ยนไป บางทีคุณคําก็ไมํได๎ขึ้นอยูํกับวัตถุหรือจิตใจแตํคุณคําเป็นเนื้อแท๎แตกตํางจากวัตถุและ
คุณภาพของวัตถุสิ่งตํางๆ การกระทาทั้งหลายยํอมมีคุณคําโดยมนุษย์จะคํอยๆเรียนรู๎และตีคํา
ของสิ่ งตํางๆเมื่ออยูํ ในขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นนั้นบุคคล แตํล ะคนอาจจะเลื อกหรือรวม
แนวความคิ ด ทางด๎ า นคุ ณ คํ า เกิ ด เป็ น ทั ศ นคติ สํ ว นบุ ค คลขึ้ น มาสํ ง ผลตํ อ การตั ด สิ น คุ ณ คํ า
(Lowenfeld, 1982)
ชี้ให๎เห็นวําอารมณ์พัฒนาขึ้นมาจากเพทนาสัญชาติญาณ แล๎วจึงพัฒนาไปสูํความรู๎สึก
ที่ซับ ซ๎อน เมื่อบุคคลได๎รับ ประสบการณ์ทางอารมณ์มากขึ้นตามวัย อารมณ์มนุษย์จึงมีความ
ละเอียดลออแตกตํางกันไปหลายระดับ ดังเชํนความรู๎สึก (Gardner, 1994)
ความรู๎สึกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลหากมิได๎ปรากฏขึ้นเป็นพฤติกรรมก็มิอาจ
ทาให๎ผู๎อื่นรู๎ความรู๎สึกสานึกคิดได๎ อารมณ์และความรู๎ที่แสดงออกมาจึงเกี่ยวข๎องกับพฤติกรรม
การวัดจิตพิสัย (Affective Domain) จึงต๎องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมที่บุคคลแสดงความรู๎สึก
ตํอสิ่งเร๎าบางอยําง อยํางไรก็ดีพฤติกรรมที่แสดงความรู๎สึกอาจแตกตํางกันไปในแตํละวัฒนธรรม
รวมทั้งการสื่อหรือบอกความรู๎สึกเป็นภาษาก็มีความแตกตํางกันไปอีก ทาให๎การวัดอารมณ์และ
ความรู๎ สึ ก เป็ น เรื่ อ งยาก ความรู๎ สึ ก ยิ่ ง มี ค วามซั บ ซ๎ อ นมากขึ้ น ไปอี ก เมื่ อ เข๎ า ไปเ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
ความรู๎สึกที่เป็นนามธรรม อาทิ ความภูมิใจ ความประทับใจ ความซาบซึ้ง ความดื่มด่า ความปิติ
อิ่ ม เอม ความศรั ท ธา ความอั ศ จรรย์ ใ จ เหลํ า นี้ เ ป็ น ประสบการณ์ ค วามรู๎ สึ ก ที่ บุ ค คลเข๎ า ไป
เกี่ยวข๎องกับ “คุณคํา”บางอยํางที่ถูกหยิบยกขึ้นมา วิธีหนึ่งที่นักจิตวิทยาใช๎วัด ความรู๎สึกของ
บุคคลคือ “การจาลองสถานการณ์ ” ให๎บุคคลเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับสถาณการณ์หรือเหตุการณ์ที่
ผู๎ ต อบไมํเ คยได๎รั บ ประสบการณ์ต รงมากํอ น เพื่อ ให๎ บุ ค คลสะท๎ อนความคิด ตํ อ สถานการณ์
เหลํานั้นออกมา
ความซาบซึ้ง เป็นประสบการณ์อารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลสานึกรู๎ “คุณคําสิ่งที่ตนเอง
ได๎รั บ ” น าไปสูํ ค วามผู กพัน ทางด๎ านจิ ตใจ อาทิ ความเสี ยสละ ความเห็ นอกเห็ นใจ ซึ่ง เป็ น
ความรู๎สึกรู๎ซึ้งถึงความรู๎สึกผู๎อื่น สิ่งเหลํานี้สร๎างความรู๎สึกคุณคําแกํผู๎รับกํอให๎เกิดเป็นอารมณ์ติด
ตรึงผูกพันตามมา ความซาบซึ้งจึงเป็นความรู๎สึกเชิงบวก การมีประสบการณ์อารมณ์เป็นสิ่งสาคัญ
การสร๎างความซาบซึ้งอาจเริ่มจากการให๎ความเข๎าใจตํอสิ่งที่ต๎องการให๎เกิดความซาบซึ้งเสียกํอน
แล๎วจึงพิจารณาคุณคําที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลผู๎นั้น (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2560 ) ดังนี้
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1. ความเข๎าใจ เป็นการรู๎มโนทัศน์ของสิ่งที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม สิ่งรูปธรรมเชํน
บุคคล วัตถุ สิ่งของ สิ่งนามธรรม เชํน จานวน สัญลักษณ์ เหตุการณ์ ความงาม และ อารมณ์
ความรู๎สึก
เป็ น ต๎น ความเข๎าใจของแตํละบุคคลยังขึ้นอยูํกับวัฒ นธรรมซึ่งเป็นโลกทัศน์ที่บุคคล
ยึดถืออยูํ เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อยูํในตัวบุ คคลและมักถูกนามาใช๎เป็นเครื่องพิจารณาถึง
การยอมรับและปฏิเสธความเข๎าใจตํอสิ่งนั้น สิ่งใดที่ขัดตํอวัฒนธรรมหรือข๎ามวัฒนธรรมก็มักเป็น
อุปสรรคตํอความเข๎าใจในเรื่องนั้น ดังนั้นจะเห็นได๎จากการตัดสินใจความงามในเชิงอัตถวิสัย ซึ่ง
ผู๎ชมมีความเข๎าใจความงาม ในระดับที่ตํางกันไปตามวัฒนธรรมและประสบการณ์ของคน
2. การเห็ นคุณคํา เป็นการให๎ เห็ นความสาคัญของสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งระดับคุณคําจะ
แตกตํางตํางกันไปตามระดับความเข๎าใจของผู๎ชม สาหรับประสบการณ์ทางศิลปะแล๎วเป็นการ
สื่อสารกับผลงานศิลปะจนเกิดความเข๎าใจ และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางปั ญญารวมทั้ง
ประสบการณ์ทางอารมณ์ของผู๎ชม ทาให๎เกิดความตระหนักในคุณคําสิ่งที่ตนกาลังรับชมอยูํ ซึ่ง
เป็นภาวะรํวมกันระหวํางความคิดซึ่งเป็นพุทธิพิสัย และ จิตพิสัย ซึ่งเป็นอารมณ์ความรู๎สึกที่แสดง
ออกมานาไปสูํความรู๎สึกอื่น ที่เกี่ยวข๎องตามมา ประกอบด๎วย “ยอมรับ ผูกพัน วางใจ ยกยํอง
ชื่นชม ความหวงแหน ความเสียดาย ความปรารถนา ความภูมิใจ” เป็นต๎น พฤติกรรมของการ
เห็ น คุณคําที่แสดงออกมาคือ สนใจ ยอมรับ เปิดเผยตัว ยิ้ม เข๎าใกล๎ ทะนุถนอม สั มผั ส เบา
อํอนโยน รักษา ปกปูอง สํวนที่เป็นผลเกิดจากการเห็นคุณคํา ได๎แกํ การอนุรักษ์ รักษา การ
สะสม
เราสามารถทาให๎ บุ คคลเกิดความซาบซึ้ งได๎ โดยกาหนดสิ่ ง เร๎าขึ้นมาเพื่อกระตุ๎ น
ความรู๎ซึ้งถึงความรู๎สึก ที่บุคคลได๎ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ต๎องการสร๎างความซาบซึ้ง เพื่อ
ทาให๎ภาพประสบการณ์ อารมณ์มีความเดํนชัดขึ้น การสร๎างภาวะความซาบซึ้งประกอบไปด๎วย
องค์ประกอบดังตํอไปนี้
1. คุณคําเปูาหมาย หมายถึง สิ่งที่ต๎องการสร๎างคุณคํา ซึ่งถือวําเป็นเปูาหมาย
ของสิ่งนั้นเป็นรูปธรรม เชํน งานศิลปหัตถกรรม หรือ สิ่งนามธรรม เชํน ความเข๎าใจ ความชอบ
ความรัก
2. การรู๎คุณคํา หมายถึง การพิจารณาความสาคัญของคุณคําเปูาหมาย
3. ประสบการณ์ตรง หมายถึง ประสบการณ์ที่ผู๎รับเคยได๎รับเกี่ยวกับคุณคํา
นั้นๆ เชํน คุณคําของอัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
4. สิ่งกระตุ๎น หมายถึง สิ่งเร๎าที่เป็นตัวกระตุ๎นอารมณ์เพื่อสร๎างความซาบซึ้งสิ่ง
กระตุ๎นต๎องมีความเกี่ยวข๎องคุณคําและเปูาหมาย (ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2560)
จากที่กลําวมาอาจเขียนเป็นแผนภาพผังการซาบซึ้งได๎ดังนี้
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แผนภาพที่ 2 การสร๎างความซาบซึ้งโดยกระบวนการพุทธิปัญญารํวมกับการแปรปลุกเร๎าที่เป็น
วัตถุศิลป์

คุณคํา
เปูาหมาย

1
การ
วิเคราะห์
คุณคํา

2
การสารวจ
ประสบการณ์
ตรง

3
สิ่งเร๎า
กระตุ๎น

ความซาบซึ้ง
การเห็น
คุณคํา

ดังนั้นการเห็นคุณคําเป็นการให๎ เห็นความสาคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งการเห็น
คุ ณ คํ า นั้ น เป็ น อารมณ์ ค วามรู๎ สึ ก ที่ แ สดงออกมาน าไปสูํ ค วามรู๎ สึ ก อื่ น ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งตามมา
ประกอบด๎ว ย “ยอมรั บ ผู กพัน วางใจ ยกยํอง ชื่นชม ความหวงแหน ความเสียดาย ความ
ปรารถนา ความภูมิใจ” เป็นต๎น พฤติกรรมของการเห็นคุณคําที่แสดงออกมาคือ สนใจ ยอมรับ
เปิดเผยตัว ยิ้ม เข๎าใกล๎ ทะนุถนอม สัมผัสเบา อํอนโยน รักษา ปกปูอง สํวนที่เป็นผลเกิดจาก
การเห็นคุณคํา ได๎แกํ การอนุรักษ์ รักษา การสะสม เหลํานี้คือสิ่งที่ชํวยให๎ทราบถึงการเห็นคุณคํา
หลังได๎สัมผั สประสบการณ์ตรงซึ่งเราสามารถทาให๎ บุคคลเกิดการเห็นคุณคําได๎ ซึ่งการหาคา
สาคัญในการสร๎างเครื่องมือเพื่อวัดการเห็นคุณคําสารมารถเริ่มต๎นได๎ดังนี้
สาเหตุ
เห็นคุณค่า
ความรู๎สึก
อบอุ่น ยอมรับ ผูกพัน วางใจ ยกย่อง ชื่นชม
พฤติกรรม
สนใจ ยอมรับ เปิดเผยตัว ยิ้ม เข้าใกล้ ทะนุถนอม สัมผัส
เบา อ่อนโยน รักษา ปกป้อง
ซึ่งจะสามารถสรุปเป็นแผนภาพเพื่อความเข๎าใจในการเห็นคุณคําได๎ดังตํอไปนี้
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แผนภาพที่ 3 กระบวนการการเห็นคุณคํา
สาเหตุ
ความรู ้สึก

เห็นคุณค่ า
ยอมรับ ผูกพัน วางใจ ยกย่ อง ชื่ นชม

พฤติกรรม

สนใจ ยอมรับ เปิ ดเผยตัว ยิม้ เข้ าใกล้ ทะนุถนอม สั มผัส
เบา อ่อนโยน รักษา ปกป้ อง
นอกจานั้นการตัดสินคุณคําไมํได๎อยูํที่วัตถุหรือคุณภาพของวัตถุแตํเพียงอยํางเดียว
แตํอยูํที่การประเมินคําขึ้นอยูํกับ อารมณ์ความรู๎สึก ความต๎องการ และการคาดหมายวําจะนาไปใช๎
อะไรในอนาคต เมื่อบุคคลประสบปัญหาในสถานการณ์ตํางๆ การตัดสินยํอมถูกนามาใช๎ให๎สัมพันธ์
กับสถานการณ์อื่นๆที่ซับซ๎อนได๎เสมอคุณคํามีทั้งระดับถาวรและระดับไมํถาวร การตัดสินคุณคํามี
3 ทรรศนะ(อมร โสภณวิเชษฐวงศ์, 2520) คือ
1. ทัศนคติวําชอบหรือไมํชอบ ไมํตรงกับคุณคําที่แท๎จริงเสมอไป
2. ทัศนคติวําชอบหรือไมํชอบเกิดจากคุณภาพของคุณคํา ไมํใชํเกิดจากเนื้อแท๎ของคุณคํา
3. ทัศนคติวําชอบหรือไมํชอบ หรือความสนใจอยูํที่ต๎นกาเนิดและเนื้อแท๎ของคุณคํา
2.1.1 คุณค่าด้านจริยศาสตร์
จริยศาสตร์เป็นคนวิทยาที่ศึกษาเรื่องความประพฤติของมนุษย์ เพื่อหาแนวทางที่จะ
กาหนดกรอบแนวคิ ด ให๎ ชัดเจนวําหลั งจากได๎ ศึกษาความจริงแท๎ และวิธีก ารแสวงหาความรู๎
ความรู๎เหลํานั้นจะนามาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางไรกับความประพฤติของมนุ ษย์ที่วําด๎วยการแสวงหา
ความดีสูงสุดของชีวิ ตมนุษย์ แสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์วํา อยากได๎
ถูกไมํถูก ดีไมํดี ควร ไมํควร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) พิจารณาคําทางศีลธรรมซึ่งคุณคําทาง
จริยศาสตร์ ได๎แกํ ความดีในฐานะที่เป็นความดีในตัวเอง ความดีในฐานะที่เป็นเครื่องมือไปสูํ
เปูาหมาย และความดีในฐานะที่เป็นเปูาหมายเป็นต๎น
จริยศาสตร์(Ethics)คือ สาขาปรัชญาที่วําด๎วยการแสวงหาความดีสูงสุด ของชีวิต
มนุษย์และการแสวงหาเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์วําอยํางไหนถูกหรือผิดควร
หรือไมํควร(ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2532)
จริยศาสตร์ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่งของวิชาปรัชญา ศึกษาเรื่องคุณคําแหํง ความ
ประพฤติและคุณคําแหํงชีวิตมนุษย์ จริยศาสตร์พยายามตอบคาถามที่วํา ความดี ความชั่ว ถูกผิด
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คืออะไร มีมาตรฐานอะไรหรือไมํที่จะตัดสินวํา การกระทาหรือความประพฤติดีชั่ว ถูกหรือผิด
ชีวิตที่ดีนั้นเป็นอยํางไร อะไรคือความดีสูงสุดของมนุษย์
จริ ยศาสตร์ เป็ น ปรัช ญาที่เกี่ยวกับชีวิตของคนเราโดยตรง เพราะเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับคุณคําของความประพฤติของมนุษย์ จริยศาสตร์ จึงเป็นศาสตร์ที่วําด๎วยคุณคําของความ
ประพฤติของมนุษย์ (น๎อย พงษ์สนิท, 2527)
จริยศาสตร์ประกอบด๎วยศีลธรรมที่มีความจาเป็นอยํางมากในการเอื้ออานวยแกํ
มนุษย์ในการดารงชีวิตในสังคม จริยศาสตร์เป็นหลักที่มนุษย์ทุกคนและสังคมมนุษย์ควรยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของมนุษย์และสังคมโดยรวม (ศรัณย์ วงศ์คาจันทร์ ,
2556 )
2.1.2 คุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์
มาจากภาษาสันสฤตวํา “ สุนทรียะ ” แปลวํา “ งาม ” และ “ ศาสตร์ ” แปลวํา
“ วิชา ” เมื่อรวมความแล๎ว จึงแปลได๎วํา " วิชาที่วํา ด๎วยสิ่งสวยงาม " ในภาษาอังกฤษใช๎คาวํา
“Aesthetics” (เอ็ซเธทถิกส์) โดยศัพท์ คานี้เกิดจากนักปรัชญาเหตุผลนิยมชาวเยอรมันชื่อ โบม
กาเต๎น (Alexander Gottlieb Baumgarten) ซึ่งสร๎างคาจากภาษากรีกคาวํา “Aisthetikos”
(อีสเธทิโคส) แปลวํา “ รู๎ได๎ด๎วยผัสสะ ”ความงามอาจเป็นสิ่งลึกซึ้งที่มีอยูํในทุกสิ่ง อาจจะเป็นสิ่ง
บริสุทธิ์ที่ปราศจากการปรุงแตํง หรืออาจจะเป็นคุณสมบัติในทางศีลธรรม หรือสิ่งที่โน๎มน๎าวใจให๎
เกิดความรู๎สึกซาบซึ้ง ปลาบปลื้ม ความงามอาจมีอยูํรอบๆ ตัวเรา ทั้งสิ่งที่มนุษย์เราสร๎างขึ้นมา
เอง ทั้งสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติศัพท์ Aesthetics ในภาษาอังกฤษกาหนดไว๎ให๎หมายถึง วิชาที่วํา
ด๎วยศิลปะโดยทั่วไป (วนิดา ขาเขียว, 2533) หมายถึงการศึกษาคุณคําความงามความสัมพันธ์
ระหวํางความงามกับสิ่งที่เห็นวํางาม การตัดสินความดีความงามหรือปรัชญาวําด๎วยศิลปะแหํ ง
ความงาม ความรู๎สึกของบุคคลที่มีตํอวัตถุอันวิจิตร ธรรมชาติแหํงความงามการค๎นหาคาตอบของ
ความงาม เกี่ยวข๎องกับความนิยมความงาม ความพอใจ ความเพลิดเพลินใจ ความประทับใจ
จิตสานึก และความคิดสร๎างสรรค์ (อารี สุทธิพันธุ์, 2535 )
สุนทรียศาสตร์เกี่ยวข๎องกับศิลปะทั้งในเรื่องของหลักการของศิลปะกระบวนการ
สร๎างสรรค์ศิลปะและประสบการณ์ทางศิลปะ ดังนั้นศิลปะจึงเป็นสํวนหนึ่งของสุนทรียศาสตร์ มี
ความหมายครอบคลุมถึงศิลปะกับชีวิต สังคม ความงามและปรากฏการณ์ที่งดงามของธรรมชาติ
เป็ น ความงามอั น เป็ น ความพากเพี ยรของมนุษ ย์ นอกจากจะใช๎ ค วามพยายามด๎ว ยมื อ และ
ความคิดแล๎ว ยังต๎องมีการพวยพุํงแหํงพุทธิ ปัญญาออกมาด๎วย ศิลปะเป็นสะพานเชื่อมความคิด
ความเชื่อทางวัตถุกับทางจิตใจได๎รู๎คุณคําและเข๎าใจศิลปะแล๎ว ผู๎นั้นอาจถึงความสุขที่แท๎จริง
ความงามในเรื่องของคุณคํา (value) เป็นคุณคําทางด๎านสุนทรียะ คุณคําทางด๎านจิตใจ เริ่มที่
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อารมณ์ ความรู๎ สึกของมนุษย์ มีความเป็ นนามธรรม การสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะจึงเป็นการ
ถํายทอดความงามผํานสื่อวัสดุตํางๆ เพื่อให๎ผู๎ชมได๎สัมผัส รับรู๎ในความงามที่แตกตํางกันไปตาม
รสนิยมของแตํล ะบุคคล เชํน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎าน ที่ชาวบ๎านได๎สร๎างสรรค์ขึ้นมาจากการ
เรียนรู๎ และการฝึกปรือในครอบครัวหรือในหมูํบ๎ าน เป็นงานสร๎างสรรค์ของสังคมชาวบ๎าน และ
ได๎มีวิธีการการสร๎าง การพัฒนาปรับปรุงอยํางตํอเนื่องกันมาหลายชั่วคน (ราชบัณฑิตยสถาน,
2542) หรืออาจเป็นผลงานศิลปะที่สร๎างและนิยมกันในท๎องถิ่น มีทั้งศิลปะประดิษฐ์เพื่อประโยชน์
ใช๎สอยตํางๆ สาหรับการยังชีพ เป็นเครื่องมือสาหรับภารกิจประจาวันในรูปของศิลปหัตถกรรม
ในทางปรัชญาศิลปะจะให๎ความสนใจในเรื่องของการแสดงออกถึงสาระสาคัญทางศิลปะมากกวํา
วิธี การโดยเฉพาะผลงานด๎ านการแสดงออกเชิง ศิล ปะสนใจลั ก ษณะเดํ นของการแสดงออก
กระบวนแบบและกลวิธีการสร๎างสรรค์ มีการแสดงออกและกรรมวิธีอยํางตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์
เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับบริบทตํางๆ ทางสังคมของผู๎สร๎าง มีทั้งแสดงออกให๎ประจักษ์ชัดเจนและ
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ (กาจร สุนพงษ์ศรี, 2555)
2.1.3 คุณค่าทางประวัติศาสตร์
การศึกษาประวัติศาสตร์ (History) เป็นการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในสังคมแตํ
อดีตที่ได๎ถูกบันทึกไว๎ในประวัติศาสตร์และถํายทอดมาถึงสังคมในปัจจุบัน ทาให๎ได๎รับรู๎เรื่องราว
คํานิยม อุดมการณ์ ความรู๎สึกนึกคิดของคน เป็นบทเรียนให๎เห็นคุณคําของชีวิต เป็นแรงบันดาล
ใจให๎เราสืบทอดและสร๎างสรรค์ความเจริญทางวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานของการยืนหยัดและอยูํ
รํวมกันของคนในสังคมสามารถพัฒนาความรู๎สึกนึกคิด เจตคติตํางๆในจิตใจ ชํวยให๎เกิดนิสัยมี
ความสงสัยในปัญหาตํางๆ รู๎จักการติดวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ ชํวยให๎
มนุษย์รู๎จักใช๎เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค๎านมองสิ่งตํางๆ ในมุมมองหลายด๎าน ใช๎วิธีการตั้งปัญหา
แล๎ ว วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาโดยอาศั ย ข๎ อ มู ล ทางประวัติ ศ าสตร์ เ ป็น ข๎ อ งมู ล พื้น ฐานในการวิ เ คราะห์
ความสาคัญของประวัติศาสตร์จะเน๎นศึกษาประสบการณ์ในอดีตของสังคมมนุษย์ทุกด๎านโดย
อาศัยหลักฐานที่สาคัญคือ การบันทึกเหตุการณ์ของคนในสมัยกํอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม
แตํละยุคสมัยอยํางละเอียดลึกซึ้ง การศึกษาเหตุการณ์ในอดีตเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจสังคมใน
ปัจจุ บัน โดยเชื่อวําเหตุก ารณ์ของสังคมในปัจจุบันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไมํอาจนา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาเป็นเครื่องทานายเหตุการณ์ในอนาคตได๎อยํางแมํนยา เหตุการณ์
แตํละตอนจะมีลักษณะเฉพาะตัวไมํอาจเกิดซ้าซ๎อนขึ้นได๎ คุณคําของประวัติศาสตร์ เชํนการ
ปลูกฝังคุณคําในการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ การสืบสวนข๎อเท็จจริง การตัดสินใจอยําง
ชาญฉลาดและเป็นธรรม โดยไมํนาตนเองเป็นศูนย์กลางของการตัดสินความถูกผิด ชั่วดี แตํจะ
วินิจฉับไปตามสภาพสังคมและเจตคติของคนในสมัยนั้น และประวัติศาสตร์ยังสามารถปลูกฝัง

59
ความเป็นพลเมืองดี เสริมสร๎างความรักและความปรารถนาดีตํอชาติบ๎านเมืองได๎ (สุรินทร์ เหลือง
ทองคา, 2530)
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ไมํมีใครสามารถตอบได๎วําข๎อเท็จจริงที่ถูกต๎องคือ
อะไร จึงต๎องมีกระบวนการการศึกษา การใช๎เหตุผลในการตรวจสอบความถูกต๎องของหลักฐาน
และน าไปใช๎อ ยํ า งถู กต๎ อง ท าให๎ ก ารศึก ษาประวั ติศ าสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่ส ะท๎ อนข๎อ เท็ จจริง ที่
แตกตํางจากนิทาน นิยาย หรือเรื่องบอกเลําที่เลื่อนลอย ประกอบด๎วยขั้นตอนตํางๆ ได๎แกํ การ
รวบรวมหลักฐาน การคัดเลือกหลักฐาน การวิเคราะห์ การตีความ การประเมินหลักฐาน การ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน และการนาเสนอข๎อเท็จจริง โดยมีขั้นตอนในวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์คือ (กรมวิชาการ, ม.ป.ป.: ออนไลน์)
1. กาหนดเปูาหมายหรือประเด็นคาถามที่ต๎องการศึกษา แสวงหาคาตอบ
2. ค๎นหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตํางๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไมํ
เป็นลายลักษณ์อักษรได๎แกํ วัตถุโบราณ รํองรอยถิ่นที่อยูํอาศัย หรือการดาเนินชีวิต
3. วิเคราะห์หลักฐาน (ตรวจสอบหลักฐาน ประเมินความนําเชื่อถือ ประเมิน
คุณคําของหลักฐาน) ตีความอยํางเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นกลางปราศจากอคติ
4. สรุปข๎องเท็จจริงเพื่อตอบคาถามด๎วยการเลือกสรรข๎อเท็จจริง จากหลักฐาน
อยํ า งเครํ งครั ดโดยไมํ ใช๎ คํานิ ยมไปตัด สิ นพฤติ กรรมของคนในอดี ต พยายามท าความเข๎ าใจ
ความคิดของคนในยุคนั้นหรือนาตัวเข๎าไปอยูํในยุคสมัยที่ตนศึกษา
5. นาเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายได๎อยํางสมเหตุสมผล ใช๎ภาษาที่เข๎าใจงําย
มีความตํอเนื่อง นําสนใจ มีการอ๎างอิงข๎อเท็จจริงเพื่อให๎ได๎งานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณคําและมี
ความหมาย
2.1.4 คุณค่าทางวัฒนธรรม
วั ฒ นธรรมหมายถึ ง สิ่ ง ที่ ท าให๎ เ กิ ด ความเจริ ญ งอกงาม (พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) ทั้งทางรํางกายจิตใจและสติปัญญาเป็นสิ่งที่ได๎รับการอบรมสั่ง
สอนกลํอมเกลาจิตใจสืบทอดตํอกันมา เชํน ความคิด ความเชื่อ คํานิยม ทัศนคติ ความดีงาม
รสนิยมศิลปะ ฯลฯ กํอให๎เกิดความสุนทรีย์ ความงดงามแหํงจิตใจ ความสดชื่น ความเบิกบานใจ
ความเพลิดเพลินใจและมีความสุข ซึ่งมีลักษณะความเจริญของวัฒนธรรมคือมีการสั่งสมสืบตํอ
ตกทอดกันมา ไมํขาดตอนเป็นมรดกทางสังคมอันเกิดจากผลิตผลของสังคมที่สร๎างสมไว๎ มีแปลก
ใหมํเข๎ามาเพิ่มเติมจากของเดิมให๎เข๎ากันได๎ สํงเสริมแพรํหลายไปในหมูํของตนถึงชนหมูํอื่น มีการ
ปรับปรุงแก๎ไขให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมและสภาพของเหตุการณ์ปัจจุบัน (อนุมานราชธน,
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2532) เป็นผลรวมของการสั่งสมประสบการณ์ ความรู๎ภูมิธรรม ความสามารถและสิ่งสร๎างสรรค์
ทางภูมิปัญญา ที่ถํายทอดกันมาของสังคมนั้น ๆเพื่อชํวยให๎มนุษย์ในสังคมนั้น ๆอยูํรอดและเจริญ
งอกงามสืบตํอกันได๎ (พระเทพวาที, 2536)
ลักษณะของวัฒนธรรมไทยคือมีจิตใจอํอนโยนโอบอ๎อมอารี และใจบุญที่เป็นเชํนนี้
อาจเกิดจากการได๎รับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาศิลปกรรมที่อํอนช๎อยงดงามอาศัยธรรมชาติ
เป็ น แกนความคิ ด ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมไทยสํ ว นใหญํ ก็ ยึ ด คติ นิ ย ม ทาง
พระพุทธศาสนาสถาบันทางสังคมไมํวําจะเป็นสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยให๎คงสภาพความดีงามไว๎อยํางมีคุณคํา(สมบัติ ตั้งกํอเกียรติ, 2548)
พระยาอนุมานราชธน (2532) แบํงวัฒนธรรมออกเป็นสองประเภทคือ
1. วั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ความสุ ข กาย อยูํ ดี กิ น ดี ความ
สะดวกสบายในการครองชีพ ได๎แกํปัจจัยสี่และสิ่งอื่นๆ เชํน เครื่องมือ เครื่องใช๎ ยานพาหนะ
เครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องปูองกันตัว ฯลฯ
2. วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นสิ่งที่ปัญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ได๎แกํ
การศึกษาวิชาความรู๎อันบารุงความคิดทางปัญญา ศาสนา จรรยา ศิลปะ วรรณคดี กฎหมาย
และระเบียบประเพณี สํงเสริมความรู๎สึกทางจิตใจ เชํ น เรื่องปัจจัยสี่ เสื้อผ๎า อาหาร ที่อยูํอาศัย
และยารักษา
2.1.5 คุณค่าทางหัตถศิลป์
หัตถศิลป์ (Craftsmanship) หมายถึง ศิลปะในการผลิตตํางๆ ด๎วยมือโดยถือความ
งามเป็นหลัก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
จากคุณคําและความสาคัญของหัตถศิลป์ ฝุายวั ฒนธรรมองค์การยูเนสโก จึงได๎มุํง
พัฒนาศักยภาพของชํางหัตถศิลป์ทั่วโลก เพื่อเสริมความแข็งแกรํงในมรดกทางวัฒนธรรมเหลํานี้
สามารถก๎าวข๎ามความท๎าทายของกาลเวลา และสืบทอดตํอไปอยํางยั่งยืน โดยสํงเสริมให๎มีการ
พัฒ นาตํอยอดภู มิปั ญญา การแลกเปลี่ ยนองค์ ความรู๎ทักษะฝี มือ และการออกแบบระหวํา ง
ประเทศสมาชิก พร๎อมทั้งขยายเครือขํายมายังภูมิภาคอาเซียนในปี 2547 และมีการดาเนิน
กิจกรรมตํางๆ ด๎วยความรํวมมือของสมาคมสํงเสริมและพัฒนาศิลปหัตถกรรมอาเซียน (ASEAN
Handicraft Promotion and Development Association: AHPADA) เพื่อชํวยยกระดับงาน
หัตถศิลป์ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ หนึ่งในกิจกรรมสาคัญคือ การมอบรางวัล UNESCO Award
of Excellence for Handicraft ซึ่ง UNESCO เชิญชวนประเทศสมาชิกสํงงานหัตถศิลป์เข๎า
ประกวดเพื่อรับรางวัลอันเป็นการรับรองมาตรฐานพร๎อมเผยแพรํสูํสายตาชาวโลก
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งานศิลปหัตถกรรมมีความหมายสาคัญเกี่ยวข๎องกับการดารงชีวิตของมนุษย์ ตั้งแตํ
ลมหายใจแรกจนกระทั่งสุดท๎าย ทุกชีวิตของมนุษย์ต๎องสัมพันธ์กับสิ่งของและเครื่องใช๎ ซึ่งเป็น
งานประดิ ษ ฐ์ ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร๎ า งขึ้ น เพื่ อ ความสะดวกสบาย และสุ น ทรี ย์ ข องการด ารงชี วิ ต ใน
สภาพแวดล๎อมตํางๆ งานหัตถศิลป์จึงเป็นดั งกระจกเงาที่สะท๎อนให๎เห็นถึงความเป็นอยูํของผู๎คน
และวิถีชุมชนในแตํล ะยุคสมัย รวมทั้งบอกเลําถึงประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของแตํละกลุํมชาติพันธุ์ (บังอร ทองมาก, ม.ป.ป.: ออนไลน์)
ทายาทหัตถศิลป์สืบทอดงานบรรพบุรุษไทย งานหัตถศิลป์เป็นงานด๎านฝีมือที่ขึ้นชื่อ
อีกอยํางหนึ่งของคนไทย ไมํวําจะเป็นงานเครื่องไม๎ งานเครื่องโลหะ งานเครื่องหนัง รวมถึงงาน
หัตถศิลป์อีกหลายแขนง สังเกตได๎จากที่งานฝีมือของคนไทยได๎รับความสนใจจากชาวตํางชาติ
เป็นอยํางมากในการเดินทางมาทํองเที่ยวแตํละครั้ง อีกทั้งยังมีการสํ งออกงานหัตถศิลป์หลายๆ
อยํางไปสูํ หลายประเทศทั่ว โลก แตํที่นําใจหายคืองานหัตถศิลป์บางอยํางที่ผู๎เฒําผู๎ แกํประจา
ท๎องถิ่นคิดค๎นและสร๎างผลงานสืบทอดกันมากาลังคํอยๆเลือนหายไป คนรุํนหลังสํวนใหญํในสมัย
นี้มองเรื่องเหลํานี้เป็นเพียงงานของคนแกํเทํานั้น ศูนย์สํงเสริมศิล ปาชีพระหวํางประเทศ จึงได๎มี
แนวคิ ด ในการสร๎ า งสรรค์ ผู๎ สื บ ทอดมรดกศิ ล ปหั ต ถกรรมล้ าคํ า ขึ้ น การสื บ ทอดประเพณี
วัฒนธรรม และเรื่องราวที่ดีงามที่บรรพบุรุษคิดค๎นและรักษาไว๎อยํางยาวนาน เป็นสิ่งที่คนรุํนหลัง
ไมํควรมองข๎ามถึงแม๎วําโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นกับชีวิต
ขนาดไหน แตํประเพณี วัฒนธรรม แม๎กระทั่งงานฝีมือพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่บํงบอกถึงรากเหง๎าความ
เป็นไทยที่เราทุกคนควรชํวยกันอนุรักษ์ไว๎ ซึ่งพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู๎อานวยการสํงเสริมศิลปา
ชีพระหวํางประเทศ (องค์การมหาชน) (พิมพาพรรณ ชาญศิลป์, สัมภาษณ์, 2560) ได๎กลําว
“ปัจจุบันงานศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนมีการพัฒนาตํอยอดในเชิง
พาณิชย์มากขึ้น มีการสํงเสริมด๎านการผลิตจากงานหัตถกรรมที่เคยเน๎นการใช๎ฝีมือ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเปลี่ยนเป็นงานที่พัฒนาให๎เกิดความรํวมสมัย มีประโยชน์ใช๎สอยเพื่อให๎ ตรงตามความ
ต๎องการของตลาด นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให๎เข๎าสูํภาวการณ์ลดความนิยมในงานศิลปหัตถกรรม
แบบดั้งเดิม ขาดการอนุรักษ์สืบทอดในฐานะสมบัติของชาติ จากแนวคิดศูนย์สํงเสริมศิลปาชีพ
ระหวํ างประเทศซึ่ งมีพัน ธกิจ หลั ก ในการพั ฒ นาทั กษะฝี มือ ชํางและยกระดับ ความสามารถ
เพือ่ ให๎ผลงานศิลปาชีพและหัตถกรรมของไทยสามารถแขํงขันในเวทีโลก อีกทั้งในความสาคัญใน
การสํงเสริมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและหัตถกรรมพื้นบ๎าน งานฝีมืออันเป็นมรดกอันล้าคําของไทย
ให๎เกิดการอนุรักษ์ให๎คงอยูํและสืบทอดตํอไปในอนาคต”
“ด๎วยแนวคิดและการอยากอนุรักษ์ให๎ง านหัตถศิลป์ของไทยในแตํละท๎องถิ่นยังคง
คุณคําสืบทอดไปอยํางยาวนาน เพื่อให๎งานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิมที่มีคุณคําเหลํานี้ได๎สํงตํอจากรุํน
สูํรุํน อีกทั้งยังถือเป็นการอนุรักษ์งานหัตถศิล ป์ห ลายอยํางทั้งที่เป็นที่รู๎จักในวงกว๎าง และที่มี
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คุณคําประจาท๎องถิ่นซึ่งเปรียบเสมือนการปลูกจิตสานึกให๎คนรุํนหลังได๎ซึมซับเรื่องราวดีๆ เพื่อทา
ให๎สิ่งเหลํานั้นยังคงอยูํตลอดไป”
2.2 คุณค่าของงานศิลปหัตถกรรม
ศิลปหัตถกรรม คืองานศิลปะท๎องถิ่นหนึ่งๆ ที่สร๎างขึ้นโดยชํางฝีมือหรือคนใน
ท๎องถิ่น มีรูปแบบความคิดความรู๎สึก ของชาวบ๎านในท๎องถิ่นนั้ นๆ โดยเฉพาะศิลปหัตถกรรม
ท๎องถิ่น โดยเน๎นการใช๎วัสดุในท๎องถิ่น สะท๎อนให๎เห็นถึงการใช๎ชีวิตในท๎องถิ่น สะท๎อนลักษณะ
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดล๎อมตํางๆ อันเป็นถิ่นกาเนิดของศิลปะนั้นๆ คุณคําของงานจึง
ขึ้นอยูํกับคุณลักษณะของตัวมันเองเฉพาะแบบ เฉพาะชิ้นโดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อเราพิจารณาหรือ
ตัด สิ น คุ ณ คํ า ของงาน ในเชิ ง ความงาม แตํ เนื่ อ งด๎ ว ยศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น บ๎ า นเป็ น ศิ ล ปะเพื่ อ
ชีวิตประจาวัน ไมํใชํศิลปะบริสุทธิ์ เนื่องจากเกี่ยวข๎องกับคุณคําด๎านการใช๎สอยรวมทั้งเป็นงาน
ชํางฝีมือ การพิจารณาคุณคําของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านจึงต๎องพิจารณาในหลายๆด๎านด๎วย
มโน พิสุทธิ รัตนานนท์ (2539) ได๎แบํงคุณคําไว๎ดังนี้
1. คุณคําด๎านการดารงชีวิต หรือคุณคําด๎านประโยชน์ใช๎สอย (Function)
ศิลปะพื้นบ๎านประดิษฐ์สร๎างขึ้นบนพื้นฐานความต๎องการดารงชีวิต ถือวําเป็นศิลปะเพื่อชีวิต (Art
for Life) คือ มี คุณ คํา ทางด๎ านศิล ปะ ขณะเดี ย วกั นก็ มี คุณ คํ าด๎ านประโยชน์ใ ช๎ ส อยด๎ ว ย ซึ่ ง
หมายถึงคุณคําด๎านการดารงชีวิตนั่นเอง
2. คุณคําด๎านความเชื่อและคํานิยม ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านใช๎เวลาวํางในการ
ประดิษฐ์ที่มีจุดมุํงหมายไว๎ใช๎เอง (เพื่อให๎หรือเพื่อแลกเปลี่ยน) ดังนั้นผู๎ประดิษฐ์สร๎าง กับผู๎ใช๎จึง
เป็นคนเดียวกัน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านแตํละชิ้นจึงสร๎างขึ้นมาด๎วยความรู๎สึกนึกคิดในการใช๎สอย
และมีคามเชื่อมั่น ศิล ปหั ตถกรรมพื้นบ๎านจึงสะท๎อนถึงความเชื่อมั่นและรสนิยมในตัวมันเอง
ประเภทที่ทาขึ้นด๎วยแรงศรัทธาอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา คุณคําในด๎านความเชื่อก็มีความเข๎ม ข๎น
การประดิษฐ์สร๎าง จึงต๎องมีความละเอียดประณีตเป็นพิเศษ
3. คุณ คํา ด๎ านประวัติ ศาสตร์ และโบราณคดี มีศิ ล ปหั ตถกรรมพื้ นบ๎ า นบาง
ประเภทที่ประดิษฐ์สร๎างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึก เป็นอนุสรณ์สถาน มีความคงทนถาวรเป็นพิเศษ
เป็นมรดกของชุมชนที่มีการปกปูองอนุรักษ์ และบางประเภทมีการถํายทอดวิธีการประดิษฐ์สร๎าง
ตํอๆ กันมา โดยลักษณะการลอกแบบ (ทาตามครู) การใช๎วัสดุ รูปแบบ ลวดลายรวมถึงกรรมวิธีมี
ความคงที่ หรื อ มี ก ารปรั บ แปรและพั ฒ นาน๎ อ ยที่ สุ ด ศิ ล ปะพื้ น บ๎ า นเหลํ า นี้ จึ ง มี คุ ณ คํ า ด๎ า น
ประวัติศาสตร์ของชุมชน สามารถศึกษาย๎อนถึงความเป็นมา ทั้งยังสามารถสืบค๎นทางโบราณคดี
ได๎ด๎วย หากบางชิ้นมีอายุเกําแกํ มีการรักษาสืบทอดมาหลายชํวงอายุคน
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4. คุณคําด๎านความงาม สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นล๎วนแตํมีคุณคําด๎านความงาม
หรือมีคุณคําด๎านการเห็น (Visual Quality) ความงามคือรสนิยมด๎านคุณคํา ซึ่งมีลักษณะแปร
เปลี่ยนไปไปตามกระแสพัฒนาและยุคสมัยของชุมชน ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านบางอยํางคุณคําตก
ยุคสมัยไปแล๎ว แตํคุณคําด๎านความงามที่แฝงอยูํก็สะท๎อนให๎เห็นถึงรสนิยมของยุคสมัยที่ผํานมา
คุณคําด๎านความงามโดยตัวมันเองมีคําคงที่ ศิลปกรรมบางอยํางจึงยังมีผู๎คนให๎การยอมรับและ
สนับสนุนให๎มีการฟื้นฟู และการสืบทอดพัฒนาตํอมา
5. คุ ณ คํ า ด๎ า นความเป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ข องท๎ อ งถิ่ น หรื อ ชุ ม ชน
เนื่องจากงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎าน ใช๎วัสดุพื้นถิ่นจากทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่นของชุมชนนั้นๆ
เป็นงานที่สร๎างด๎วยชํางฝีมือในแตํละท๎องถิ่น จึงมีลักษณะที่สะท๎อนให๎เห็นถึงลักษณะแบบอยําง
เฉพาะตัวที่แตกตํางกัน แม๎วําจะเป็นศิลปหัตถกรรมประเภทเดียวกัน ลักษณะเฉพาะตัวโดยชําง
ท๎องถิ่น ศิลปหัตถกรรมดังกลําวจึงสะท๎อนให๎เห็นถึงลักษณะที่เรียกวํา อัตลักษณ์ (Identity) มี
ความเป็นลักษณะเดํนเฉพาะตัว จึงเป็นคุณคําประการหนึ่งที่มีผลในแงํความนําสนใจ มีผลเป็น
ตัวแทน เป็นสัญลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนนั้นๆ
เนื้ออํอน ขรัวทองเขียว (2556) ได๎สรุปไว๎วําหากจะกลําวถึงคุณคําและความสาคัญ
ของศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านแล๎ว สามารถสรุปได๎ 2 ด๎านคือ ด๎านที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันของ
บุคคล และด๎านที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคมสํวนรวม ด๎านที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันของบุคคล คือ
1. เกี่ยวกับเศรษฐกิจ คือศิลปะพื้นบ๎านสํวนใหญํ เป็นไปในลักษณะการสร๎าง
ขึ้นเพื่อใช๎สอยในครอบครัว ในท๎องถิ่น หรือมีการแลกเปลี่ยนกัน กํอให๎เกิดการหมุนเวียนของ
ระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน
2. เกี่ยวกับวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านเป็นการสร๎างสรรค์ที่เป็นไป
ตามรสนิยมทางจิตใจของคนในแตํละคน และแตํละชุมชน เป็นรสนิยมที่ถําย ตกทอดกันมาใน
วัฒนธรรมของมนุษย์แตํละชาติพันธุ์แสดงออกถึงความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได๎
3. เกี่ยวกับอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านสามารถสร๎างสรรค์ได๎ทุกฤดูกาล
หรื อเป็ น อาชีพเสริ มได๎ งานชํางศิ ล ปหั ตถกรรมพื้นบ๎านนี้ ห ากยึดเป็น อาชีพอยํางจริงจังแล๎ ว
สามารถสร๎างความมั่นคงก๎าวหน๎าได๎ เพราะธรรมชาติ ของการทางานชํางยิ่งทายิ่งชานาญ จะ
สะสมความคิดอํานและเทคนิควิธีการเพื่อทาให๎เกิดความก๎าวหน๎าขึ้นตามลาดับ
4. เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ คือการปรับปรุงบ๎านเมืองให๎เจริญก๎าวหน๎านั้น
ต๎องทาทั้งด๎านวัตถุและด๎านจิตใจ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านจะมีสํวนชํวยมากในเรื่องการทาให๎เกิ ด
ความเรียบร๎อยและความประณีตของจิตใจได๎
5. เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านเป็นเอกลักษณ์ของ
กลุํมชน แสดงออกถึงศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิขอชุมชนท๎องถิ่น เมื่อคนในชุมชนมีความรู๎สึกแบบนี้
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ก็จะสํงผลตํอคนในสังคมในระดับใหญํขึ้นจนสามารถสร๎างความมั่นคงให๎กั บชาติบ๎านเมืองได๎
เชํนกัน
วุฒิ วัฒนสิน (2541) ได๎กลําวไว๎วําคุณคําของงานหัตถกรรม สรุปได๎ดังนี้
1. คุณคําด๎านประโยชน์ใช๎สอย งานหัตถกรรมสร๎างขึ้นบนพื้นฐานการดารงชีวิต
เพื่อตอบสนองความต๎องการหรืออานวยความสะดวกสบายทางกายภาพหรือเพื่อแก๎ไขปัญหาใน
การดารงชีวิต
2. คุณคําด๎านความเชื่อและคํานิยม งานหัตถกรรมแตํเดิมนั้นผู๎สร๎างและผู๎ใช๎
เป็นคนเดียวกัน คือสร๎างขึ้นมาเพื่อใช๎งานเอง การที่ผู๎สร๎างจะมีคํานิยมและความเชื่อตํอสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด อยํางไรก็ยํอมจะถํายทอดสูํงานที่ตนสร๎างด๎วยความรู๎สึกนึกคิดของตน โดยมีแบบแผนของ
กลุํมวัฒนธรรมที่ดารอยูํเป็นตัว หลํอหลอม งานหัตถกรรมจึงสะท๎อนความเชื่อ และคํานิยม
ของผู๎สร๎าง
3. คุณคําทางด๎านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เนื่องจากงานหัตถกรรมเป็น
สิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นอยํางมีจุดประสงค์ และเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแตํในอดีต จึ งถือเป็นข๎อมูล
หลักฐานที่เป็นรูปธรรมทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีได๎เป็นอยํางดี
4. คุณคําทางด๎านความเป็นเอกลั กษณ์ของสังคมวัฒนธรรม งานหัตถกรรม
เกิดขึ้นภายใต๎ความแตกตํางทางสภาพแวดล๎อม ฐานทรัพยากร ประเพณี คติความเชื่อ ที่หลํอ
หลอมเกิดเป็นแบบแผนวัฒนธรรมเฉพาะกลุํม
5. คุณคําทางด๎านความงาม การสร๎างงานหัตถกรรมยํอมประกอบขึ้นด๎วยความ
ต๎องการทางประโยชน์ใช๎สอย แตํผู๎สร๎างก็ได๎พิจารณารูปทรงที่เหมาะสมและความงามที่นําใช๎
สอยประกอบไปด๎วย โดยได๎แสดงออกผํานทางรูปทรง โครงสร๎าง ลวดลาย วัสดุและฝีมืออัน
วิจิตร ประณีต
6. คุณคําทางด๎านเศรษฐกิจ เนื่องจากการผลิตสินค๎าและของที่ระลึกจากงาน
หัตถกรรมที่ใช๎ในธุรกิจการทํองเที่ยว ถือ เป็นตัวสร๎างรายได๎ให๎แกํท๎องถิ่น และสามารถสร๎าง
รายได๎โดยการสํงออกไปตํางประเทศได๎อีกด๎วย
เกสร ธิตะจารี (2543) ได๎กลําวถึงคุณคําของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านไว๎ดังตํอไปนี้
1. คุณคําทางด๎านความงาม เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สร๎างและประดิษฐ์อะไร
ก็ตามจะต๎อง คานึงถึงความงามในสิ่งที่ตนประดิษฐ์ ควบคูํไปกับประโยชน์ที่ต๎องการ
2. คุณคําทางประโยชน์ใช๎สอย การสร๎างประดิษฐ์สิ่งของเพื่อประโยชน์ใช๎สอย
ควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํ างเต็มที่ มีความแข็งแรงทนทานในการใช๎
ใช๎ได๎สะดวกสบาย ขนาดกะทัดรัดและเหมาะสม รูปทรงสวยงาม
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3. คุณคําทางสภาพเศรษฐกิจ สิ่งประดิษฐ์ทุกอยํางต๎องมีการลงทุนในการสร๎าง
และการประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณคําทางเศรษฐกิจทั้งผู๎สร๎างและผู๎ใช๎คือมีการลงทุนที่ถูก และ
สามารถจาหนํายได๎ในราคาที่ต่า สิ่งเหลํานั้นต๎องมีคุณภาพดีมีความคงทนสวยงาม
4. คุณคํา ทางด๎ านอั ตลั กษณ์ ผลงานที่ส ร๎ างประดิษ ฐ์ แตํล ะชิ้น จะมีรู ปแบบ
ทางอัตลักษณ์ ของผู๎สร๎างปรากฏอยูํในผลงานนั้นๆ
วิบู ล ย์ ลี้ สุ วรรณ (2544) ได๎กลําวถึงคุณคําศิล ปหัตถกรรมพื้นบ๎านไว๎วํ า เป็น
ศิล ปะที่แสดงออกอยํ างตรงไปตรงมาตามความคิด ตามความรู๎สึ กของผู๎ ส ร๎าง มีเนื้อหาและ
รูปแบบที่เรียบงํายตรงตามความสามรถของชาวบ๎านที่ยังไมํได๎ขัดเกลา ด๎วยวิชาการทางศิลปะ
หรือความรู๎ที่เป็นหลักเกณฑ์ของความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ ซึ่งตํางไปจากศิลปะประเภท
อื่นๆ โดยเฉพาะศิลปะสมัยใหมํซึ่งมีความงามตามเกณฑ์และทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ เป็นคุณ
คําที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น (Local charecteristic) ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงวิถีชีวิต ขนมธรรมเนียม และ
ความเชื่ อ ของคนในท๎ อ งถิ่ น นั้ น ๆ สะท๎ อ นให๎ เ ห็ น คํ า นิ ย ม และการแสดงทางสุ น ทรี ย ภาพ
(Aesthetics expression) ของท๎องถิ่นที่ชาวบ๎านแสดงออกมาในงานหัตถกรรม การร๎องราทา
เพลง และการแสดงที่แตกตํางกันออกไป
คุณคําของศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านมีห ลากหลายประการด๎ว ยกันซึ่งมีทั้งคุณคํา
ภายในและคุณคําภายนอก แสดงให๎เห็นถึงลักษณะเฉพาะถิ่นมีความเป็นเอกลักษณ์ของผู๎สร๎างที่
สะท๎อนออกมาในตัว งานให๎เห็นถึงความงาม และความบริสุ ทธิ์ของจิตใจ(วัฒนะ จูฑะวิภ าต,
2535 )
จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณคําของศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านที่ผํานมาจึงสรุปได๎วํา
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านนั้นมีคุณคําหลายด๎านซึ่งอาจเป็นคุณคําที่สามารถมองเห็นได๎อยําง
ชัดเจน หรื อคุณคําที่แฝงอยูํ ก็ตาม ตํางก็แสดงให๎ เห็ นถึงอัตลั กษณ์อันมีคุณคําของความเป็ น
พื้นบ๎านได๎อยํางดี ไมํวําจะเป็นประโยชน์ใช๎สอยทั้งตํอวิถีชีวิต และตํอวิถีทางใจ และยังสํงผลตํอ
สุนทรียภาพของผู๎ที่ได๎สัมผัสพบเห็นได๎ด๎วย นอกจากนี้ศิลปะพื้นบ๎านยังแสดงให๎เห็นถึงวิถีชีวิต
วิถีทางสังคม ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร๎างสรรค์งานด๎วย
ศิลปะพื้นบ๎านทุกอยํางเป็นสิ่งที่มีคุณคําทางภูมิปัญญาที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดใน
การคิดการแก๎ปัญหาของชํางพื้นบ๎านที่ปรากฏออกมาเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีความลงตัว มี
การถํายทอด การสื บ ทอด พัฒ นา และงานศิลปหั ตถกรรมพื้นบ๎านบางอยํางยังสามารถเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีได๎อีกด๎วยที่กลําวมาทั้งหมดนี้ได๎แสดงให๎เห็นถึงคุณคํา
ของงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านในบริบทตํางๆ
จากคานิยามทางด๎านคุณคําที่ได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงเกิดความคิดเห็นวํา งาน
ศิล ปหั ตถกรรมพื้น บ๎ านภาคใต๎ งานศิล ปะอีก ลั กษณะหนึ่งที่จัดอยูํในประเภทของงานศิล ปะ
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พื้นบ๎านเชํนกัน ดังนั้ นหากต๎องการที่จะทาการศึกษาคุณคําของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ มี
ความหมายสาคัญ เกี่ยวข๎องกับการดารงชีวิตของมนุษย์ ตั้งแตํเกิดจนตาย เนื่องจากชีวิตความ
เป็นอยูํของมนุษย์ ต๎องสัมพันธ์เกี่ยวกับ สิ่งของ เครื่องใช๎ ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์ที่มนุษย์สร๎าง
ขึ้นมาเพื่อแก๎ปัญหาในการดารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมตํางๆ งานหัตถกรรม จึงเป็นดังกระจกที่
สะท๎ อ นให๎ เ ห็ น ถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยูํ ข องผู๎ ค นในแตํ ล ะยุ ค สมั ย
เป็ น ตั ว บอกเลํ า
ประวัติศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม ในกลุํมชนตํางๆ คุณคําของ
ศิลปหัตถกรรม จึงสามารถสรุปเป็นตารางวิเคราะห์ได๎ดังนี้
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์คุณค่าของศิลปหัตถกรรม
คุณค่าของศิลปหัตถกรรม
รายชื่อ
ผู้เชี่ยวชาญ
เนื้ออํอน
ขรัวทองเขียว
(2539)

วุฒิ วัฒนสิน
(2541)
เกษร ธิตะจารี
(2532)

วิบูลย์ ลี้สวุ รรณ
(2544)
วัฒนะ
จูฑะวิภาต
(2535)

ด้านประโยชน์
ใช้สอย

ด้านความเชื่อ
และค่านิยม

ชํวยให๎เกิดความ
สะดวกสบาย

แสดงออกถึงคติ
คํานิยม ของ
ท๎องถิ่น

คุณคําด๎าน
ประโยชน์
ใช๎สอย

คุณคําด๎านความ
เชื่อและคํานิยม

คุณคําทาง
ประโยชน์
ใช๎สอย
รูปแบบที่เรียบ
งํายตรงตาม
ความสามรถของ
ชาวบ๎าน

คุณค่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์
และโบราณคดี

คุณคําทางด๎าน
ประวัติศาสตร์
และโบราณคดี

คุณค่า
ทางด้าน
ความงาม

คุณค่า
ทางด้าน
เศรษฐกิจ

คุณค่า
ทางด้าน
อัตลักษณ์

คุณคําในด๎าน
ความงาม

แสดงให๎เห็นภูมิ
ปัญญาท๎องถิน่

คุณคําอันเกิด
จากลักษณะ
เฉพาะถิ่น

คุณคําทางด๎าน
ความงาม

คุณคําทางด๎าน
ความงาม

แสดงให๎เห็นถึง
วิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียม
และความเชื่อ

การแสดงทาง
สุนทรียภาพ
(Aesthetics
expression)
ของท๎องถิน่
สะท๎อนออกมา
ในตัวงานให๎
เห็นถึงความ
งาม

คุณคํา
คุณคําทางด๎าน
ทางด๎าน
เศรษฐกิจ
ความเป็น
เอกลักษณ์
ของสังคม
วัฒนธรรม
คุณคําทาง
คุณคํา
สภาพเศรษฐกิจ
ทางด๎าน
อัตลักษณ์
เป็นคุณคําทีม่ ี
ลักษณะ
เฉพาะถิ่น
(Local
charecteristic)
แสดงให๎เห็น
ถึงลักษณะ
เฉพาะถิ่นมี
ความเป็น
เอกลักษณ์
ของผู๎สร๎าง

จากการศึกษาตารางวิเคราะห์ผู๎วิจัยสามารถสรุปแบํงคุณคําของงานศิลปหัตถกรรม
ได๎เป็น 6 ด๎านประกอบด๎วย
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1. ด๎านประโยชน์ใช๎สอย สร๎างขึ้นบนพื้นฐานการดารงชีวิต เพื่อตอบสนองความ
ต๎องการเพื่ออานวยความสะดวกสบายทางกายภาพหรือเพื่อแก๎ไขปัญหาในการดารงชีวิต
2. ด๎านความเชื่อและคํานิยม งานศิลปหัตถกรรม แตํเดิมนั้นผู๎สร๎างและผู๎ใช๎เป็นคน
เดียวกัน คือสร๎างขึ้นมาเพื่อใช๎งานเอง การที่ผู๎สร๎างจะมีคํานิยมและความเชื่อตํอสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด อยํางไรก็ยํอมจะถํายทอดสูํงานที่ตนสร๎างด๎วยความรู๎สึกนึกคิดของตน โดยมีแบบแผนของ
กลุํ ม วั ฒ นธร รมที่ ด ารอยูํ เ ป็ น ตั ว หลํ อ หลอม งานศิ ล ปหั ต ถกรรมจึ ง สะท๎ อ นความ
เชื่อ คํานิยม ของผู๎สร๎าง
3. คุณคําทางด๎านประวัตศาสตร์ และโบราณคดี เนื่องจากงานศิลปหัตถกรรมเป็นสิ่ง
ที่มนุษย์สร๎างขึ้นอยํางมีจุดประสงค์ และเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาแตํในอดีตได๎เป็นอยํางดีในฐานะ
ข๎อมูลหลักฐานที่เป็นรูปธรรมทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
4. คุณคําทางด๎านความงาม การสร๎างงานศิลปหัตถกรรมยํอมประกอบขึ้นด๎วยความ
ต๎องการทางประโยชน์ใช๎สอย แตํผู๎สร๎างก็ได๎พิจารณารูปทรงที่เหมาะสมและความงามที่นําใช๎
สอยประกอบไปด๎วยโดยได๎แสดงออกผํานทางรูปทรง โครงสร๎าง ลวดลาย วัสดุและฝีมืออัน
วิจิตร ประณีต
5.
คุ ณ คํ า ทางด๎ า นเศรษฐกิ จ ด๎ ว ยการผลิ ต สิ น ค๎ า และของที่ ร ะลึ ก จากการ
ทํองเที่ยว เป็นตัวสร๎างรายได๎ให๎แกํท๎องถิ่น จนถึงการสร๎างรายได๎โดยการสํงออกตํางประเทศ
6. คุณคําทางด๎านอัตลักษณ์ งานศิลปหัตถกรรมเกิดขึ้นภายใต๎ความแตกตํ างทาง
สภาพแวดล๎อม ฐานทรัพยากร วัฒนธรรมประเพณี คติความเชื่อ ที่หลํอหลอมเกิดเป็นแบบ
แผนวัฒนธรรม อัตลักษณ์เฉพาะกลุํมเฉพาะกลุํม
เมื่อสังเกตจากตารางวิเคราะห์พบวําผู๎เชี่ยวชาญทั้งหมด ได๎กลําวถึงคุณคําของงาน
ศิลปหัตถกรรมในด๎านอัตลักษณ์ ซึ่งแสดงถึงความสาคัญ และเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งอัตลักษณ์
คื อ ลั ก ษณะที่ ส ะท๎ อ นให๎ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะแบบอยํ า งเฉพาะตั ว ที่ แ ตกตํ า งกั น แม๎ วํ า จะเป็ น
ศิลปหัตถกรรมประเภทเดียวกัน ลักษณะเฉพาะตัวโดยชํางท๎องถิ่น ศิลปหัตถกรรม จึงสะท๎อนให๎
เห็นถึงลักษณะที่เรียกวํา อัตลักษณ์ มีความเป็นลักษณะเดํนเฉพาะตัว จึงเป็นคุณคําประการหนึ่ง
ที่มีผลในแงํความนําสนใจ มีผลเป็นตัวแทน เป็นสัญลักษณ์พื้นถิ่นของชุมชนนั้นๆ
ดังนั้นศิลปหัตถกรรมสะท๎อนให๎เห็นถึงคุณคําตํางๆ ทั้งในด๎านด๎านประโยชน์ใช๎สอย
ด๎านความเชื่อและคํานิยม คุณคําทางด๎านประวัติ ศาสตร์ และโบราณคดี คุณคําทางด๎านความ
งาม คุณคําทางด๎านเศรษฐกิจ และที่สาคัญที่สุดคือคุณคําด๎านอัตลักษณ์ ที่ผู๎เชี่ยวชาญได๎กลําวถึง
และให๎ความสาคัญ ดังนั้นการมองเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมถึงมีความสาคัญ
การทาให๎ เห็ น คุณคํา สาหรั บ ประสบการณ์ทางด๎านศิลปะแล๎ วการสื่ อสารกับการสร๎างสรรค์
ผลงานศิลปะจนเกิดความเข๎าใจ และการเชื่อมโยงประสบการณ์ทางปัญญา รวมทั้งประสบการณ์
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ทางด๎านอารมณ์ ทาให๎เกิดความตระหนักในคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมซึ่งจะ
แสดงพฤติกรรมออกมาคือ สนใจ ยอมรับ เปิดเผยตัว ยิ้ม เข๎าใกล๎ ทะนุถนอม รักษา ปกปูอง
เหลํานี้ คือ สิ่งที่ชํวยให๎ทราบถึงการเห็นคุณคําหลังได๎สัมผัสประสบการณ์ตรงซึ่งเราสามารถทาให๎
บุคคลเกิดการเห็นคุณคําได๎ โดยกาหนดสิ่งเร๎าขึ้นมาเพื่อกระตุ๎น ความรู๎ซึ้งถึงความรู๎สึก ที่บุคคล
ได๎ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสิ่งที่ต๎องการสร๎างความซาบซึ้ง เพื่อทาให๎ภาพประสบการณ์ อารมณ์
มีความเดํนชัดขึ้น ประกอบไปด๎วยองค์ประกอบสาคัญคือ 1.คุณคําเปูาหมาย 2.การรู๎คุณคํา 3.
ประสบการณ์ตรง 4.สิ่งกระตุ๎น การปฏิบัติจริง จึงเป็นแนวทางสาคัญที่สํงเสริมให๎เห็นคุณคําของ
งานชิ้นนั้น รวมทั้งประสบการณ์จะเสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนเกิดการรับรู๎ เกิดความสามารถในการ
ประเมินคุณคํา ประสบการณ์เหลํานี้นาไปสูํความรักความทะนุถนอมรู๎คุณคํา รักอยํางมีเหตุผล
และที่สาคัญคือการสืบทอดสิ่งนั้นตํอเนื่องจากมองเห็นคุณคําที่แท๎จริง ซึ่งการทากิจกรรมศิลปะ
เป็นเครื่องมือในการชํวยให๎เยาวชนมองเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม โดยมี
รายละเอียดเรื่องการจัดกิจกรรมดังตํอไปนี้
3. การจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนได๎รับประโยชน์
สูงสุดจากการเรียน ได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได๎ประยุกต์ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิต ได๎มี
ความสุขและสนุกกับการเรียนนั้น ตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา โดย
สามารถแบํงประเภทการจัดกิจกรรมได๎ดังนี้
1. Active Learning เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนเป็นผู๎กระทา หรือปฏิบัติด๎วยตนเอง ด๎วย
ความ กระตือรือร๎น เชํน ได๎คิด ค๎นคว๎า ทดลองรายงาน ทาโครงการ สัมภาษณ์ แก๎ปัญหา ฯลฯ
ได๎ ใ ช๎ ประสาทสั ม ผั ส ตํ า ง ๆ ท าให๎ เ กิ ด การเรี ย นรู๎ ด๎ ว ยตนเองอยํ า งแท๎ จ ริ ง ผู๎ ส อนท าหน๎ า ที่
เตรียมการจัด บรรยากาศการเรียนรู๎ จัดสื่อสิ่งเร๎าเสริมแรงให๎คาปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู๎
รํวมกัน
2. Construct เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนได๎ค๎นพบสาระสาคัญหรือองค์ความรู๎ใหมํด๎วย
ตนเอง อันเกิด จากการได๎ศึกษาค๎นคว๎าทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และลงมือปฏิบัติจริง ทาให๎
ผู๎เรียนรักการอําน รักการศึกษาค๎นคว๎าเกิดทักษะในการแสวงหาความรู๎ เห็นความสาคัญของการ
เรียนรู๎ ซึ่งนาไปสูํ การเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ (Learning Man) ที่พึงประสงค์
3. Resource เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ที่หลากหลายทั้ง
บุ ค คลและ เครื่ อ งมื อ ทั้ ง ในห๎ อ งเรี ย น และนอกห๎ อ งเรี ย น ผู๎ เ รี ย นได๎ สั ม ผั ส และสั ม พั น ธ์ กั บ
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สิ่งแวดล๎อมทั้งที่ เป็นมนุษย์ (เชํน ชุมชน ครอบครัว องค์กรตําง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตาม
หลักการที่วํา "การเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์”
4. Thinking เป็น กิจกรรมที่สํ งเสริมกระบวนการคิด ผู๎เรียนได๎ฝึ กวิธีคิดในหลาย
ลักษณะ เชํน คิดคลํอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูกทาง คิดกว๎าง คิดลึกซึ้ง คิด
ไกล คิดอยํ างมีเหตุผล เป็นต๎น (ทิศนา แขมมณี , 2543) การฝึกให๎ผู๎ เรียนได๎คิดอยูํเสมอใน
ลักษณะ ตําง ๆ จะทาให๎ผู๎ เรี ยนเป็นคนคิดเป็น แก๎ปัญหาเป็น คิดอยํางรอบคอบมีเหตุผ ล มี
วิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสร๎างสรรค์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่จะเลือกรับ
และปฏิเสธข๎อมูล ขําวสารตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกได๎
อยํางชัดเจนและมี เหตุผลอันเป็นประโยชน์ตํอการดารงชีวิตประจาวัน
5. Happiness เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนได๎เรียนอยํางมีความสุข เป็นความสุขที่เกิดจาก
ประการที่หนึ่ง ผู๎เรียนได๎เรียนในสิ่งที่ตนสนใจสาระการเรียนรู๎ ชวนให๎สนใจใฝุค๎นคว๎าศึกษาท๎า
ทาย ให๎แสดง ความสามารถและให๎ใช๎ศักยภาพของตนอยํางเต็ม ที่ ประการที่สองปฏิสัมพันธ์
(Interaction) ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอนและระหวํางผู๎เรียนกับผู๎เรียน มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร
มีการชํวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมรํวมด๎วยชํวยกัน ทาให๎ผู๎เรียนรู๎สึกมีความสุขและ
สนุกกับการเรียน
6. Participation เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู๎ เ รี ย นมี สํ ว นรํ ว มในการวางแผนก าหนดงาน
วางเปูาหมายรํ วมกัน และมีโอกาสเลือกทางานหรือศึกษาค๎นคว๎าในเรื่องที่ตรงกับความถนัด
ความสามารถ ความสนใจ ของตนเอง ทาให๎ผู๎เรียนเรียนด๎วยความกระตือรือร๎น มองเห็นคุณคํา
ของสิ่งที่เรียนและสามารถ ประยุกต์ความรู๎นาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตจริง
7. Individualization เป็นกิจกรรมที่ผู๎สอนให๎ความสาคัญแกํผู๎เรียนในความเป็นเอก
บุคคล ผู๎สอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียน มุํง
ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาตนเองให๎เต็มศักยภาพมากกวําเปรียบเทียบแขํงขันระหวํางกันโดยมีความ
เชื่อมั่นผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู๎ได๎ และมีวิธีการเรียนรู๎ที่แตกตํางกัน
8. Good Habit เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เชํน ความ
รับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้าใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ
และ ลักษณะนิสัยในการทางานอยํางเป็นกระบวนการการทางานรํวมกับผู๎อื่น การยอมรับผู๎อื่น
และ การเห็นคุณคําของงาน เป็นต๎น
โดยสรุปการจัดกิจกรรมที่ เป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนได๎รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียน
ได๎พัฒนาศักยภาพในหลายด๎าน โดยเฉพาะด๎านความคิดสร๎างสรรค์ ความรู๎ความเข๎าใจที่ ได๎จาก
การทากิจกรรม ได๎ประยุกต์ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในชีวิต ได๎มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู๎
ตลอดจนมองเห็นคุณคําและความสาคัญของงาน
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การจัดกิจกรรมศิลปะ
กิ จ กรรมศิ ล ปะ เป็ น กิ จ กรรมสร๎ า งสรรค์ ที่ จ ะชํ ว ยเป็ น แนวทางในการแสดง
ความสามารถ ความรู๎สึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปแบบของกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเหลํานั้น
อาจแสดงอยูํในรูปของวัตถุ สิ่งของหรือรูปภาพ ที่ชํวยสํงเสริมให๎ผู๎ทากิจกรรมได๎เกิดการค๎นคว๎า
ทดลองและสื่อความคิดของตนเองให๎แกํผู๎อื่นและสิ่งที่อยูํรอบตัว เป็นการพัฒนาความคิดการ
สังเกต เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู๎ เกิดการพัฒนาทั้งทางด๎านรํางกายและสมอง (ดนู จีระเดชากุล,
2541) การทากิจกรรมทางศิลปะยังสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะ ทัศนคติ ความคิด และรูปแบบ
พฤติ ก รรม ที่ มุํ ง เสริ ม ไปในทิ ศ ทางที่ ดี พ ร๎ อ มๆกั น ในทุ ก ๆด๎ า น มี ค วามเจริ ญ งอกงามในทาง
สร๎างสรรค์อยํางสูงสุด (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2544 ) กิจกรรมศิลปะนั้นจะต๎องปฏิบัติทั้งทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติเพื่อฝึกให๎เกิดความชานาญทั้งด๎านฝีมือและความคิด การเรียนศิลปะจะขาดการฝึกฝน
ไมํได๎เลย ดังนั้นทุกครั้งที่เรียนเนื้อหาจนจบ ก็ต๎องปฏิบัติกิจกรรมออกมาเพื่อแสดงให๎ เห็นวํา
เข๎าใจ ซาบซึ้งเนื้อหานั้นโดยแสดงออกมาเป็นผลงาน (เกสร ธิตะจารี, 2543)
กิจ กรรมศิล ปะเป็ น สํ ว นประกอบที่ ส าคั ญ สํ ว นหนึ่ง ในการสอนศิล ปะ เนื่ องจาก
กิจกรรมเป็นสื่อในการเรียนการสอน (นิรมล ตีรณสาร, 2525) รวมทั้งการจัดกิจกรรมศิลปะให๎
ผู๎สนใจทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยกิจกรรมศิลปะเป็นสํวนสาคัญในการสํงเสริมการพัฒนา
ชีวิต ทั้งในด๎านสติปัญญา รํ างกาย อารมณ์ และสังคม เนื่องจากธรรมชาติ ของศิลปะมีความ
ยืดหยุํนสูง สามารถตอบสนองการแสดงออกของมนุษย์ในทุกเพศทุกวัย เป็นอยํางดี (Wendy
M.L. Libby, 2000) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ ควรมีวิธีการเชื่อโยงแนวทาง
ความคิด ไปสูํประสบการณ์ สภาพแวดล๎อมวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งการประเมินคุณคําผลงาน
ของตนเองและผู๎อื่น กระตุ๎นให๎เกิดความอยากเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องอยํางเป็นระบบ จากความคิด
ที่มีคุณคําไปสูํการปฏิบัติ และคุณคําของผลงานไปสูํความคิด ความซาบซึ้ง และยังกระตุ๎นการ
รับรู๎ความคิด จินตนาการและการสร๎างความเชื่อมั่น (Wendy M.L. Libby, 2000)
กิจ กรรมศิล ปะเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ของการเรียนการสอนวิช าศิล ปะ จาก
ขั้นตอนกระบวนการในการทางานที่สํงผลให๎บุคคลเกิดการเรียนรู๎ ได๎แสดงออกถึงเรื่องราวที่พบ
เห็นหรือสิ่งที่อยูํภายในจิตใจ รวมทั้งแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะของบุคคลและวัฒนธรรมผําน
วิธีการเลํน วิธีการใช๎วัสดุ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด๎วยรูปแบบตํางๆ ซึ่งสํงผลตํอพัฒนาทางด๎าน
รํางกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจของเด็ก (Maxey Fagan, 2015) กิจกรรมศิลปศึกษานอกจาก
จะมีคุณคําตํอตัวบุคคลยังมีความสาคัญตํอสังคมโดยการนามาใช๎ในการแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้ น สังคม
เป็นสิ่งที่ทาให๎บุคคลเกิดความเข๎าใจถึงความแตกตํางทางวัฒนธรรมของแตํละบุคคล กํอให๎เกิด
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การเรียนรู๎และยอมรับถึงความหลากหลายทางด๎านความคิด ทัศนคติและความเชื่อ จากการ
น าเอาความรู๎ ท างศิ ล ปะมาบู ร ณาการกั บ องค์ ค วามรู๎ ตํ า งๆ มาใช๎ ใ ห๎ เ กิ ด ประโยชน์ ตํ อ สั ง คม
นอกจากนี้ กิจ กรรมศิ ล ปะยั ง มีคุ ณคํา ตํอ กลุํ มเด็กที่ มีต๎ องการเป็ นพิ เศษทั้ง ในกลุํ ม ผู๎ ที่ มีค วาม
บกพรํ อ งและกลุํ ม ที่ มี ค วามสามารถเป็ น พิ เ ศษโดยน ากิ จ กรรมศิ ล ปะมาใช๎ เ ป็ น สื่ อ ในการ
ติดตํอสื่อสารและรับรู๎ถึงความคิดความเข๎าใจโดยไมํต๎องใช๎คาพูด สํงผลให๎เด็กที่มีความต๎องการ
เป็นพิเศษพัฒนาศักยภาพและมีคุณคําตํอตนเองและสังคม (Hurwitz, 2007) การจัดกิจกรรม
ศิลปะต๎องอาศัยองค์ประกอบหลายด๎าน โดยต๎องมีการวางแผนการจัดกิจกรรม การเลือกขั้นตอน
และรูปแบบเนื้อหาที่มีความเหมาะสมตํอทักษะความสามารถ ประสบการณ์ และพัฒนาการของ
เด็ ก ในแตํ ล ะวั ย และมี ก ารวั ด ประเมิ น ผลเพื่ อ เป็ น การตรวจสอบความสอดคล๎ อ งระหวํ า ง
จุดประสงค์และผลของการทากิจกรรม (Guy, 1982) ในการจัดการดาเนินกิจกรรมศิลปะอยําง
เป็นขั้นตอนจะสํงผลให๎กิจกรรมศิลปะนั้นประสบความสาเร็จและมีคุณคําเป็นอยํางมาก
กิจกรรมศิลปะเป็นกระบวนการในการเรียนการสอนศิลปะโดยผํานการลงมือปฏิบัติ
ซึ่งในการออกแบบสร๎างสรรค์กิจกรรมให๎มีประโยชน์และสอดคล๎องตํอความต๎องการของผู๎เรียน
นอกจากตัวผู๎สอนหรือผู๎จัดกิจกรรมและนักเรียนหรือผู๎รํวมกิจกรรมแล๎วยังมีองค์ประกอบที่สํงผล
ให๎การจัดกิจกรรมประสบผลสาเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์กิจกรรมประกอบด๎วย
1. การวางแผน
การวางแผนการจัดกิจกรรมการสอนนั้นมี 2 แบบ คือ 1) การวางแผนระยะสั้น/ราย
คาบ คือวางแผนกิจกรรมในแตํละครั้ง โดยมีการกาหนดความคิดรวบยอด จุดประสงค์ เนื้อหา
รูปแบบกิจกรรมในแตํละครั้ง และการวัดประเมินผลในกิจกรรมในแตํละครั้งมีความเชื่อมโยงตํอ
กัน 2) การวางแผนระยะยาว/รายปี โดยต๎องมีการศึกษาโครงสร๎างภาพรวมของหลักสูตร จุก
ประสงค์และโครงสร๎าง เพื่อกาหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎มีความเหมาะสมกับเวลาและ
ความแตกตํางของเด็กในแตํละระดับ (Guy, 1982) สิ่งที่ต๎องคานึงถึงในการวางแผนการจัด
กิจกรรมให๎กับเด็กมีดังตํอไปนี้ 1) ควรจัดให๎มีความสอดคล๎องกับจุดประสงค์ตามแบบแผนการ
สอน ซึ่ ง จุ ด ประสงค์ ใ นการสอนนั้ น เป็ น การก าหนดสิ่ ง ที่ เ ด็ ก เรี ย นรู๎ สามารถแบํ ง ได๎ เ ป็ น
ความสามารถในการมอง การฝึกการสังเกตความจา การรับรู๎ จินตนาการ และการตัดสินคุณคํา
ความงามของเด็ ก ความสามารถในการรั บ รู๎ เ นื้ อ หา การให๎ ค าจ ากั ด ความทางศิ ล ปะ และ
ความสามารถในการปฏิบัติผลงาน โดยเด็กจะต๎องมีความสามารถในการทางานและสารมารถ
สร๎างสรรค์ผลงานได๎ (Guy,1982) ควรเลือกกิจกรรม 1) มีความสอดคล๎องกับเนื้อหา 2) เนื้อหา
และกิจกรรมควรมีความนําสนใจ เพื่อให๎เด็กมีความกระตือรือร๎นที่จะเรียนรู๎เสมอ 3) ควรเป็น
กิจกรรมที่สํงเสริมความคิดสร๎างสรรค์และให๎เด็กมีอิสระในการทางาน เพื่อให๎เกิดความคิดใหมํๆ
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4) เนื้อหากิจกรรมต๎องไมํยากงํายจนเกินไป ไมํให๎เกิดความนําเบื่อหนําย และรู๎สึกภูมิใจเมื่อ ได๎ทา
กิจ กรรมเป็ น ผลส าเร็ จ และ 6) ควรมี ความสอดคล๎ อ งตํอ วุ ฒิ ภ าวะและความสนใจของเด็ ก
(Clement, 1975) เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสูดเพื่อให๎กิจกรรมเป็ นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว๎ โดย
การวางแผนออกแบบตัวกิจกรรมนั้นจะต๎องไมํงําย ไมํยากหรือซับซ๎อนจนเกินไป ควรมีการลาดับ
เนื้อหาจากงํายไปสูํกิจกรรมที่ยากยิ่งขึ้น ในแตํละกิจกรรมควรมีการเชื่อมโยงในด๎านเนื้อหา สื่อ
เทคนิ ค และขั้ น ตอนวิธี ใ นการทางาน ซึ่ งขั้ น ตอนในการวางแผนกิ จ กรรมนั้ น ควรก าหนดถึ ง
จุดประสงค์ เนื้อหากิจกรรม รูปแบบขั้นตอนวิธีในการทางาน สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ใน
กิจกรรมและการประเมินผล เพื่อครูผู๎สอนหรือผู๎จัดกิจกรรมเข๎าใจหลักการ จุดมุํงหมาย และ
สาระของกิจกรรม สํงผลให๎การจัดกิจกรรมมีคุณภาพ ทาให๎ผู๎สอนมีความพร๎อ ม ความมั่นใจใน
การจัดกิจกรรม สามารถจัดกิจกรรมให๎เป็นไปตามลาดับขั้น
ในการวางแผนจัดกิจกรรมศิลปะควรคานึงถึงองค์ประกอบตํางๆ เนื่องจากมีปัจจัยที่
หลากหลายจึงควรคัดเลือกกิจกรรมเพื่อให๎ตอบสนองตํอการพัฒนาการด๎านตํางๆ และเกิดการ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภ าพสูงสุด การออกแบบวางแผนกิจกรรมจึงควรคานึงถึงสิ่งตํางๆ (นิรมล
ตีรณสาร, 2525) ความเหมาะสมสาหรับนักเรียน
1.1. วัย เนื่องจากเด็กในแตํละวัยมีความแตกตํางกันในแงํของสติปัญญา ทักษะ
ความสนใจ ความต๎องการ และความสามรถในการใช๎เครื่องมือ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมควร
คานึงถึงความยากงําย การใช๎เวลาที่เหมาะสม การสนองความต๎องการและเครื่องมือให๎เหมาะสม
กับเด็ก
1.2. เพศ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถของเด็กชายและเด็กหญิงมี
ความแตกตํางกัน รวมทั้งความคิดข๎อกาหนดของคนในสังคมที่มีความเห็นความเชื่อวํางานศิลปะ
เชํน งานประดิษฐ์ เย็บปักถักร๎อย เป็นงานของเพศหญิง ด๎วยเหตุนี้จึงควรจัดกิจกรรมให๎เปิดกว๎าง
มีความเหมาะสมกับความสนใจและเพศของเด็ก
1.3. ความแตกตํางระหวํางบุคคล เด็กแตํละคนยํอมมีความแตกตํางกันในเรื่อง
วัฒนธรรมสิ่งแวดล๎อม การอบรมเลี้ยงดู ฐานะทางครอบครัว ประสบการณ์ตํางๆ ดังนั้นการจัด
กิจกรรมศิลปะจึงควรเลือกให๎เหมาะสม
1.3.1 ความเหมาะสมกับสภาพผู๎จัดกิจกรรม
ผู๎จัดกิจกรรมศิลปะให๎กับเด็กควรรู๎ความสนใจ สํวนดี สํวนด๎อยและ
ความสามารถของตน และนามาใช๎ในการจัดกิจกรรมที่ตนมีความสามารถมาใช๎ และควรพัฒนา
ข๎อด๎อยของตนเพื่อให๎สามารถจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต๎องการ
และความสนใจของเด็กได๎ทุกกลุํม
1.3.2 ความเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน/สถานที่
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ความแตกตํางของโรงเรียนหรือแตํละสถานที่ยํอมมีปัจจั ยที่แตกตําง
กัน ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานที่ที่จะอานวยการจัดกิจกรรม
1.3.3 ความเหมาะสมสภาพสังคมในด๎านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณี
ศาสนา ความเชื่อ สถานการณ์บ๎านเมือง
ควรจัดกิจกรรมให๎ มีความเหมาะสมเพื่อสํงเสริมหรือแก๎ไขสภาพที่ดี
หรื อไมํดีข องสั ง คม เนื่ องในฐานะเด็กที่ เป็น สํ ว นหนึ่งของสั ง คมจึ งเป็น สํ ว นหนึ่งที่ จะสะท๎อ น
ผลักดัน สํงเสริม สนับสนุน สังคมเพื่อให๎สังคมเกิดความเจริญก๎าวหน๎า
การวางแผนในการจัดกิจกรรรมนั้นมี 2 ลักษณะ คือ การวางแผนระยะสั้น/ราย
คาบ และการวางแผนระยะยาว/รายปี ซึ่ ง การวางแผนการจั ด กิ จ กรรมนี้ จะต๎ อ งค านึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เนื้อหารูปแบบกิจกรรม และการประเมินผล เพื่อให๎กิจกรรมดาเนินไป
อยํางราบรื่นและมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะสํงผลดีตํอผู๎เรียน และต๎องมีการคานึงถึงองค์ประกอบ
ตํางๆ ในเรื่องความเหมาะสมด๎านวัย เพศ และความแตกตํางระหวํางบุคคลของนักเรียน ซึ่งเป็น
ปัจจัยตํางตํอความสนใจ ของนักเรียนในด๎านเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกตํางกัน
ความเหมาะสมด๎านสภาพของผู๎จัดกิจกรรมวําตนมีความรู๎ความสามารถชานาญในเรื่องใด นาเอา
ศักยภาพของตนมาใช๎ในกิจกรรมให๎มีประโยชน์ม ากที่สุด และควรพัฒนาจุดด๎อยของตนเพื่อให๎
สามารถจัดกิจกรรมที่หลากหลายให๎กับนักเรียนได๎ ควรคานึงถึงสภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม
เพื่อเสริมสร๎างให๎เด็กเป็นสํวนหนึ่งในการสํงเสริม สะท๎อน สนับสนุนให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า
2. รูปแบบการสอน
รู ป แบบการสอนคือ ลั กษณะในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนศิล ปะซึ่ง มี
หลากหลาย รูปแบบได๎แกํ 1) การด๎วยวิธีการเรียนแบบทํองจา 2) การสอนด๎วยวิธีการซักถาม 3)
การสอนแบบบรรยาย 4) การสอนแบบอุปนัย 5) การสอนแบบนิรนัย 6) การมอบหมายงาน 7)
การสอนแบบโครงการ 8) การสอนแบบอภิปราย 9) การสอนแบบสาธิต 10) การทานรายบุคคล
11) การทากิจกรรมกลุํม 12) เกมส์ 13) การแสดงบทบาทสมมติ 14) การศึกษานอกสถานที่
(Guy, 1982) เป็นต๎น จากข๎างต๎นสามารถแบํงการสอนเป็น 3 ประเภทใหญํๆ คือ 1) การสอน
แบบครูเป็น ศูนย์ กลาง 2) การสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางและ 3) การสอนแบบครูและ
นักเรียนมีสํวนรํวมในการทางานรํวมกัน และสามารถจาแนกรูปแบบการสอนได๎ 3 ลักษณะคือ
1) การสอนโดยตรง เป็ น การถํายทอดทั กษะ เทคนิคหรือกระบวนการให๎ นักเรีย นได๎เรียนรู๎
โดยตรง 2) การสอนโดยการตั้งคาถามทั้งในรูปแบบเดี่ยวและแบบกลุํม เป็นการสอนเกี่ยวกับ
ความคิด ทฤษฎี หรือการวิเคราะห์ 3) วิธีการค๎นพบ ตามขั้นตอนแตํละบทเรียนและได๎มีการ
แก๎ปัญหา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นไมํมีวิธีใดดีที่สุด แตํการสอนที่ดีนั้นจะต๎อง
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ขึ้นอยูํกับความเหมาะสมของเนื้อหาและต๎องใช๎วิธีการผสมผสานกัน รูปแบบการสอนที่ดีจะต๎องมี
จุดมุํงหมาย การจัดเตรียมเนื้อหา วัสดุ อุปกรณ์ และการประเมินผลให๎สอดคล๎องกับจุดมุํงหมาย
ต๎องยึดหลักความแตกตํางและประสบการณ์ของเด็กแตํละคน โดยครูมีหน๎าที่สร๎างบรรยากาศทั้ง
สิ่งแวดล๎ อมและอารมณ์ไมํเหมาะสมแกํการเรียนรู๎ มีการเปิดโอกาสให๎ เด็กมีสํ วนรํว มในการ
วางแผน และการดาเนินกิจกรรม
3. การวัดการประเมินผล
การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในกิจกรรมศิลปะนั้นกระบวนการขั้นตอนใน
การตัดสินคุณคําและลักษณะการทางานของเด็ก ไมํสามารถใช๎ความรู๎สํวนตัวในการตัดสิน แตํ
ต๎องมีมาตรฐานเป็นเกณฑ์ตามที่ได๎กาหนดไว๎ตามวัตถุประสงค์ในแตํละกิจกรรม ทั้งในด๎านการ
มอง การรับรู๎ และการลงมือปฏิบัติกิจกรรม (Guy, 1982) ซึ่งสามารถใช๎ในการวินิจฉัยรูปแบบ
การทางานและการประเมินผลงานในการวัดการประเมินผลนี้ เป็นการประเมินผลการเรียนรู๎และ
ความส าเร็ จของนั กเรี ยนและครูผู๎ สอนได๎ โดยการประเมินขั้นตอนการทากิจกรรมศิล ปะนั้น
สามารถทาได๎ดังนี้ 1) การสังเกต 2) การสัมภาษณ์ 3) การอภิปราย 4) การปฏิบัติ 5) การตรวจ
จากแบบรายการ 6) การใช๎ ค าถาม 7) การทดสอบ 8) การเขี ย นบทความ 9) การมอง
ลักษณะเฉพาะบุคคล 10) การประเมินทัศนคติ 11) แฟูมสะสมงาน 12)การตัดสินผลงาน 13)
แบบทดสอบมาตรฐาน 14) แบบทดสอบทางการจากครู (Hurwitz, 2007)
กิจกรรมศิลปะ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการจัดการเรียนการเรียนการสอนศิลปะ
ทั้ง ในและนอกสถานศึ ก ษา ซึ่ ง เป็น สิ่ ง ที่ สํ ง เสริ ม และพั ฒ นาชี วิ ต ในด๎ า นสติ ปั ญ ญา รํ า งกาย
อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพ ผํานกระบวนการแสดงออกขณะปฏิ บัติกิจกรรมอันมาจากการ
เชื่อมโยงจากความคิดไปสูํประสบการณ์ ตลอดจนสร๎างเสริมความเชื่อมั่น
ศิลปะเป็นสิ่งที่มีคุณคําตํอตัวบุคคลผู๎ ที่สร๎างสรรค์และผู๎ที่ได๎รับชมผลงานศิลปะ ผําน
การเรียนรู๎รูปแบบขั้นตอนการสร๎างสรรค์ผลงานและการพิจารณาถึงรูปแบบความงาม และมี
คุณคํา ในหลายๆด๎าน ทั้งในด๎านการพัฒนาความคิด การตอบสนองตํอความต๎องการด๎านความ
รัก ความต๎องการแสดงออก และการยอมรับนับถือ เนื่องจากพื้นฐานของศิ ลปะมีความยืดหยุํน
และกว๎างขวาง ทาให๎สามารถเรียนรู๎ สารวจและได๎มีความคิดเป็นอิสระ (Mary Kear and
Gloria Callaway, 2000) จากขั้นตอนในการทางานศิลปะสํงผลให๎ผู๎เรียนมีความคิดที่ละเอียดถี่
ถ๎วน รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ โดยถํายทอดออกมาในรูปแบบของ
ผลงานศิลปะ นอกจากนี้ได๎ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎แก๎ปัญหาตํางๆ อยํางสร๎างสรรค์และเสริมทัก ษะที่
จาเป็นในชีวิตประจาวัน เชํน กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท๎องถิ่น ซึ่งเป็นการนา
การเรียนการสอนศิลปะไปใช๎ในการสอนสัมพันธ์กับวิชาอื่นๆ อยํางเหมาะสม การทากิจกรรม
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ศิลปะยังชํวยให๎มีความสุข มีรสนิยมที่ดี จิตใจอํอนโยน มีความภูมิใจในผลงาน ซึ่งเป็นความมุํงมั่น
ของสังคม(ประเทิน มหาขันธ์, 2531) ยังสํงผลให๎ผู๎เรียนได๎รับโอกาสในการพัฒนามุมมองทาง
ความคิดของตน ได๎ค๎นคว๎า เลือกใช๎วัสดุที่หลากหลาย เรียนรู๎วิธีการ เทคนิค แนวคิดของศิลปะ
ทาให๎เกิดความเข๎าใจเรียนรู๎ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลาย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
แตํละพื้นที่ นอกจากนี้ยังสํงผลให๎เกิดการติดตํอสื่อสารในชุมชน จากการนาเอาศิลปะที่จัดขึ้น
เชื่อมโยงสูํกิจกรรมชุมชน ทาให๎ผู๎เรียนเข๎าใจและรับรู๎ถึงสิ่งแวดล๎อมที่อยูํรอบตนเอง (Mary Kear
and Gloria Callaway, 2000)
ดังนั้นกิจกรรมศิลปะจึงเป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่สาคัญ ทั้งความสาคัญโดยตรง ความ
เพลิดเพลิน สํงผลให๎ผู๎เรียนรู๎มีความคิด ไตรํตรองที่รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ทาให๎เกิดความ
เข๎ า ใจเรี ย นรู๎ วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาที่ ห ลากหลาย และยั ง สร๎ า งเครื อ ขํ า ยที่ ดี ภ ายนอก
เชํนเดียวกัน
ประเภทของการจัดกิจกรรมศิลปะ
การจัดกิจกรรมศิลปะให๎กับผู๎เรียนเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรง เกิด
ทักษะการใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎รวบรวม
ความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ และความคิดสร๎างสรรค์แสดงออกมาโดยผํานสื่อทางศิลปะ
เพราะผลงานที่เป็นรูปธรรม ทาให๎ผู๎เรียนคิดและแก๎ปัญหาเป็น อันจะสํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ที่เป็นระบบระเบียบและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยง
ตํอไปเป็นนิสัยทาให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพในสังคม (วุฒิ วัฒนสิน, 2541) จาแนกแกนศิลปะปฏิบัติ
หรือประเภทของกิจกรรมได๎ดังนี้
1. กิจกรรมประเภทจิตรกรรม เป็นการสร๎างสรรค์ผลงานโดยใช๎เทคนิค วาดเส๎น ระบาย
สีเพื่อให๎เกิดรูปรําง รูปทรง ซึ่งอดีตมักมีลักษณะเป็นงาน 2 มิติ โดยใช๎กระดาษ ผ๎าใบ พูํกัน แปรง
และสี เป็นต๎น แตํในปัจจุบันได๎มีการพัฒนาทั้งลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ
2. กิจ กรรมศิล ปะประเภทภาพพิมพ์ งานศิล ปะอันเกิดจากการออกแบบการใช๎เส๎ น
ลวดลาย สี แสง เงา รูปแบบ เพื่อถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดและอารมณ์ลงบนแมํพิมพ์ จากนั้นจึง
ถํายทอดจากแมํพิมพ์ไปสูํ กระดาษ หรือวัส ดุรองพื้นอื่นๆ ผลงานภาพพิมพ์จึงตํางจากผลงาน
จิตรกรรม ซึ่งได๎รับการถํายทอดจากการแสดงออกโดยตรงในขณะที่ผลงานภาพพิมพ์เป็นผลงาน
ที่ถํายทอดจางสองแมํพิมพ์
3. กิจกรรมศิลปะประเภทประติมากรรม ผลงานศิลปกรรม 3 มิติ ที่เกิดจากการปั้นการ
แกะสลัก การหลํอ การปะ การเชื่อมหรือการผสมผสานวิธีการตํางๆเข๎าด๎วยกันเป็นต๎น

76
4. กิจกรรมศิลปะประเภทการประดิษฐ์ เป็นการแสดงออกถึงความคิดสร๎างสรรค์ในการ
สร๎างสรรค์ผลงาน มีรูปแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ผสมผสานกันของเทคนิคตํางๆ ออกมาเป็น
ผลงานศิลปะประดิษฐ์
กิจกรรมทัศนศิลป์หรือกิจกรรมศิลปะ สามารถจาแนกประเภทเป็น 3 ประเภท
ใหญํๆคือ (พีรพงศ์ กุลพิศาล, 2545)
1. กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ หมายถึง กิจกรรมที่มุํงสร๎างสรรค์ผลงานบนพื้นระนาบ บน
วัสดุตํางๆ โดยใช๎วิธีการวาดเส๎ น ระบายสี พิมพ์หรือกดทัพให๎เป็นสี หยดสี ปะติดด๎วยกระดาษสี
เป็นต๎น ซึ่งกิจกรรมศิลปะประเภทนี้ได๎แกํ การวาดภาพด๎วยนิ้วมือ หรือมือ การวาดภาพด๎วย
เส๎ น ด๎ า ย ดิ น สอสี สี เ ที ย น สี ฝุ น สี น้ า สี โ ปสเตอร์ ผลงานจะเป็ น ระนาบและมิ ติ ข องความ
กว๎างขวาง
2. กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ หมายถึ งกิจกรรมที่ให๎เด็กมุํงสร๎างผลงานให๎มีลักษณะลอยตัว
นูนหรือเว๎าไปในพื้น มีลักษณะเป็นรูปทรง โดยใช๎วัสดุและกลวิธีการตํางๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุ
นั้นๆ เชํนการปั้นทราย ดินน้ามัน แปูง การสาน การพับกระดาษ โดยประกอบวัสดุตํางๆ เข๎า
ด๎วยกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไมํซับซ๎อน สามารถทาได๎อยํางรวดเร็ว งํายและเสี่ยงตํออันตราย ผลงาน
ที่ได๎จะสามารถมองเห็นได๎หลายทิศหลายทางสัมผัสจับต๎องได๎ เชํน การปั้น รูปแกะสลัก เป็นต๎น
3. กิจกรรมผสมผสาน 2 และ 3 มิติ หมายถึงกิจกรรมที่สร๎างสรรค์ โดยใช๎วัสดุและ
กลวิธีทางการทากิจกรรมศิลปะ 2 และ 3 มิติรวมเข๎าด๎ว ยกัน เชํนใช๎สีโปสเตอร์ระบายรูปปั้นดิน
เหนียว
จากการศึกษาพบวํากิจกรรมศิลปะสามารถแบํงประเภทได๎ 3 ประเภทประกอบด๎วย
1. กิจกรรมศิลปะ 2 มิติ แบํงตามวัสดุและวิธีการสามารถแบํงออกเป็น 2 ประเภทยํอย
คือ
1.1. กิจกรรมประเภทจิตรกรรม เป็นการสร๎างสรรค์ผลงานโดยใช๎เทคนิค วาด
เส๎น ระบายสีเพื่อให๎เกิดรูปรําง รูปทรง
1.2. กิจกรรมศิลปะประเภทภาพพิมพ์ งานศิลปะอันเกิดจากการออกแบบการใช๎
เส๎ น ลวดลาย สี แสง เงา รู ป แบบ เพื่อถํายทอดความรู๎สึ กนึกคิดและอารมณ์ล งบนแมํพิมพ์
จากนั้นจึงถํายทอดจากแมํพิมพ์ไปสูํกระดาษ หรือวัสดุรองพื้นอื่นๆ
2. กิจกรรมศิลปะ 3 มิติ คือกิจกรรมศิลปะประเภทประติมากรรม ผลงานศิลปกรรม 3
มิติ ที่เกิดจากการปั้นการแกะสลัก การหลํอ การปะ การเชื่อมหรือการผสมผสานวิธีการตํางๆเข๎า
ด๎วยกัน
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3. กิจกรรมผสมผสาน 2 และ 3 มิติ กิจกรรมศิลปะประเภทการประดิษฐ์ เป็นการ
แสดงออกถึ ง ความคิ ด สร๎ า งสรรค์ ใ นการสร๎ า งสรรค์ ผ ลงาน มี รู ป แบบทั้ ง 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ
ผสมผสานกันของเทคนิคตํางๆ ออกมาเป็นผลงานศิลปะประดิษฐ์
กระบวนการการสอนศิลปะปฏิบัติหรือกิจกรรมศิลปะเพื่อให้เกิดการเห็นคุณค่า
ศิลปะเป็นวิชาที่มุํงเน๎นพัฒนาให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช๎
วัสดุอุปกรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร๎างสรรค์ หรือประกอบอาชีพ ตลอดจนกระทั่งสามารถ
ถํายทอด ความรู๎สึกนึกคิดและจินตนาการของแตํละบุคคลออกมาให๎เป็นผลงานที่สัมผัสได๎ การ
สร๎างสรรค์ผลงานกํอให๎เกิดประสบการณ์ตรงที่จะทาให๎ผู๎เรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค์ มีความ
ซาบซึ้ง การเห็นคุณคําของผลผลิตที่ออกมาจากประสบการณ์จากการทากิจกรรม การสอนศิลปะ
จึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกตํางจากการสอนอื่น ๆ โดยเฉพาะวิชาศิลปะปฏิบัติถือได๎วําเป็นพื้นฐาน
ที่สาคัญในการเรียนศิลปะทุกสาขาวิชา
การเรียนรู๎ศิลปะเป็นการเสริมสร๎างลักษณะนิสัยให๎ผู๎เรียนมีพฤติกรรมอั นดีงาม
สํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาในด๎านตํางๆ จากการที่ผู๎เรียนได๎ทากิจกรรม ได๎มีโอกาสสร๎างสรรค์
แก๎ปัญหา และได๎สัมผัสถึงคุณคํา ความเป็นจริง สิ่งเหลํานี้ชํวยให๎เกิดการพัฒนาด๎านความคิด
ความซาบซึ้งและด๎านสติปัญญา (วิรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2520)
ศิลปะทุกแขนงตํางมีหลักการ หรือกระบวนการสร๎างสรรค์งานที่มีลักษณะ
คล๎ายคลึงกันกับกระบวนการทางด๎านการทางานศิลปะ จึงเป็นกิจกรรมเริ่มต๎นที่เกิดจากความ
ต๎องการในการทางานศิล ปะและถํายทอดผํานกระบวนการทางศิลปะจนกระทั่งออกมาเป็น
ผลงานศิลปะในที่สุด โดยศึกษากระบวนการทางานศิลปะของผู๎เรียนวําจะมีองค์ประกอบการ
ทางานศิลปะดังตํอไปนี้ (Michael, 1983. )
1. ความรู๎สึก – แรงจูงใจ (Sensitive Motivation) ซึ่งเป็นพื้นฐานและจุดเริ่มต๎นของ
การทางานศิลปะ โดยมีที่มาจากความเป็นตัวเอง ประสบการณ์ สิ่งแวดล๎อม และทักษะการใช๎สื่อ
ตํางๆ
2. กระบวนการทางศิลปะ (Art Process) เป็นการแสดงออกสํวนตัวทางด๎านความคิด
ความรู๎สึก และการรับรู๎ที่เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ
3. ผลงานศิลปะ (Art Product) เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจากสุนทรียภาพสํวนบุคคล ที่
เกี่ยวกับประสบการณ์บางอยํางที่ต๎องการแสดงออก
ผู๎ ส อนถื อ เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย หลั ก คุ ณ สมบั ติ ข องผู๎ ส อนที่ ดี จ ะต๎ อ งมี ก าร
แสดงออกถึงความกระตือรือร๎น มีความตั้งใจ เปิดใจกว๎างรับความคิดเห็นของผู๎อื่น มีความอดทน
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มีความยืดหยุํน สามารถจัดสรรประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เหมาะสม สามารถทาให๎ผู๎เรียนมีความ
สนุกสนาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทาให๎ผู๎เรียนเกิดความอยากที่จะเรียนรู๎ เกิดความเข๎าใจ และเห็น
คุณคําของสิ่งที่ ผู๎สอนต๎องการสื่อสารออกมา สาหรับบทบาทของผู๎สอนศิลปะนั้น ต๎องมีความ
เข๎าใจเกี่ยวกับปัญหาด๎านการถํายทอด การแสดงออกทางด๎านความคิดการสื่อความหมายของ
ผู๎เรียนที่พยายามแสดงออกมา ผู๎สอนมีหน๎าที่สาคัญที่จะต๎องชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจในกระบวนการ
การทางานและการรับรู๎วําเกิดอะไรขึ้นบ๎างในการปฏิบัติงาน (Michael, 1983. ) โดยมีขั้นตอน
การสอนอยูํ 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นสร๎างแรงจูงใจ (Motivation) เป็นจุดเริ่มต๎นที่เป็นการกระตุ๎นทางความรู๎สึก ทาง
อารมณ์ที่มีความสาคัญตํอการเรียนรู๎ ผู๎สอนมีหน๎าที่ในการสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎สึก
อยากเรียน โดยจุดเริ่มต๎นนี้เป็นกุญแจที่จะไปสูํกระบวนการการเรียนรู๎ขั้นตํอไป
2. ขั้นสร๎างความมั่นใจในการแสดงออกทางศิลปะ (Confucians in One’s Ability to
Express with Art Media) การที่ผู๎เรียนรู๎สึกมั่นใจในการทางานสร๎างสรรค์ศิลปะเป็นสิ่งที่จาเป็น
การกระทาเชํนนั้นจะทาให๎ผู๎เรียนประสบความสาเร็จในการทางานศิลปะ สาหรับผู๎เรียนที่ขาด
ความมั่นใจ ผู๎สอนมีหน๎าที่ชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนแสดงออกในระดับที่สูงขึ้น เกิดความเข๎าใจ และ
กล๎าที่จะลงมือทา
3. ขั้ น การให๎ ค วามรู๎ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะ(Knowlageof Art and Art Process and
Procedures) เมื่อผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับความรู๎ด๎านศิล ปะ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและ
ขอบเขตศิลปะทั้งหมดควรแนะนาให๎ผู๎เรียน เพื่อจะทาให๎ผู๎เรียนเห็นสิ่งที่ทาและความตํอเนื่อง
ของงานศิลปะสาขานั้นอยูํภ ายใต๎แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม ผู๎เรียนสามารถสัมผั ส เห็ น
คุณคําและความสาคัญของงานศิลปะที่ตนเองได๎ทา เมื่อผู๎เรียนมีความเข๎าใจทั้งหมด มองเห็น
ภาพในมุมกว๎าง จะเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคําของงานศิลปะที่ออกมา
4. ขั้นการฝึกทักษะในการใช๎สื่อทางานศิลปะ เป็นการฝึกให๎เกิดความชานาญความ
เข๎าใจทั้งทางด๎านฝีมือและทางด๎านความคิด การเรียนศิลปะจะขาดการปฏิบัติไมํได๎เลย เมื่อ
ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติอยํางตํอเนื่องแล๎ว จะทาให๎เกิดกระบวนการการแก๎ปัญหา และรู๎จักการใช๎วัสดุที่
เหมาะสมในการสร๎างงานศิลปะ
5. ขั้นการฝึกให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการประเมินความพยายามและความสามารถ
ในผลงานตนเอง ด๎วยวิธีการตํางๆ ความพึงพอใจในด๎านสุนทรียศาสตร์ สิ่งที่ได๎คือเทคนิคและ
ความพึงพอใจ ความซาบซึ้งในงานเป็นแรงผลักดันในการสร๎างผลงานชิ้นใหมํตํอไป
วิธีการสอนศิลปะภาคปฏิบัติ (John A. Michael, 1983) ได๎แบํงเป็น 3 แบบ
ดังนี้
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1. การสอนแบบบอกตรง (Direct Method) เป็นการสอนที่ผู๎สอนให๎ผู๎เรียนทาโดยตรง
ใช๎วิธีการลอกเลี ย นแบบจากหนังสื อ จากแบบที่ผู๎ ส อนเขีย น หรือจากของจริง วิ ธีการนี้เชื่ อ
พื้นฐานวําผู๎เรียนเกิดความสร๎างสรรค์ขึ้นเอง
2. การสอนแบบการแสดงออกอยํางเสรี (Free Expression Method) เป็นวิธีการสอน
ที่มีความตรงข๎ามกับวิธีการสอนแบบแรกคือ เป็นวิธีปราศจากการบังคับควบคุม ผู๎เรียนจะได๎รับ
อิสระในการทางานอยํางเต็มที่ตามความพอใจของตนเอง วิธีนี้ยึดกระบวนการมากกวําการผลิต
เป็นวิธีการสอนเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความเพลิดเพลิน และเกิดความสนใจที่จะเรียนในระยะเริ่มต๎น
กํอนที่จะเริ่มสอนเนื้อหาสาระหรืองานที่เป็นชิ้นงานในโอกาสตํอไป
3. กาสอนแบบมีความมุํงหมายในการเรียน (Meaningful Art Education) เป็นวิธีการ
สอนศิลปะที่มี เหตุผลเป็นที่พึงพอใจ ผู๎เรียนจะมีเสรีภาพอยํางเพียงพอในด๎านอารมณ์ความคิด มี
เปูาหมายเพื่อให๎ศิลปะมีความสัมพันธ์ระหวํางศิลปะกับสังคม ต๎องการให๎ผู๎เรียนรับรู๎ในสิ่งดีงาม
รู๎จักคุณคําของศิลปะที่มีตํอสังคม
วิธีการสอนตามระดับความสามารถของผู๎ เรียน (John A. Michael, 1983)
ประกอบด๎วย 5 วิธีดังนี้
1. การสอนแบบปฏิบัติตามคาสั่ ง (Authoritarian-Dictatorial Method) เน๎นให๎
ผู๎เรียนปฏิบัติตามคาสั่งเหมาะสาหรับผู๎เรียนที่มีทักษะคํอนข๎างต่า
2. การสอนแบบกาหนดหัวข๎อ (The Assigned Topic) เป็นการสอนด๎วยการกาหนด
หัวข๎องานเป็นโจทย์ ให๎ผู๎เรียนจินตนาการและสร๎างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน ผู๎สอนมีหน๎าที่สร๎าง
แรงจูงใจ
3. การสอนแบบเน๎นการใช๎สื่อ (The Media Method) เป็นวิธีการสอนที่ให๎ผู๎เรียนใช๎
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะที่หลากหลายและแปลกใหมํ เป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎เรียนสนใจที่
จะปฏิบัติงาน เพื่อเรียนรู๎การใช๎สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมในงานศิลปะในแตํละชิ้น
4. การสอนแบบให๎คาแนะนาที่เป็นแนวทางในการทางาน (The Guide-facilitator
Method) เป็นวิธีการสอนที่ให๎อิสระผู๎เรียนได๎เลือกหัวข๎อการทางาน แนวคิด เทคนิค ทางศิลปะ
ลงมือวางแผนการทางานและปฏิบัติด๎วยตนเองตั้งแตํต๎นจนสาเร็จ ผู๎สอนมีหน๎าที่ให๎คาแนะนา
และวิจารณ์ และให๎ความรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนากิจกรรมตํอไป
5. วิธีการสอนแบบให๎ผู๎เรียนมีอิสระ (The Laissez-faire Method) เป็นวิธีการสอนที่
ให๎อิสระกับผู๎เรียนได๎ดีที่สุด ทั้งด๎านของแนวความคิด การแสดงออก เทคนิคการทางาน และ
ปฏิบัติงาน ผู๎เรียนสามารถเลือกผู๎สอนที่มีความสามารถทางทักษะ และวิธีคิดสูง มีความเห็นชอบ
ตํอการทางาน และมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาทักษะการแสดงออกทางความคิดให๎พัฒนายิ่งขึ้น
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จากการศึก ษากระบวนการท างานศิ ล ปะของ John A. Michael สามารถสรุ ป
องค์ประกอบหลักสองกระบวนการทางานศิลปะ คือ ความรู๎สึก-แรงจูงใจ กระบวนการทางศิลปะ
และผลงานศิลปะ
3.4 ตัวอย่างการจัดกิจกรรมศิลปะ
การจั ด กิ จ กรรมมีค วามหลากหลายมากมายรู ป แบบ ขึ้ นอยูํ กับ จุ ด ประสงค์ ข อง
กิจกรรมนั้น ๆโดยเฉพาะกิจทางศิลปะ ที่มีความนําสนใจและสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมศิลปะได๎ดังนี้
3.4.1 โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุให้อยู่ในบ้านอย่างมีความสุข และมีคุณค่า
ที่มาและความสาคัญ โดย บ้านบางแค (2555)
ปัจจุบันสังคมไทยมีจานวนประชากรผู๎สูง อายุเพิ่มขึ้นและมีแนวโน๎ม เพิ่มมากขึ้น
อยํางรวดเร็ว จากการสารวจสามะโนครัวประชากร และการคาดประมาณประชากรของประเทศ
ไทย ของสานั กงาน สถิติแหํ งชาติและสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แหํ ง ชาติ พบวํ า จ านวนประชากรของผู๎ สู ง อายุ เพิ่ ม จาก 1.5 ล๎ า นคนในปี พ.ศ.2503 เป็ น
ประชากร 7.4 ล๎านคน ในปัจจุบัน และคาดวําจะเพิ่มขึ้น 17.7 ล๎านคนในปี พ.ศ.2573 สืบเนื่อง
จากความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดี ทาให๎มีอัตราการ
ตายลดลง ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น สํงผลให๎มีประชากรสูงอายุมากขึ้น ซึ่งสํงผลกระทบตามมา
ทั้ง ด๎า นเศรษฐกิจ และสั ง คม ซึ่ง รัฐ จ าเป็น ต๎ องมีก ารเตรี ย มการรองรับ ผลกระทบตํ างๆ จาก
ประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
จากสถานการณ์ของผู๎สูงอายุในปัจจุบัน พบวํา มีผู๎สูงอายุบางกลุํมยังมีภาวะเสี่ยงใน
การดารงชีวิตตําง ๆ หลายประการ โดยเฉพาะ ปัญหาด๎านสุขภาพตั้งแตํ ระดับพื้นฐานจนถึง
ระดับเรื้อรังหรือทุพพลภาพ ซึ่งสํ วนใหญํเกิดจากพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตที่ไมํเหมาะสม
สํงผลให๎ไมํสามารถพึ่งพาตนเองได๎จึงถูกลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัว ทอดทิ้ง ไมํสามารถให๎
การดูแลได๎ เป็นต๎น จึงจาเป็นต๎องเข๎ารับบริการสวัสดิการสังคมจากหนํวยงานของภาครัฐ ซึ่ง
ปัจจุบันแนวโน๎ม พบวํา ผู๎สูงอายุที่เข๎ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุ ทั้ง
12 แหํง จะเป็นกลุํมผู๎สูงอายุที่ประสบปัญหาดังกลําวข๎างต๎นเป็นจานวนมาก
ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อประสิทธิภาพทางการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพผู๎รับบริการสูงอายุให๎ครบวงจรตามสุขภาวะที่ดี ทั้งด๎านรํางกาย โดยเฉพาะ
จิตใจ อารมณ์ สังคม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู๎สูงอายุบ๎านบางแค จึงเห็นความสาคัญ
ในการจัดสรรบริการด๎านตําง ๆ ที่หลากหลายตามความต๎องการ และตามหลักวิชาการที่ ควรจะ
เป็นตามวิชาชีพ ให๎กับผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎สูงอายุดารงชีวิตอยํางมีความสุข และมี
คุณคําในชํวงบั้นปลายของชีวิต โดยการใช๎ศิลปะเข๎าชํวยคือ
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กิจกรรมทางศิลปะที่น่าสนใจ
โปรแกรมศิลปะบาบัด โดยเริ่มด๎วยขั้นนาให๎ผู๎สูงอายุเรียนรู๎งานศิลปะแขนงตํ าง ๆด๎วย
การบอกเลําพูดคุย ขั้นตํอมาคือการฝึกปฏิบัติงานศิลปะทั้งการวาด การปั้น ฯลฯ ที่เหมาะสม
พร๎อมสังเกตพฤติกรรมระหวํางทากิจกรรม และนาผลงานศิลปะมาจัดแสดงพร๎อมทั้งให๎ผู๎สูงอายุ
นาเสนอผลงานตนเอง และมีการเสริมในสํวนของโปรแกรมอาชีวะบาบัดให๎ผู๎สูงอายุได๎ทักษะ
พื้นฐาน ด๎านงานฝีมือที่เหมาะสมสาหรับผู๎สูงอายุ
ผลการทากิจกรรม
กลุํมผู๎รับบริการสูงอายุ เกิดความพึงพอใจ ที่สุขภาวะทุกด๎านคงสภาพเดิมหรือมีการ
เสื่อมถอยช๎าลง กลุํมผู๎รับบริการสูงอายุ เกิดการพึ่งพาตนเอง จากการสร๎างสุขภาวะที่ดี สํงผลให๎
อยูํอยํางมีความสุขและเห็นคุณคําของตนเองเพิ่มขึ้น
3.4.2 การออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผู้สูงอายุในแต่ละช่วงวัย (คานธีชา บุญยาว, 2556)
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร๎างการเห็นคุณคําในตนเอง ของ
ผู๎สูงอายุในแตํละชํวงวัยกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ผู๎สูงอายุที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาการจัด
สวั ส ดิ การผู๎ สู งอายุ บ๎ า นบางแค จานวน 37 คน แบํ งผู๎ สู ง อายุ ออกเป็น 4 ชํว งวั ย ได๎แ กํ 1)
ผู๎สูงอายุ อายุ 60-69 ปี 2) ผู๎สูงอายุ อายุ 70-79 ปี 3) ผู๎สูงอายุ อายุ 80-89 ปี และ 4) ผู๎สูงอายุ
อายุ 90-99 ปี ระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แผนการจัด
กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร๎างการเห็นคุณคําในตนเองของผู๎สูงอายุในแตํละชํวงวัย จานวน 17
แผน ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีกระบวนการทางานศิลปะของ John A. Michael ทฤษฎีการเห็น
คุณคําในตนเองของ Coopersmith แบบวัดการเห็นคุณคําในตนเอง แบบสังเกตพฤติกรรมและ
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข๎อมูลโดยหาคําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคําที (ttest)
กิจกรรมทางศิลปะที่น่าสนใจ
กิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร๎างการเห็นคุณคําในตนเองของผู๎สูงอายุ ในแตํละชํวงวัยที่
ผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้น พัฒนามาจากทฤษฏีกระบวนการทางานศิลปะและแนวคิดการเห็นคุณคําใน
ตนเอง ประกอบกับสมรรถภาพทางด๎านรํางกายของผู๎สูงอายุในแตํละชํวงวัย โดยวัตถุประสงค์
ของแตํละกิจกรรม เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ รับรู๎ความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในการสร๎างผลงาน

82
และเกิดการเห็นคุณคําในตนเอง ได๎ถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด ผํานทางผลงานศิลปะได๎เข๎ ารํวม
กิจกรรมทางสังคม รับรู๎การสร๎างสัมพันธภาพกับผู๎อื่น ลักษณะของกิจกรรมศิลปะมีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้
1. กิจกรรมสมุดบันทึกวันวานยังหวานอยูํแ นวคิดให๎ผู๎สูงอายุประดิษฐ์สมุดบันทึกด๎วย
การวาดภาพการพิมพ์ภาพและการปะติดวัสดุ โดยสร๎างสรรค์ผลงานตาม จินตนาการบนพื้นฐาน
ประสบการณ์ของตนเปิดให๎ผู๎สูงอายุได๎หวนราลึกถึงเรื่องราวในอดีต ยอมรับตนเองในเรื่องราว
ตํางๆ ที่ผํานเข๎ามาในชีวิต โดยถํายทอดประสบการณ์ผํานผลงานศิลปะ
2. กิจกรรมนาฬิกาแหํงความทรงจามีแนวคิดให๎ผู๎สูงอายุประดิษฐ์นาฬิกาด๎วยเทคนิค เด
คูพาจ
(Decoupage) และปะติดวัสดุ ขั้ นตอนการทาผลงานต๎องมีความใจเย็นและรอ
ผลงานแห๎งทุกครั้งกํอนที่จะติดวัสดุชิ้นใหมํลงไป ซึ่งในกระบวนการสอนได๎เชื่อมโยงถึงเรื่องราว
ของเวลา ให๎ผู๎สูงอายุรับรู๎ ความสาคัญของเวลา ทุกวินาทีมีคุณคําและไมํสามารถย๎อนกลับไปได๎
3. กิจกรรมปั้นฝัน (ปั้นดินญี่ปุนติดตู๎เย็น)มี แนวคิดให๎ผู๎สูงอายุปั้นดินญี่ปุน เป็นรูปรําง
ตํางๆตามจินตนาการของผู๎สูงอายุแตํละบุคคล ชํวยเหลือให๎ผู๎สูงอายุทาผลงานศิลปะออกมาได๎
ส าเร็ จ และยอมรั บ ในความแตกตํ า งของผลงานของตนเองวํ า ผลงานแตํ ล ะชิ้ น มี ค วามเป็ น
อัตลักษณ์
โดยมีตัวอยํางเรื่องขั้นตอนในกิจกรรมซึ่งประกอบด๎วย 3 ขั้นคือขั้นนา ขั้นปฏิบัติ และขั้นสรุปดังนี้
เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมศิลปะเป็นครั้งแรก ผู๎สูงอายุต๎องเริ่มต๎นด๎วยการสัมพันธ์
ภาพพูดคุยแนะนาตัวทุกคนรู๎สึกผํอนคลายแนะนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ศิลปะโดยรวมทั้งหมด
ขั้นนา
1. ผู๎สูงอายุพูดคุยและซักถามเกี่ยวกับเรื่องในอดีตที่ผํานมา ให๎หวนนึกถึง
เรื่องราวตํางๆ ทั้งเรื่องราวอันแสนสุขและเรื่องราวอันแสนทุกข์ใจในอดีต โดยให๎ผู๎เรียนแสดง
ความคิดเห็น
2. เชื่อมโยงอดีตทั้งที่มีความสุขและทุกข์ใจของผู๎เรียนไปสูํกิจกรรมสมุดบันทึก
โดยอธิบายถึงคุณคําของเรื่องราวในชีวิตของแตํละคน วําทุกชีวิตเกิดมายํอมมีคุณคําทั้งตํอตนเอง
และผู๎อื่น เราควรยอมรับตนเองวําประสบการณ์ตํางๆที่ผํานเข๎ามาในชีวิตล๎วนแล๎วแตํเป็นสิ่งที่ดี
ทาให๎เกิดการเรียนรู๎และหลํอหลอมให๎เกิดเป็นเราในปัจจุบัน
3. แนะนากิจกรรมโดยใช๎สื่อรูปภาพและผลงานศิลปะ สาธิตและอธิบาย
กระบวนการทากิจกรรมอยํางละเอียดให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได๎อยํางถูกต๎อง ผู๎สอน
สามารถดึงเอาประสบการณ์ของผู๎สูงอายุมากระตุ๎นแสดงออกผํานทางผลงานศิลปะ
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ขั้นปฏิบัติกิจกรรม
1. นากระดาษร๎อยปอนด์ขนาด A4
2. รํางแบบที่ต๎องการ
3. ลงสีให๎สวยงาม
4. แตํงให๎สวยงามรอสีแห๎งสนิท
5. พํนสเปรย์ใสสาหรับเคลือบผิวมัน
6. นากระดาษขนาด A4 10 แผํนพับครึ่ง
7. สอดไว๎ข๎างในปก
8. เย็บสันปก
ขั้นสรุป
1. เก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จแล๎ว ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยน
สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและนาเสนอผลงานของตนในกลุํมผู๎เรียนด๎วยกัน
2. สรุปการจัดกิจกรรม และอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของผู๎เรียนและชี้แจง
รายละเอียดการจัดกิจกรรมศิลปะในครั้งตํอไป
ผลของการทากิจกรรม
ระดับการเห็นคุณคําในตนเองของผู๎สูงอายุทุกชํวงวัยหลังการทดลองสูงกวํากํอนการ
ทดลอง อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปวํากิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร๎างการเห็น
คุณคําในตนเองสามารถนาไปใช๎เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร๎างการเห็นคุณคําในตนเองของ
ผู๎สูงอายุข๎อเสนอแนะจากงานวิจัยการจัดกิจกรรมศิลปะ เพื่อเสริมสร๎างการเห็นคุณคําในตนเอง
ของผู๎สูงอายุให๎ดีนั้น ผู๎สอนต๎องมีพื้นฐานความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องของศิลปะ การเห็นคุณคําใน
ตนเอง และสมรรถภาพของผู๎สูงอายุเพื่อให๎สามารถสร๎างกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคล๎องกับความ
สนใจของผู๎สูงอายุบรรยากาศ ขณะปฏิบัติกิจกรรมศิลปะควรมีความสนุกสนานและเป็นกันเองจะ
ทาให๎ผู๎สูงอายุรู๎สึกผํอนคลาย กล๎าแสดงความคิดเห็นรํวมกัน
3.4.3 การศึกษาผลการทากิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของเด็กป่วยเรื้อรังที่เป็นผู้ป่วยใน (อรทัย ชวนนิยมตระกูล, 2557)
วัตถุประสงค์
เพื่อการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร๎างคุณคําในตัวเองของเด็กปุวย
เรื้อรังที่เป็นผู๎ปุวยใน
กลุํมตัวอยํางคือ ผู๎ปุวยเด็กโรคเรื้อรัง อายุ 8-12 ปี จานวน 10 คน ที่รักษาตัวอยูํใน
หอพักผู๎ปุวยสถาบันสุขภาพเด็กแหํงชาติมหาราชินี เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ เกมกระดาน
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ศิลปะซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีลาดับขั้นความต๎องการของมาสโลว์ ทฤษฎีการเห็นคุณคําในตนเอง
แบบสารวจภูมิหลัง คําร๎อยละ คําเฉลี่ย
กิจกรรมที่น่าสนใจ
ใช๎เกมในการจัดกิจกรรม โดยเป็นเกมกระดาน เป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่สามารถ
นาเอามาประยุกต์ใช๎ให๎มีความเหมาะสมทั้งในเด็กปกติหรือเด็กที่มีความต๎องการเป็นพิเศษได๎ ใน
การจัดกิจกรรม เริ่มต๎นด๎วยการนาผู๎ทากิจกรรมเข๎าสูํกิจกรรมด๎วยการสร๎างแรงจูงใจ อธิบาย
กิจกรรม เริ่มการทากิจกรรม และสังเกตพฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรม สังเกตรอยยิ้ม ความสุขที่ผู๎
รํวมกิจกรรมได๎รับ และเมื่อเสร็จสิ้น มีการพูดคุยถามความรู๎สึ กของผู๎รํว มกิจกรรม เนื่องจาก
กิจกรรมนันทนาการคือกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ไมํมีการจากัดเพศหรืออายุ เป็นกิจกรรมที่
สํงเสริมคุณภาพชีวิต ทาให๎ผู๎เลํนเกิดความเรียนรู๎ความสามารถของตนเอง สมาชิกทุกคนได๎มีสํวน
รํวมอยํางเต็มที่
ผลการทากิจกรรม
ผลการทากิจกรรมพบวําผู๎ปุวยเด็กเรื้อรังหลังการทดลองกิจกรรมเกมกระดานศิลปะ
ระดับการเห็นคุณคําในตนเองของผู๎ปุวยเด็กเรื้อรังสูงกวํากํอนการทดลอง
3.4.4 กิจกรรมเรียนรู้ศิลปะการทอผ้าไหม (ฐิตาภรณ์ นามศิร, 2555)
หลักการและความสาคัญ
การทอผ๎าไหมเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องนุํงหํม เป็นงานฝีมือที่ต๎องการ
เรี ย นรู๎ ที่ ไ ด๎ รั บ สื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ ประกอบกั บ ความสามารถพิ เ ศษ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร๎ า งสรรค์ป รั บ ปรุ ง ให๎ เ กิดลวดลายใหมํ ๆ ที่ ส วยงามและไมํ ซ้าแบบใคร โดยอาจผสมผสาน
ระหวํางลายเกํากับลายใหมํที่คิดประดิษฐ์ขึ้นเองหรือ ลวดลายเกําที่มีมาแตํเดิมหลายลายทอ
สลับกันกํอให๎เกิดลายใหมํขึ้น โดยแยกจุดกาเนิดของลวดลายตํางๆ ให๎เห็นอยํางเดํนชัด
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
1.การให๎ความรู๎เรื่องการปลูกหมํอนเลี้ยงไหม
2.การเรียนรู๎การทาเส๎นไหมและการย๎อมที่ถูกต๎อง
ขั้นปฏิบัติ
1. การฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไหมจากการเรียนรู๎
2. การฝึกการทอผ๎าไหมอยํางงําย ด๎วยวิธีการตํางๆ
ขั้นสรุป
1.นาเสนอผลงานจากการทอของตนเอง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู๎
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2.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของตนเอง
ผลการจัดกิจกรรม
โครงการเรียนรู๎ศิลปะการทอผ๎าไหม ได๎ตั้งเปูาหมายผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 40 คน ใน
การจัดกิจกรรมได๎ทาหนังสือเชิญชวนโดยการทาหนังสือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู๎สนใจเข๎ารํวม
กิจกรรมบริเวณห๎องสมุด และงานสํงเสริมและบริการการศึกษา และประชาสัมพันธ์ผํานชมรม
นั กศึก ษา มสธ.อุบ ลราชธานี ได๎ผู๎ เ ข๎ารํ ว มกิ จกรรม ทั้งสิ้ นจานวน 62 คน โดยภาพรวมของ
กิจกรรมที่ดาเนินการ ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นในระดับมาก เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎ทราบวํา กวําจะมาเป็นผ๎าไหม มีขั้นตอน กรรมวิธี
การผลิตหลากหลายขั้นตอน มองเห็นคุณคําของศิลปะการทอผ๎าไหมไทย และสามารถนาความรู๎
ที่ได๎รับมาถํายทอดให๎ลูกหลาน ญาติพี่น๎องได๎ทราบ
3.4.5 กิจกรรมลิเภาตะเกียบเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าของงานจักสานย่านลิ เภา
(นภารัตน์ ทองเสภี, 2560)
วัตถุประสงค์
เพื่อให๎บุคคลทั่วไปได๎เล็งเห็นถึงคุณคํา ของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ในประเภทงาน
จักสานยํานลิเภา ผํานการทากิจกรรมระยะสั้นที่ใช๎เวลา 2 ชั่วโมง โดยการทาตะเกียบที่มีการ
สานยํานลิเภาเพื่อการตกแตํงให๎มีความสวยงาม ด๎วยวิธีการสานยํานลิเภา
ขั้นตอนการทากิจกรรม
ขั้นนา
1. พูดคุยซักถามผู๎รํวมกิจกรรมเรื่องความรู๎ความเข๎าใจในงานจักสานยํานลิเภา
2. ให๎ความรู๎เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของการจักสานยํานลิเภา
3. ให๎ผู๎รํวมกิจกรรมได๎เห็นผลงานจริงพร๎อมการอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ
1. หยอดกาวบริเวณปลายตะเกียบ นายํานลิเภาสีน้าตาลและสีดา มาแปะตรงบริเวณ
ปลายตะเกียบ
2. สานให๎ขัดกันเพื่อเกิดเป็นลวดลายตามต๎องการ แล๎วคํอยๆหยอดกาวทีละชั้นเพื่อกัน
การหลุดลอก
3. เมื่อเสร็จแล๎วใช๎กาวหยอดปิดปลายให๎เรียบร๎อย
ขั้นสรุป
1. ให๎ผู๎รํวมกิจกรรมนาเสนอผลงานของตนเอง
2. พูดคุยแลกเปลี่ยนความประทับใจในกรทากิจกรรม
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ผลการทากิจกรรม
หลังจากการทากิจกรรมแล๎วผู๎รํวมกิจกรรมมีความประทับใจ เพลิดเพลิน และชื่น
ชอบกิจกรรมตะเกียบลิเภาในระดับมาก ผู๎รํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจในเรื่องของประวัติความ
เป็นมาการสานยํานลิเภา สามารถสร๎า งสรรค์ผลงานได๎อยํางสวยงามและทากิจกรรมได๎อยําง
คลํองแคลํว และผู๎รํวมกิจกรรมมองเห็นถึงคุณคําของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ในประเภทงาน
จักสานยํานลิเภา
สามารถสรุปกิจกรรมตัวอยํางเป็นตารางสรุป เพื่อความเข๎าใจได๎ดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางสรุปตัวอย่างการจัดกิจกรรมศิลปะ
ตัวอย่าง
กิจกรรม
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โครงการ
ส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุให้อยู่
ในบ้านอย่างมี
ความสุข และมี
คุณค่าที่มาและ
ความสาคัญ
โดย บ้านบางแค
(2555)

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ
ดารงชีวิตอยํางมี
ความสุข และมีคณ
ุ คํา
ในชํวงบั้นปลายของ
ชีวิต โดยการใช๎ศิลปะ
เข๎าชํวย

ให๎ผู๎สูงอายุเรียนรู๎งาน
ศิลปะแขนงตําง ๆ

เพื่อศึกษาการ
ออกแบบกิจกรรม
ศิลปะเพื่อเสริมสร๎าง
การเห็นคุณคําใน
ตนเอง ของผู๎สูงอายุใน
แตํละชํวงวัย

เพื่อการศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมศิลปะ
เพื่อเสริมสร๎างคุณคําใน

การออกแบบ
กิจกรรมศิลปะ
เพื่อเสริมสร้าง
การเห็นคุณค่า
ในตนเองของ
ผู้สูงอายุในแต่
ละช่วงวัย
(คานธีชา บุญ
ยาว, 2556)

การศึกษาผล
การทากิจกรรม
ศิลปะเพื่อ

กระบวนการการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
ขั้นปฏิบัติ
ขั้นสรุป
ฝึกปฏิบัติงาน
ศิลปะทั้งการวาด
การปั้น ฯลฯ ที่
เหมาะสม พร๎อม
สังเกตพฤติกรรม
ระหวํางทา
กิจกรรม

นาผลงานศิลปะมา
จัดแสดงพร๎อมทั้ง
ให๎ผู๎สูงอายุ
นาเสนอผลงาน
ตนเอง

พูดคุยซักถามพร๎อมการ
แนะนากิจกรรมกํอนเข๎า
สูํการปฏิบัติ

ปฏิบัติกิจกรรมแตํ
ละกิจกรรมตาม
ขั้นตอนอยําง
ถูกต๎องเหมาะสม
ในแตํละกิจกรรม

เก็บรวบรวม
ผลงาน
แลกเปลี่ยนความ
ประทับใจ รวมทั้ง
รํวมอภิปรายสรุป
กิจกรรม

เริ่มต๎นด๎วยการนาผู๎ทา
กิจกรรมเข๎าสูํกจิ กรรม
ด๎วยการสร๎างแรงจูงใจ

เริ่มการทา
กิจกรรม และ
สังเกตพฤติกรรม

มีการพูดคุยถาม
ความรู๎สกึ ของผู๎
รํวมกิจกรรม

ผลการ
ทา
กิจกรรม
มีความสุข
และเห็น
คุณคําของ
ตนเอง
เพิ่มขึน้

กิจกรรม
ศิลปะเพื่อ
เสริมสร๎าง
การเห็น
คุณคําใน
ตนเอง
สามารถ
นาไปใช๎เพื่อ
เป็น
ประโยชน์ใน
การ
เสริมสร๎าง
การเห็น
คุณคําใน
ตนเองของ
ผู๎สูงอายุ
ผู๎ปุวยเด็ก
เรื้อรังหลัง
การทดลอง
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ตัวอย่าง
กิจกรรม
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กระบวนการการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
ขั้นปฏิบัติ
ขั้นสรุป

เสริมสร้างการ
เห็นคุณค่าใน
ตนเองของเด็ก
ป่วยเรื้อรังทีเ่ ป็น
ผู้ป่วยใน (อรทัย
ชวนนิยมตระกูล
, 2557)

ตัวเองของเด็กปุวย
เรื้อรังที่เป็นผู๎ปุวยใน

อธิบายกิจกรรม

ของผู๎รวํ มกิจกรรม
สังเกตรอยยิ้ม
ความสุขที่ผู๎รํวม
กิจกรรมได๎รับ

เนื่องจากกิจกรรม
นันทนาการคือ
กิจกรรมทีม่ ีความ
สนุกสนาน

กิจกรรมเรียนรู้
ศิลปะการทอผ้า
ไหม (ฐิตาภรณ์
นามศิร, 2555)

เพื่อเข๎าใจและเห็น
คุณคําของ ศิลปะการ
ทอผ๎าไหม

การให๎ความรู๎เรื่องการ
ปลูกหมํอนเลี้ยงไหมการ
เรียนรูก๎ ารทาเส๎นไหม
และการย๎อมที่ถกู ต๎อง

การฝึกปฏิบัติการ
เลี้ยงไหมจากการ
เรียนรู๎ การฝึกการ
ทอผ๎าไหมอยําง
งําย ด๎วยวิธีการ
ตํางๆ

.นาเสนอผลงาน
จากการทอของ
ตนเอง รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนความรู๎
การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของ
ตนเอง

กิจกรรมลิเภา
ตะเกียบเพื่อ
ส่งเสริมการเห็น
คุณค่าของงาน
จักสาน
ย่านลิเภา (นภา
รัตน์ ทองเสภี,
2560)

เพื่อให๎บุคคลทั่วไปได๎
เล็งเห็นถึงคุณคํา ของ
งานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ ในประเภทงาน
จักสานยํานลิเภา

พูดคุยซักถามผู๎รวํ ม
กิจกรรม ให๎ความรู๎
เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมา ให๎ผู๎รวํ มกิจกรรม
ได๎เห็นผลงานจริงพร๎อม
การอธิบายวิธกี ารปฏิบัติ
กิจกรรม

ปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นตอนอยําง
ถูกต๎องเหมาะสม
ในแตํละกิจกรรม

ให๎ผู๎รํวมกิจกรรม
นาเสนอผลงาน
ของตนเองพูดคุย
แลกเปลี่ยนความ
ประทับใจในกรทา
กิจกรรม

ผลการ
ทา
กิจกรรม
กิจกรรมเกม
กระดาน
ศิลปะ
ระดับการ
เห็นคุณคํา
ในตนเอง
ของผู๎ปุวย
เด็กเรือ้ รังสูง
กวํากํอน
การทดลอง
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมได๎
ทราบ
ขั้นตอน
กรรมวิธกี าร
ผลิต
มองเห็น
คุณคําของ
ศิลปะการ
ทอผ๎าไหม
ไทย
ผู๎รํวม
กิจกรรม
มองเห็นถึง
คุณคําของ
งาน
ศิลปหัตถกร
รมภาคใต๎
ในประเภท
งานจักสาน
ยํานลิเภา

จากการศึกษารูปแบบของการจัดกิจกรรมเบื้องต๎นจากทฤษฎีและกิจกรรมตัวอยําง
สามารถสรุปได๎วํา กิจกรรมศิลปะ ควรดาเนินการตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว๎ เชํน การทากิจกรรมที่
เน๎นถึงการเห็นคุณคํา ผู๎เรียนต๎องมีความเพลิดเพลินในการทากิจกรรม เน๎นในเรื่องของความ
ประทั บ ใจ เนื่ อ งจากจุ ด ประสงค์ ข องกิ จ กรรมเพื่ อ การเห็ น คุ ณ คํ า ซึ่ ง การเห็ น คุ ณ คํ า เป็ น
ประสบการณ์ ทางความรู๎ สึ ก โดยวางแผนการดาเนิน กิจกรรมให๎ เ หมาะสม คื อลั ก ษณะของ
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กิจกรรมไมํยากและงํายจนเกินไป โดยดูความเหมาะสมจาก วัยของผู๎รํวมกิจกรรม มีการกาหนด
ขอบเขตที่ ชั ด เจน ผู๎ ส อนต๎ อ งมี ค วามเข๎ า ใจหลั ก การและจุ ด มุํ ง หมายของการท ากิ จ กรรม
โดยเฉพาะกิจกรรมเรื่องการเห็นคุณคํา ผู๎สอนต๎องรู๎จักการสร๎างบรรยากาศที่ดีทาให๎ผู๎เรียน คล๎อย
ตาม สนุกสนาน ไมํนําเบื่ อ การจัดกิจกรรมที่ดีควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมตามลักษณะของ
กิจกรรม เชํน กิจกรรมเพื่อการเห็นคุณคําควรใช๎สถานที่ที่เปิดโลํง ไมํเป็นทางการ ไมํทาให๎ผู๎ทา
กิจกรรมเกิดความเครียด กาหนดระเวลาที่เหมาะสมกับวัย กระชับ และสอดคล๎องกับรูปแบบ
กิจกรรม ใช๎สื่อการสอนที่เหมาะสม อุปกรณ์มีความพร๎อมครบครัน ชํวยให๎ผู๎ทากิจกรรมมีความ
เข๎าใจในกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมอยํางคลํองแคลํวไมํติดขัด
ในชํ ว งของการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมศิ ล ปะ สามารถแบํ ง การปฏิ บั ติ ไ ด๎ เ ป็ น สามชํ ว ง
ประกอบด๎วย 1) ขั้นนา เป็นขั้นที่ชํวยสร๎างแรงจูงใจ เป็นจุดเริ่มต๎นทางความรู๎สึก (Motivation)
เชํน การพูดคุย ซั กถาม เป็ น ขั้นที่ ชํว ยสร๎างความมั่นใจ (Confucian in One’s Ability to
Express with Art Media) การอธิบายใช๎รูปแบบของกิจกรรม สร๎างความเข๎าใจด๎วยการให๎
ความรู๎ทางศิลปะ (Knowlage of Art and Process and Procedures) ใช๎การสอนแบบการ
สอนแบบสาธิ ต ตั ว อยํ า ง 1) ขั้ น ปฏิ บั ติ เป็ น กระบวนการทางศิ ล ปะ (Art Process) เป็ น
กระบวนการที่ ท าให๎ เ กิ ด การสั ม ผั ส ของผู๎ ท ากิ จ กรรม ด๎ ว ยประสบการณ์ จ ริ ง เป็ น การน า
ความสามารถด๎ า นฝี มื อ และความคิ ด มาผนวกด๎ ว ยกั น จากความเข๎ า ใจของผู๎ รํ ว มกิ จ กรรมที่
เชื่อมโยงจากขั้นนา การนาประสบการณ์ทางด๎านศิลปะ สื่อสารกับการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ
จนเกิดความเข๎าใจ และการเชื่ อมโยงประสบการณ์ทางปัญญา รวมทั้งประสบการณ์ทางด๎าน
อารมณ์ ทาให๎เกิดเป็นผลงานจากการทากิจกรรมในขั้นปฏิบัตินี้ 3) ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ฝึกให๎ผู๎เรียน
มีความสามารถในการแสดงออก และการอธิบายถึงความสามารถของตันเอง ความพึงพอใจด๎าน
สุนทรียศาสตร์ ความภูมิใจตํอผลงานทางศิ ลปะ (Art Product) รวมทั้งเป็นการทบทวนความรู๎
ความเข๎าใจที่ได๎จากการทากิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติเพื่อทราบถึงผลการจัดกิจกรรมจึง
ต๎องมีการประเมินที่เหมาะสมด๎วยการสังเกตพฤติกรรมระหวํางทากิจกรรม การสัมภาษณ์ การ
ประเมินทัศนคติ แบบประเมินกิจกรรม ซึ่งชํวยให๎ทราบถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยต่างประเทศ
Sheng Kuan Chung (2004) ได๎ศึกษาการสํงเสริมการฟื้นฟูคุณคําและวัฒนธรรมใน
ศิลปศึกษา: ศิลปะวิธีการสอนและการให๎อานาจในการจัดการเรียนการสอนในระดับ 1SW
ตอนต๎ น เป็ น การศึ กษาเพื่อ สํ งเสริม และฟื้นฟู คุณ คําและวั ฒ นธรรมในศิ ล ปศึ กษา มุํง มั่นให๎
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หนํวยงานเข๎าใจและเปลี่ยนแปลงสังคมที่ไมํยุติธรรม โดยผํานประสบการณ์ทางสุนทรียศาสตร์
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาเกณฑ์ จ ากทฤษฎี ส ร๎ า งเสริ ม และฟื้ น ฟู คุ ณ คํ า และวั ฒ นธรรมใน
ศิลปศึกษา ถูกมองวําเป็นไปได๎และสัมพันธ์กับการสอนของครูสอนศิลปะในห๎องเรียน การศึกษา
ครั้ ง นี้ ศึ ก ษากลุํ ม ตั ว อยํ า งนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต๎ น ถึ ง ความเข๎ า ใจในการกระท าอั น
เนื่องมาจาก หลักสูตรสร๎างเสริมและฟื้นฟูคุณคําวัฒนธรรม ในศิลปศึกษา ผลการวิจัย พบวํา
การศึกษาเพื่อสํ งเสริ มและฟื้นฟูคุณธรรมในศิล ปศึกษานามาซึ่งการการฟื้นฟูวัฒ นธรรมของ
ศิลปศึกษา จากวิชาอื่นๆเป็นสังคมวิทยาสนับสนุนศิลปศึกษาสาหรับการทาให๎สังคมดีขึ้น ครู
ศิลปะ นักเรียนและชุมชนจะต๎องเข๎าใจและมีทัศนคติ เกี่ยวกับความคิดทางสุนทรียศาสตร์
Wang, Ching-Yi (2004) ได๎ศึกษาการสารวจผลผลิตทางวัฒนธรรม: ศิลปะพื้นบ๎าน
ใน หลักสูตร K-12 ศึกษาบทบาทของศิลปะพื้นบ๎านในหลักสูตรทางวัฒนธรรมระดับ K-12
การศึกษา ครั้งนี้ ศึกษาสารวจประวัติศาสตร์และพื้นหลังของศิลปะพื้นบ๎าน เพื่อสารวจทัศนคติ
และความคิดเห็นของนักการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ๎าน และเพื่อกาหนดหนทางศิลปะพื้นบ๎าน
ให๎สามารถสอนศิลปศึกษาโดยมีประเด็นที่นําสนใจคือการศึกษารวมศิลปะพื้นบ๎านไว๎ในหลักสูตร
ได๎อยํางไร วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุํมประชากรคือครูจานวน 27 คน ครูฝึกสอน
จานวน 19 คน ผลของการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปเป็นพื้นฐานของการวิจัยศิ ลปะพื้นบ๎าน
ศึกษา ศึกษาในด๎านประวัติศาสตร์และทฤษฎีของศิลปะพื้นบ๎าน ศึกษาทัศนคติและความเห็นของ
ครูศิลปะ ที่มีตํอศิลปะพื้นบ๎าน วิธีสอนและปัญหาในการสอนศิลปะพื้นบ๎าน วิธีที่เหมาะสมในการ
รวบรวม ศิลปะพื้นบ๎านไว๎ในศิลปศึกษา ผลการวิจัยพบวํา ศิลปะพื้นบ๎านจะขยายสูง การศึกษา
และชํวย นักเรียนพัฒนาวัฒนธรรมและมุมมองให๎กว๎างขึ้น ชํวยให๎ครูเข๎าใจมากขึ้นเกี่ยวกับศิลปะ
พื้นบ๎าน
Lisa K. Neuman (2006) ได๎ทาการศึกษา วัฒนธรรมการทางานจิตรกรรม: ศิลปะ
และชาติพันธุ์ที่โรงเรียนของชาวอเมริกันพื้นเมือง ชํวงระหวํางศตวรรษที่ 20 ใน Oklahoma
ศิลปะชนรุํนเยาว์ ที่โรงเรียนสาหรับชาวอินเดีย นเชื้อสายอเมริกาได๎เลือกใช๎เรื่องราวประชาชาติ
ของ วัฒนธรรมอเมริกันดั้งเดิม ซึ่งถูกเขียนขึ้นโดยนักมานุษยวิทยาเพื่อที่จะเพิ่มพูนวิธีการ
น าเสนอทางศิล ปะ ในขณะที่การสร๎ างสรรค์ศิล ปะอินเดีย นได๎กลายเป็น สํ ว นส าคัญของการ
อนุรักษ์ ความรู๎ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ การอนุรักษ์ วัฒนธรรมดูเหมือนจะมีความสาคัญมาก
และ เป็นเปูาหมายสาคัญในการผลิตศิลปะในอินเดียนที่เชี่ยวชาญ ผู๎ซึ่งต๎องดารงชีวิตโดยอาศัย
การ อุป ถัมภ์ของนั กสะสมและพิพิธ ภัณฑ์ นักศึกษาศิลปะใช๎ประโยชน์จาก เรื่องราวของ
วัฒนธรรม ประจาชาติของอินเดีย เพื่อที่จะชํวยให๎พวกเขาประสบความสาเร็จ แตํทวําอาจารย์
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ของพวกเขาไมํปฏิเสธนักมานุษยวิทยาโดยสิ้นเชิง ในฐานะเป็นผู๎ที่ม์อิทธิพลกับวัฒนธรรมของ
พวกเขา ตลอดจน การให๎พวกเขามามีสํวนรํวมในการแขํงขันทางศิลปะที่แสดงให๎ เห็นถึงความ
เป็นอินเดียโดยเฉพาะ ทาให๎พวกเขาได๎ใช๎วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ และทาให๎เขาได๎ปฏิเสธนัก
มานุษยวิทยา ศิลปินอินเดีย รุํนใหมํควรที่จะสร๎างสรรค์ เอกลักษณ์ดั้งเดิมในแบบฉบับใหมํของ
ตน
Clement (1975) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง “การเริ่มต๎นและพัฒนาการของงานหัตถกรรมใน
หลักสูตรของโรงเรียนตํางๆ ของสหรัฐอเมริการะหวํางปี ค.ศ. 1900-1930 (The beginning
and Development of Craft in the Curriculum of the Public School of the United
States from 1900-1930) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องกับการที่จะ
ทาอยํางไรให๎งานหัตถกรรมที่รุํงเรืองในยุคแรกของประเทศ ซึ่งเกือบถูกทาลายโดยความเจริญ
ทางอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และทาอยํางไรที่จะนาหัตถกรรมพื้นบ๎านกลับมาสูํวิถีชีวิตของ
ผู๎คนด๎วยศิลปศึกษา ให๎มีเกิดขึ้นในหลักสูตรศิลปศึกษาจนกระทั่งสามารถเห็นคุณคําของงาน
หัตถกรรมพื้นบ๎านได๎ โดยทาการศึกษากรณีตัวอยํางโรงเรียนหลายแหํงที่เป็นผู๎นาทางสังคมใน
การเคลื่อนไหวทางงานหัตถกรรมพื้นบ๎านซึ่งต๎องใช๎ความอุตสาหะ และความรํวมมือในการทา
ผลงานในระหวํางหลังศตวรรษที่ 19 นิยมการฝึกฝนทาด๎วยมือและการวาดเป็นกรรมวิธีสาคัญใน
หลักสูตรศิลปศึกษาอันมีจุดเริ่มต๎นจากงานนิทรรศการของชาวรัสเซียที่แสดงในชิคาโกปี 1983
ซึ่งชี้ชวนอยํางมากให๎ชาวอเมริกันหันมาสนใจในการฝึกฝนการทาศิลปะที่ทาด๎วยมือในศิลปศึกษา
ซึ่งถูกคุกคามอยํางมากจากความเจริญทางอุตสาหกรรม ซึ่งถูกละเลยในการฝึกฝนอบรมด๎าน
ความงามของผลงานจนถึงความบกพรํองในคุณภาพการออกแบบ ศิลปศึกษาจึงตอบสนองใน
ความเคลื่อนไหวดังกลําวเพื่อศิลปะในการทาให๎สังคมเห็นถึงคุณคําของงานหัตถกรรมพื้นบ๎านทา
ให๎มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยเริ่มมีหลักสูตรศิลปะและหัตถกรรมเกิดขึ้นในโรงเรียน The St.
Louis Eeposition ในปี 1904 เป็นการประสานกันระหวํางศิลปะกับการฝึกฝนด๎วยมือที่เห็นได๎
อยํางชัดเจน ซึ่งมีผู๎คนจานวนมากให๎คาแนะนาเกี่ยวกับทิศทางของงานหัตถกรรมพื้นบ๎านใน
หลักสูตรศิลปศึกษาและนาความคิดนี้ไปใช๎ในการสอนศิลปศึกษาตํอไป
Bastos (1998)ได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “การทาความคุ๎นเคยกับท๎องถิ่นในการอธิบาย
ตี ค วามหมายของครู เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปะของกลุํ ม ชน กรณี ศึ ก ษาศิ ล ปะพื้ น บ๎ า น (Making the
Familiar Teacher’s Interpretation of Community Art: A Case Study (Folk Art))
วัตถุประสงค์ของการวิจั ย เพื่อสอบถามทัศนคติ ความเชื่อของครูเกี่ ยวกับเมืองออลี น ศิล ปะ
พื้นบ๎าน วัฒนธรรมของเมืองนี้ กลุํมตัวอยํางประชากร คือครูจากเมืองออลีน เมืองอินเดียนนํา
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ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสารวจ และเครื่องมือที่ใช๎ในการทาวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยผู๎วิจัยได๎ทา
การสารวจจากผู๎เชี่ยวชาญในการฝึกหัด ซึ่งมีเปูาหมายสอดคล๎ องกับการศึกษาโดยมีชุมชนเป็น
ฐานหลักหรือ Community-Based Art Education (CBAE) ความเข๎าใจตํอทัศนะของครูจาก 3
แหํงเกี่ยวกับงานศิลปะพื้นบ๎านในท๎องถิ่นรวมถึงการอภิปรายปัจจัยตํางๆ ที่ชํวยในการสํงเสริม
ยกระดับ ความซาบซึ้งและความไวตํอศิลปะท๎องถิ่น การอธิบาย ตีความทางกระบวนการผลิต
และกระบวนการฝึกฝนและสามารถอธิบายชี้แจงได๎ ซึ่งผู๎วิจัยใช๎กรอบทฤษฎีคือการศึกษาแบบ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่ชุมชนเป็นฐาน วิธีการดาเนินการวิจัย ผู๎วิจัยได๎
นาความรู๎เชิงชาติพันธุ์วิทยา การสอบถาม การสืบค๎น เสาะหา ในเชิงคุณภาพและวิธีการ วิจัย
แบบกรณีศึกษา ใช๎วิธีการรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ศิลปินพื้นบ๎าน สมาชิกของชุมชน ครู
นักเรียน ผู๎บริหารและบุคคลทั่วไป มีการสังเกตการณ์เรียนการสอนในโรงเรียน และจัดกิจกรรม
ตํางๆ ในชุมชน มีการวิเคราะห์ เอกสารอาทิ หลักสูตร หนังสือพิมพ์ จดหมายขําว วีดีโอและ
สิ่ ง พิ ม พ์ ตํ า งๆ อั น เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ท๎ อ งถิ่ น ชุ ม ชน คติ ช าวบ๎ า น ผลการวิ จั ย พบวํ า
กระบวนการของครู เกี่ยวกับการทาให๎คุ๎นเคยกับท๎องถิ่น หรือการอธิบายงานศิลปะพื้นบ๎าน ใน
ท๎องถิ่น ชุมชน คติชาวบ๎าน ผลการวิจัยพบวํา กระบวนการของครูเกี่ยวกับการทาให๎นักเรียนมี
ความคุ๎นเคยกับท๎องถิ่นคือการใช๎วิธีการอภิปราย โดยผลสะท๎อนที่ได๎กลับมาจากครูทั้งสามแหํง
เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ๎านในท๎องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนออลีน และสิ่งแวดล๎อมทางสังคมคือเน๎น
ความสาคัญของการพิสูจน์ทดสอบในการดาเนินปฏิบัติฝึกหัดที่ใช๎ชุมชนเป็นฐาน (CBAE) สรุปได๎
วําในการศึกษาศิลปะพื้นบ๎านในท๎องถิ่นของครูและนักเรียนทาให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจมีความ
สานึกกว๎างมากขึ้น รวมถึงการวิจารณ์ของชุมชนในท๎องถิ่น โดยโครงรํางหรือกรอบการศึกษาเป็น
เครื่ องมือที่มีความสาคัญอยํางยิ่งของครูสาหรับการตัดสิ นใจหรือกาหนดความคิดรวบยอดที่
หลากหลายเกี่ยวกับบทบาทของศิลปะในการสอนปฏิบัติ
Bucuvalas (1988) ได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบทฤษฎีการอนุรักษ์งาน
หั ต ถกรรมพื้ น บ๎ า นประเทศจอร์ แ ดนในหลั ก สู ต รศิ ล ปศึ ก ษา (A Theoretical Model for
Preseverving the Jordanian Traditional Folk Handicrafts Through Art Education)
วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อสืบสวนไตํสวนถึงบทบาทของศิลปศึกษาตํอการอนุรักษ์งาน
หั ต ถกรรมพื้น บ๎ า นประเทศจอร์ แ ดน วิ ธี การด าเนิ นการวิ จั ย ผู๎ วิ จั ย ได๎ ร วบรวมข๎อ มู ล จาก 4
สาขาวิชา ได๎แกํศิลปศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลปะ คติชาวบ๎านและมานุษยวิทยา จากงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องทั้งจากห๎องสมุด ติดตามการอธิบายของศาสตร์ตํางๆ ในการพัฒนารูปแบบทางทฤษฎีนี้
ทบทวนวรรณคดี บทความวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญในปัญหานี้ ผลการวิจัยพบวํา มี
ความเคลื่อนไหวที่จะทาให๎ศิลปะพื้นบ๎านสมัยใหมํหรือศิลปะพื้นบ๎านที่มีความเปลี่ยนแปลงที่
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สอดคล๎ อ งกั บ สมั ย ปั จ จุ บั น และได๎ รั บ อิ ทธิ พ ลจากวั ฒ นธรรมตํ า งชาติ เ ป็ น อยํ า งมาก มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในการสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ๎านที่หาดู ได๎ยาก อันแสดง
ให๎เห็ นถึงความต๎องการของผู๎เชี่ยวชาญที่มีความสนใจรํวมกันในกิจกรรมทางศิล ปหัตถกรรม
รวมถึงวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ การศึกษา การปฏิบัติ และเศรษฐกิจ โดยพื้นฐานและ
โครงสร๎างของรูปแบบทฤษฎีนี้อยูํบนมุมมองระบบแนวคิด หลักสูตรตํางๆในศิลปศึกษาซึ่งผู๎วิ จัย
มุํงประเด็น กิจ กรรมการเรี ย นการสอนในหลั กสู ตรศิลปศึกษา ในการอนุรักษ์ศิล ปหัตถกรรม
พื้นบ๎าน
4.2 งานวิจัยในประเทศ
อุษา ทองจันทา (2550)ศึกษาเรื่องการพัฒนาการสอนศิลปะไทยในท๎องถิ่น โดยใช๎วัด
ลาพญาเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสอนศิลปะ
ไทย ในท๎องถิ่น โดยใช๎วัดลาพญาเป็นแหลํงเรียนรู๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2550 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะไทยในท๎องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วัดลาพญา กํอนและ หลังเรียนโดยใช๎วัดลาพญาเป็นแหลํงเรียนรู๎ วิเคราะห์ข๎อมูล เนื้อหา
ประสิทธิภาพของการ สอนศิลปะไทยในท๎องถิ่นโดยใช๎วัดลาพญาเป็นแหลํงเรียนรู๎โดยใช๎เกณฑ์
80/80 หาคําความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช๎สูตรK.R.20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder
Richardson) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช๎ t – test dependent หาคําความ
เที่ยงตรงโดยการหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC ) และ การหาคําร๎อยละ 1) ผลของการหา
ประสิทธิภาพ ของการสอนศิลปะไทยในท๎องถิ่นโดย ใช๎วัดลาพญาเป็นแหลํงเรียนรู๎ มีผล การ
ทดลองดังนี้ผลการทดลองแบบหนึ่ง ตํอ หนึ่ง ได๎คํา ประสิทธิภาพ เทํากับ 81.88 / 85.00 ผล
การทดลองแบบกลุํมเล็ก ได๎คําประสิทธิภาพ เทํากับ 80.46 / 84.15 ผลการทดลองแบบ
ภาคสนาม ได๎คําประสิทธิภาพ เทํากับ 81.17/85.40 2) นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
ศิลปะไทยในท๎องถิ่นโดยใช๎วัดลาพญาเป็นแหลํงเรียนรู๎มีผล สัมฤทธิ์ ทางการเรียน สูงกวํากํอน
การเรียนศิลปะไทยในท๎องถิ่นโดยใช๎วัดลาพญาเป็นแหลํง เรียนรู๎ อยํางมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงวาวัดลาพญาเหมาะสมตํอการนามาพัฒนาการสอนศิลปะไทยในท๎องถิ่น
วิเชียร ณ นครและคณะ (2524) สารวจชํางฝีมือในจังหวัดนครศรี ธรรมราช การ
สารวจชํางฝีมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจจานวนชํางฝีมือแตํละประเภท ตรวจสอบแหลํง
ผลิ ต งานชํา งฝี มื อ แตํล ะประเภท สภาพการประกอบอาชีพ ชํางฝี มื อ สอบถามปัญ หาความ
ต๎องการของชํางฝีมือในการประกอบอาชีพ ชํางฝีมือในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจะได๎
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น าเอาข๎ อมู ล ไปประกอบการพิจ ารณาดาเนิ นการปรั บปรุง สํ ง เสริม ตํอ ไป โดยในการส ารวจ
ชํางฝีมือ ได๎ใช๎แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ การบันทึ กภาพวิทยากรและงานชํางฝีมือ
โดยใช๎หลักการและวิธีการ เก็บรวบรวมข๎อมูลตามหลักวิชาภาคคติชนวิทยาที่ดี คือเก็บข๎อมูล
ประเภทประถมภูมิ และออกปฏิบัติภาคสนามอยํางจริงจัง การบันทึกเสียง การบันทึกภาพ และ
การเก็บตัวอยํางของจริงบางชนิดมาด๎วย ผลจากการสารวจและวิเคราะห์ เมื่ อนาข๎อมูลมาศึกษา
และวิ เคราะห์ โดยอาศั ย หลั กวิช าทางสถิติ คือการหาคํา ร๎อยละ ของข๎ อมูล แตํล ะอยํา งแล๎ ว
ปรากฏวําฝีมือชํางในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหลายประเภท โดยเฉพาะชํางฝีมือมากที่สุด
ทางานฝีมือเป็นงานอดิเรก ลักษณะการผลิตงานมักจะทาคนเดียวเป็นงานสาเร็จรูป ใช๎บ๎า นเป็น
แหลํงผลิต วัสดุที่ใช๎สํวนใหญํจะเป็นไผํและหวาย ผลผลิตสํวนใหญํไมํคํอยได๎รับการเผยแพรํและมี
ปัญหาเกี่ยวกับรายได๎
ศักดา บุญยืด (2546) ได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาคุณคําศิลปะแกะสลักไม๎
ในหอไตรภาคอีสานตอนลําง ของผู๎เชี่ยวชาญ อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรม
วิชาศิลปศึกษา และโปรแกรมวิชาศิลปกรรมสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ” โดยการวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคําศิลปะแกะสลักไม๎ในหอไตรภาคอีสานตอนลําง
ของผู๎เชี่ยวชาญ อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา และโปรแกรม
วิชาศิลปกรรมสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีใน 4 ด๎านคือ คุณคําทางภูมิปัญญาแหํงชุมชน คุณคํา
ตํอวิถีชีวิตและชุมชน คุณคําทางประวัติศาสตร์ และคุณคําทางการศึกษา กลุํมประชากรและกลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วยผู๎เชี่ยวชาญศิลปะแกะไม๎ 6 คน อาจารย์โปรแกรมศิลปกรรม
8 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรมระดับปริญญาตรี 117 คน โดยใช๎แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร๎ างสาหรับ ผู๎เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามสาหรับอาจารย์และนักศึกษาซึ่งแบบ
ตรวจสอบรายการ แบบประมาณคํา และแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหาคําความถี่ คํา
ร๎อยละ คํามัชฌิมเลขคณิต สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา 1) ผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นชําง
พื้นบ๎านมีความเห็นวําศิลปะแกะสลักไม๎ในหอไตรภาคอีสานตอนลํางที่สร๎างสรรค์ขึ้นจากความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา แสดงถึงภูมิปัญญาของชํางและเอกลักษณ์ของงานศิลปะเชิงชํางอีสาน
ตอนลําง จากรูปแบบเนื้อหาเรื่องราวและลวดลายที่เกิดจากการผสมผสานรูปแบบทางศิลปะ
ระหวํ า งสกุ ล ชํ า งบางกอกกั บ สกุ ล ชํ างพื้ น บ๎ า นสะท๎ อ นถึง วิ ถี ชี วิ ต วิ ถี สั ง คม ขนมธรรมเนี ย ม
ประเพณี ประวัติศาสตร์ของชุ มชนและมีคุณคําแกํการรักษาไว๎ 2) ผู๎เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการ
สํวนใหญํมีความคิดเห็นวําศิลปะการแกะสลักไม๎เป็นงานสร๎างสรรค์ทางภูมิปัญญาเพื่อสนองความ
เชื่อในพระพุทธศาสนาแสดงออกถึงภูมิปัญญาในการคิดการแก๎ปัญหา ทั้งทางด๎านการออกแบบ
ด๎านวัสดุ และด๎านเครื่องมือ สะท๎อนถึงวิถีการดาเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนา จารีตประเพณี
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เฉพาะถิ่นดั้งเดิม เป็นเครื่องเชื่อมโยงสร๎างความผูกพัน ของคนในชุมชน 3. อาจารย์และนักศึกษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคําทางประวัติศาสตร์ และคุณคําทางด๎านการศึกษาในระดับมาก
นฤดล จิตสกูล (2554) ได๎ศึกษาแนวทางการจัด การเรียนการสอนศิลปะในหลั กสูตร
ท๎องถิ่น เรื่อง เรือพนมพระ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนศิลปะในหลักสูตรท๎องถิ่นเรือพนมพระในด๎านจุดประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรม การเรียน
การสอน ครูผู๎สอน สื่อการสอน แหลํงการเรียนรู๎ และการประเมินผล ประชากรที่ใช๎ในการวิจั ย
ครั้งนี้คือผู๎อานวยการโรงเรียน 15 คน ครูศิลปะ 23 คน และศึกษานิเทศก์ 2 คน และ ผู๎รู๎ ผู๎ทรง
ภูมิ หรื อปราชญ์ท๎องถิ่น เรื อพนมพระ 10 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎ว ย
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบวํา 1) ด๎านจุดประสงค์ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
เกี่ยวกับประวัติคุณคํา และเอกลักษณ์ของเรือพนมพระ ( x = 4.43) ด๎านเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ
ประวัติ ความสาคัญ เอกลักษณ์ ขั้นตอนการสร๎างและวิธีการอนุรักษ์ เรือพนมพระ (x=4.35)
ด๎านกิจกรรมการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติสร๎างเรือพนมพระ (x =4.56) ด๎านครูผู๎สอน เกิดจากการ
สอนรํวมกันของครูศิลปะผู๎รู๎ผู๎ทรงภูมิ ปราชญ์ท๎องถิ่นและชํางเรือพนมพระ ( x = 4.64) ด๎านสื่อ
การสอนคือการใช๎เรือพนมพระเป็นสื่อการสอน(x=4.55) ด๎านแหลํง การเรียนรู๎ใช๎แหลํงการ
เรียนรู๎จากท๎องถิ่น ที่สร๎างเรือพนมพระ ( x = 4.63) ด๎านการประเมินผล ผู๎เรียนสามารถอธิบาย
เอกลักษณ์ของเรือพนมพระและ มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ ( x = 4.50) 2) เรือพนมพระเกิดจาก
พระพุทธศาสนา สร๎างเพื่อเป็นพุทธบูชาแดํพระพุทธเจ๎า แสดงออกถึง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยมี
องค์ประกอบหลัก คือ เป็นเรือรูปพญานาค มีเอกลักษณ์ คือ เป็นเรือพนมพระ ไม๎แกะสลักทั้งลา
นิยมใช๎สีสื่อถึงของมีคําซึ่ง มีความเหมาะสมที่จะบรรจุไว๎ในหลัก สูตรท๎องถิ่น ใช๎การสอนแบบ ฝึก
ปฏิบัติโดยเหมาะสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อลสิณา อนันตะอาด (2556) ได๎ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน
เรื่อง การออกแบบลาย ผ๎า ทอตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6. ผลการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
กํอนเรียนและหลังเรียน ด๎วยกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงานเรื่อง การออกแบบลายผ๎าทอตาม
ภูมิปัญญา ท๎องถิ่นกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีตํอการเรียนรู๎แบบโครงงานเรื่อง การออกแบบลายผ๎าทอตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น
กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขั้นตอนการวิจัย 1) สร๎างและหาประสิทธิภาพ
รูปแบบการสอนโดยหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) 2 ) ดาเนินการทดลองสอนตามแผนการ
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จัดการเรียนรู๎จานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู๎จานวน 8 ชั่วโมง 3) ทาการทดสอบกํอนเรียนและ
หลังเรียน แล๎วหาคําเฉลี่ยของคะแนนที่ทดสอบของแตํละ แผนการจัดการเรียนรู๎ 4) หาคํา ความ
พึงพอใจ ผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด๎วยกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงาน
เรื่องการออกแบบลายผ๎าทอตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ชั้ นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ที่มีผล การเรียนหลัง เรียนสูงกวํา กํอนเรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู๎ ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่ มีตํอ การเรียนรู๎แบบโครงงานเรื่อง การออกแบบลายผ๎าทอตามภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด
รสริ น ทร์ อรอมรรั ตน์ (2556) ได๎ศึกษาแนวทางการถํายทอดภูมิปัญญาแลคุณคํา
เครื่องถ๎วยเบญจรงค์ไทย วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์คุณคํา
ของเครื่องถ๎วยเบญจรงค์ และกระบวนการถํายทอดทางภูมิปัญญารวมทั้งนาเสนอแนวทางการ
ถํายทอดภูมิปัญญาและคุณคําของเครื่องถ๎วยเบญจรงค์ วิธีดาเนินการวิจัยประกอบด๎วยการศึกษา
เอกสารและการวิจัยภาคสนาม พื้นที่ที่ศึกษาคือ ตาบลนาดี ตาบลดอนไกํดี จังหวัดสมุทรสาคร
และตาบลบางช๎าง ตาบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวมละมีสํวน
รํวม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานสาคัญ คุณคําทางวัฒนธรรม
ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย คุณคําทางสังคมและเศรษฐกิจที่สร๎างจิตที่สร๎างจิตสานึกรัก
ท๎องถิ่นและมูลคําเพิ่มบนฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ และคุณคําทางภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญา
ชํางที่อนุรักษ์และพัฒนาไว๎ได๎ ศึกษากระบวนการถํายทอดภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาชําง เน๎น
การพัฒนาผู๎เรียนแบบองค์รวม ทั้งด๎านสติปัญญา จิตใจ เจตคติ และทักษะความชานาญงาน
ทางด๎านหัตถศิลป์ โดยอาศัยวิธีการถํายทอดที่บูรณาการระหวํางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดย
ประเมิน จากสภาพจริง และค๎นหาแนวทางการถํายทอดภูมิปัญญาและคุณคําของเครื่องถ๎ว ย
เบญจรงค์ โดยอาศัยการศึกษา เริ่มต๎นด๎วยการสํงเสริมเจตคติของผู๎เรียน ผํานการศึกษาตาม
อัธยาศัย ภายใต๎บริบทของครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนจากองค์กรทุกภาคสํวนที่
เกี่ยวข๎อง จากนั้นขับเคลื่อนสูํการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตเครื่องถ๎วยเบญจรงค์ โดยการจัด
การศึกษาในระบบที่บูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจน
การจัดการศึกษานอกระบบ อาศัยการจัดกิจกรรมโดยการฝึกอบรมอยํางตํอเนื่อง
อุษณีย์ เสือดี (2549) ได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการถํายทอดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น การทากระเบื้องดินเผาในจังหวัดสงขลา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการถํายทอดภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นการทากระเบื้องดินเผาในจังหวัดสงขลาในด๎าน 1. ความเป็นมาของการถํายทอด
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2. กระบวนการถํายทอด 3. ผลที่เกิดขึ้นจากการถํายทอด กลุํมประชากรที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ
ชํางพื้นบ๎านจานวน 4 คน และครูศิลปศึกษาในจังหวัดสงขลา จานวน 44 คน เครื่องมือในการทา
การวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎าง แบบสอบถามและแบบสังเกต ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลและ
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยการหาคําร๎อยละ มัชฌิมเลขคณิต และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
เนื้อหา สรุปผลการวิจัยและอภิปรายในรูปความเรียง แสดงคําความถี่ คําร๎อยละ ด๎วยตาราง
ประกอบความเรียง ผลการวิจัยพบวํา 1. ความเป็นมาของการถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นการทา
กระเบื้องดินเผาในจังหวัดสงขลาเกิดจากชํางพื้นบ๎านที่มีความใกล๎ชิดกับสภาพแวดล๎อมทางสังคม
และวัฒนธรรม การได๎คลุกคลีทาให๎เกิดการเรียนรู๎ซึมซับไปในตัว ชํางต๎องการสืบทอดงานอันเป็น
มรดกของท๎องถิน่ และครอบครัวมีความภูมิใจในวิชาชีพของบรรพบุรุษและมีความต๎องการปัจจัย
ในการดาเนินชีวิตอันเป็นแรงผลักดันให๎มีความต๎องการที่จะถํายทอดภูมิปัญญาการทากระเบื้อง
เคลือบดินเผา 2. กระบวนการถํายทอดมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ปฏิบัติได๎จริง
และรู๎คุณคําของงาน รูปแบบการเรียนรู๎คือการลงมือกระทาจริง ฝึกฝนด๎วยตนเอง การฝึกจากผู๎รู๎
ผู๎ชานาญ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดความรู๎ภายในชุมชน ผํานการบอกเลํา
สาธิตและผํานสื่อมวลชน ขั้นตอนการถํายทอด ผู๎สอนและผู๎เรียนต๎องมีความพร๎อมทางจิตใจที่ดี
เรียนรู๎ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สถานที่สะดวกตํอการเรียนรู๎ ผู๎เรียนต๎องฝึกฝนจนเกิดความ
ชานาญ โดยใช๎ระยะเวลาเป็นปี เทคนิคการถํายทอดคือ การทาให๎ผู๎เรียนมีศรัทธาตํอวิชาชีพ การ
จูงใจให๎เกิดความสนใจ การชี้แนะข๎อผิดพลาด การปลูกฝังคุณธรรมในการทางาน บรรยากาศการ
ถํายทอดเป็นไปแบบครอบครัว 3. ผลที่เกิดจากการถํายทอด คือชํางมีความรู๎ มีความชานาญ มี
ความภู มิ ใ จกั บ ชุ ม ชนและครอบครั ว สามารถสื บ ทอดการท างานตํ อ จากบรรพบุ รุ ษ ชุ ม ชน
กลายเป็นแหลํงเรียนรู๎ท๎องถิ่น 4. ปัญหาและการถํายทอดคือ ผู๎ถํายทอดสํวนใหญํเป็นผู๎สูงอายุ
ผู๎รับการถํายทอดขาดความสนใจและไมํเห็ นคุณคํา เนื่องด๎วยความเจริญทางด๎านเทคโนโลยีมาก
ขึ้น วัตถุดิบในการผลิตขาดแคลนและราคาแพง และการสํงเสริมจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องไมํมี
ความตํอเนื่องและจริงจัง
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งพบวํ า มี วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งในประเทศไทยที่ มี ค วาม
สอดคล๎องในการพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
ในด๎านการศึกษาเรื่องความสาคัญของศิลปหัตถกรรมมีงานวิจัยที่นําสนใจ เชํน ศักดา บุญยืด
ได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณคําศิลปะแกะสลักไม๎ในหอไตรภาคอีสานตอนลําง ของ
ผู๎เชี่ยวชาญ อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา และโปรแกรมวิชา
ศิลปกรรมสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี และ วิเชียร ณ นคร ที่ได๎ทาการสารวจชํางฝีมือในจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง ท าให๎ เ ห็ น ได๎ วํ า ศิ ล ปหั ต ถกรรมทุ ก ภาคที่ มี คุ ณ คํ า ในหลากหลายด๎ า น
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โดยเฉพาะคุณคําในด๎านอัตลั กษณ์ เป็นตั ว บํงบอกถึงความเฉพาะของภาคนั้นๆ จึงได๎ศึกษา
เพิ่มเติมในเรื่องของแนวทางการอนุรักษ์และถํายทอดในรูปแบบที่นําสนใจซึ่งประกอบด๎วยวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง เชํน อุษณีย์ เสือดี ได๎ทาการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น
การทากระเบื้องดินเผาในจังหวัดสงขลา รสรินทร์ อรอมรรัตน์ ได๎ศึกษาแนวทางการถํายทอดภูมิ
ปัญญาและคุณคําเครื่องถ๎วยเบญจรงค์ไทย โดยการศึกษาเอกสารและการศึกษาเจาะลึกเรื่อง
คุณคําและเอกลักษณ์โดยนามาวิเคราะห์แล๎วสรุป เริ่มต๎นด๎วยการสํงเสริมเจตคติของผู๎เรียน แล๎ว
ใช๎การปฏิบัติเพื่อทาให๎เกิดการเห็นคุณคํา รวมทั้ง นฤดล จิตสกูล ได๎ศึกษาแนวทางการจัด การ
เรียนการสอนศิลปะในหลักสูตรท๎องถิ่น เรื่อง เรือพนมพระ เน๎นการพัฒนาผู๎เรียนแบบองค์รวม
ทั้งด๎ านสติปั ญ ญา เจตคติ และทัก ษะความช านาญงานทางด๎า นหั ต ถศิล ป์ โดยอาศั ยวิธี การ
ถํายทอดที่บูรณาการระหวํางภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดยเน๎นการปฏิบัติจริงเป็นหลัก โดยเริ่ม
จากการประเมินจากสภาพจริง และการสํงเสริมเจตคติของผู๎เรียน ผํานการศึกษาตามอัธยาศัย
ภายใต๎บริบทของครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนจากองค์กรทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง
จากนั้นขับเคลื่อนสูํการอนุรักษ์ในการทากิจกรรมศิลปะ ทาให๎ผู๎เ รียนมองเห็นคุณคํา และและมี
ความหวงแหนในวัฒนธรรมอันมีอัตลักษณ์ของตน การกิจกรรมทางศิลปะจึงเป็นรูปแบบการสอน
ที่มีประสิ ทธิภาพและมีความเหมาะสมในการทาให๎ ผู๎เรียนมองเห็นคุณคําได๎เป็นอยํางดี ซึ่งมี
งานวิจัยที่กลําวไว๎เพิ่มเติมเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อการเห็นคุณคําของศิลปหัตถกรรมคือ อล
สิณา อนันตะอาด ได๎ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงานเรื่อง การออกแบบลาย
ผ๎า ทอตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น กลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ทาให๎นักเรียนมีความเข๎า และมีความ
พึงพอใจตํอกิจกรรม โดยทาให๎นักเรียนมองเห็นคุณคําของลายผ๎าทอตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ผู๎ วิจั ย ต๎ องการพั ฒ นาพัฒ นากิจ กรรมศิ ล ปะเพื่อ สํ งเสริ ม การเห็ น คุณคํ าของอั ต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ สาหรับเยาชน เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ และเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาชน ทาให๎เยาวชนไทยได๎ตระหนักถึงคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยการพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคํา ของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคํา เรื่องอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยตามลาดับตํอไปนี้
1. ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
2. กาหนดกลุํมตัวอยําง
3. เครื่องมือที่ใช๎ในการทาการวิจัย
4. การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ
5. ดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข๎อมูล
6. วิเคราะห์ข๎อมูล
7. สถิติในการวิเคราะห์ข๎อมูลและการเขียนรายงานการวิจัย
8. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
โดยมีแผนผังแสดงกระบวนการการดาเนินการวิจัยดังนี้
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แผนภาพที่ 4 กระบวนการวิจัย
กระบวนการวิจัย
ศึกษาหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
-

ศึกษาเรือ่ งอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
ศึกษาเรือ่ งคุณคําของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
การศึกษาเรือ่ งการจัดกิจกรรมศิลปะเพือ่ การเห็นคุณ
ศึกษาค๎นคว๎างานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ทั้งในประเทศและตํางประเทศ

กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุํมประชากรและกลุํ มตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ ผู๎เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม Best Practice ปราชญ์
ชาวบ๎านและเยาวชนอายุ 15-25 ปี จานวน 30 ที่เป็นอาสาสมัครเข๎ารํวมโครงการในการทดลองกิจกรรมฯ

การพัฒนาเครื่องมือ

ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
1.

เก็บข๎อมูลเพื่อสร๎างชุดกิจกรรมด๎วยการ วิเคราะห์
เอกสาร วิเคราะห์อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
การสัมภาษณ์ และการสังเกตการจัดกิจกรรม จะได๎ชุด
กิจกรรม

2.

นาชุดกิจกรรมที่ได๎ ให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบ
กิจกรรม แล๎วปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมตาม
คาแนะนาของผู๎เชี่ยวชาญ

A.

เครื่องมือวิเคราะห์อัตลักษณ์ของ
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ แบบสัมภาษณ์ และแบบ
สังเกตการจัดกิจกรรม

B.

เครื่องมือเก็บความคิดเห็นของผู๎เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับกิจกรรม

c.

3.

นาชุดกิจกรรมที่ได๎ ไปทดลองกับกลุํมที่มีลักษณะ
คล๎ายตัวอยําง แล๎วนาชุดกิจกรรมไปปรับปรุงแล๎ว
ทดลองกับกลุํมตัวอยําง

1.
2.
3.
4.

เครื่องมือเก็บข๎อมูลจากผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
แบบสัมภาษณ์ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินการเห็นคุณคําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
แบบสังเกตพฤติกรรม

ตรวจสอบเครื่องมือพร๎อมกัน (IOC)

การดาเนินการการพัฒนากิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ผู๎วิจัยวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
- ผู๎วิจัยได๎พัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนจากการวิเคราะห์อัตลักษณ์และการศึกษา
สัมภาษณ์ สังเกตเรื่อง BestPractice เพือให๎ได๎กิจกรรมที่เหมาะสมและทดลองใช๎กับกลุํมเปูาหมาย โดยเป็นกลุํมตัวอยํางที่เป็นเยาวชนเพื่อทดสอบคุณภาพกิกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎ การหาคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําร๎อยละ การจาแนกข๎อมูลให๎เป็นระบบและหาคําสถิติ

การนาเสนอรายงานวิจัย
นาเสนอการวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ในรูปแบบความเรียงและตารางประกอบคาอธิบาย เครื่องมือในการ
พัฒนากิจกรรม เป็นความเรียง และนาเสนอผลการทดลองใช๎กิจกรรมกับกลุํมตัวอยํางในรูปแบบความเรียงและตารางประกอบคาอธิบาย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
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1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ผู๎วิจัยศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อวิเคราะห์แ ละ
สั งเคราะห์ ป ระเภทและแนวทางในการจัดกิจกรรมศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ โดยมีประเด็นใน
การศึกษาค๎นคว๎าที่สาคัญดังนี้
1.1 ศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ ความหมายของงานศิล ปหั ตถกรรม และ งานหั ตถกรรม
พื้นบ๎าน มูลเหตุของการเกิดงานหัตถกรรมพื้นบ๎าน ประเภทของงานหัตถกรรมพื้นบ๎านสภาพ
ทั่วไปของภาคใต๎ลักษณะและอัตลักษณ์ของานศิลปหัต ถกรรมภาคใต๎ เพื่อทาความเข๎าใจถึงที่มา
และความสาคัญประเภทของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ รวมถึงการนาข๎อมูลมาวิเคราะห์รูปแบบ
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
1.2 การเห็นคุณคํา เรื่องความหมายของคุณคํา สาเหตุ พฤติกรรมการเห็นคุณคํา เพื่อ
เข๎าใจถึงการแสดงออกเรื่องการเห็นคุณคํา เพื่อนามาวิเคราะห์และสร๎างแบบประเมินการเห็น
คุณคํา
1.3 คุณคําของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ โดยเฉพาะอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ และเจาะจงเรื่องการเห็นคุณคําในด๎านอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เป็นสาคัญ
เพื่อให๎เห็นถึงความสาคัญของคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
1.4 การสร๎างชุดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการเห็นคุณคํา การศึกษาขั้นตอน
การทากิจ กรรมศิล ปะ และศึ กษาตัว อยํางการจัดกิ จกรรม วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ใ นเรื่อ ง
กระบวนการที่เหมาะสม และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมรวมทั้งผลของการทากิจกรรม
ศิลปะเพื่อการเห็นคุณคํา
2. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุํมตัวอยํางในการวิจัยการพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน ประกอบด๎วย
2.1
ผู๎เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับแนวปฏิบั ติที่ดี โดยผู๎เชี่ยวชาญมี
คุณสมบัติ 2 ใน 4 ตามเกณฑ์ดังนี้
2.1.1 มีประสบการณ์ด๎านการจัดกิจกรรมศิลปะ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
2.1.2 มีประสบการณ์ด๎านการวางแผนในการสร๎างกิจกรรมศิลปะ เป็นระยะเวลา
มากกวํา 5 ปี
2.1.3 มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศิลปหัตถกรรม เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
2.1.4 เป็นที่ยอมรับและมีรางวัลรับรองในระดับประเทศในด๎านการจัดกิจกรรม
ศิลปะในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ไมํต่ากวํา 3 รางวัล
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2.2
ปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ โดย
มีคุณสมบัติ 2 ใน 4 ตามเกณฑ์ดังนี้
2.2.1 มี ป ระสบการณ์ ด๎ า นการสร๎ า งสรรค์ ง านศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ เป็ น
ระยะเวลามากกวํา 5 ปี
2.2.2 เป็นทายาทผู๎สืบทอดศิลปหัตถกรรมภาคใต๎โดยตรงจากครอบครัว
2.2.3 มีความเชี่ยวชาญในเรื่องศิลปหัตถกรรม เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
2.2.4 เป็นที่ยอมรับและมีรางวัลรับรองในระดับประเทศในด๎านการสร๎างสรรค์งาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ ไมํต่ากวํา 3 รางวัล
2.3 เยาวชนในจังหวัดสงขลา ที่มีอายุ 15-25 ปี จานวน 30 คน เป็นอาสาสมัครเข๎า
รํวมโครงการและยินดีให๎ข๎อมูลในการทดลองกิจกรรม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการทาการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช๎ในการวิจัยเรื่องการพัฒ นากิจกรรมศิล ปะเพื่อสํ งเสริมการเห็ นคุณคํา
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนประกอบด๎วยเครื่องมือ 2 ชุด คือ
3.1 เครื่ องมือสาหรับเก็บข้ อมูล เพื่อหาข้ อสรุ ปเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรม
ภาคใต้ และเพื่ อ พัฒ นากิ จ กรรมศิล ปะเพื่ อ ส่ง เสริ ม การเห็ น คุณ ค่า ของอัต ลัก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ สาหรับเยาวชน ดังนันเครื
้ ่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย
3.1.1
แบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี Best
Practice
เป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อทราบแนวทาง การวางแผนการจัดกิจกรรม เวลาในการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสม รูปแบบของกิจกรรมและวิธีการที่จ ะทาให๎กิจกรรมประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ โดยคาถามในการสัมภาษณ์จะมีจุดเน๎นในเรื่องของวิธีการการจัดกิจกรรม หลักการ
ในการจัดกิจกรรม วิธีการวางแผนกํอนการจัดกิจกรรม องค์ประกอบ ความเหมาะสมในการจัด
กิจกรรม ระยะเวลาที่เหมาะสม และสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมศิ ลปะเพื่อสํงเสริมการ
เห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
3.1.2
แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎
เป็นแบบสัมภาษณ์ ปราชญ์ชาวบ๎านเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เพื่อทราบแนวทาง
ในการนาอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ อุปกรณ์ในการทากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อนามา
พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรม โดยค าถามในการสั ม ภาษณ์ จ ะมี จุ ด เน๎ น ในเรื่ อ งของอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ในแตํละประเภท วิธีในการถํายทอดการสอน เวลาที่เหมาะสมในการจัด
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กิ จ กรรม และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสมในการจั ด กิ จ กรรมศิ ล ปะตามประเ ภทของงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ในแตํละประเภท
3.1.3 แบบสังเกตการจัดกิจกรรม Best Practice
เป็นแบบสังเกตกิจกรรม Best Practice เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ที่
จะทาให๎กิจกรรมประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยสังเกต ผู๎จัดกิจกรรมในเรื่องของ
วิธีการจัดกิจกรรม จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม การเตรียมอุปกรณ์ในการทากิจกรรม บุกคลิก
ภาพลักษณะการสอนและระยะเวลาในการทากิจกรรม ด๎านผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ประกอบด๎วยการ
สังเกตการณ์เชื่อมโยงความรู๎ พฤติกรรม และความสัมพันธ์ระหวํางผู๎รํวมกิจกรรมด๎วยกัน และ
สุ ด ท๎ า ยคื อ สถานที่ ใ นการทากิ จ กรรม โดยสั งเกตลั ก ษณะของสถานที่ ที่เ หมาะสมในการท า
กิจกรรม
3.2 เครื่องมือวัดคุณภาพของกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนประกอบด๎วย
3.2.1 แบบเมิน เรื่ องการเห็ นคุณคําของอัตลั กษณ์ในงานศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ส าหรั บ
เยาวชน
เป็นแบบประเมินที่ใช๎สาหรับการประเมินเยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมทั้งกํอนและหลังทา
กิ จ กรรม ซึ่ ง จะใช๎ แ บบประเมิ น ชุ ด เดี ย วกั น ทั้ ง กํ อ นและหลั ง ท ากิ จ กรรม ซึ่ ง แบบประเมิ น
ประกอบด๎ ว ย ค าถามที่ เ กี่ ย วกั บ การแสดงออกถึ ง การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
การเห็นคุณคํานั้นเป็นการให๎ เห็นความสาคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งการเห็นคุณคํานั้นเป็น
อารมณ์ความรู๎สึกที่แสดงออกมานาไปสูํความรู๎สึกอื่น ที่เกี่ยวข๎องตามมา ประกอบด๎วย “ยอมรับ
ผูกพัน วางใจ ยกยํอง ชื่นชม ความหวงแหน ความเสียดาย ความปรารถนา ความภูมิใจ” เป็นต๎น
พฤติกรรมของการเห็นคุณคําที่แสดงออกมาคือ สนใจ ยอมรับ เปิดเผยตัว ยิ้ม เข๎าใกล๎ ทะนุ
ถนอม สัมผัส เบา อํอนโยน รั กษา ปกปูอง สํว นที่เป็นผลเกิดจากการเห็นคุณคํา ได๎แกํ การ
อนุ รั ก ษ์ รั ก ษา การสะสม เหลํ า นี้ คื อ สิ่ ง ที่ ชํ ว ยให๎ ท ราบถึ ง การเห็ น คุ ณ คํ า หลั ง ได๎ สั ม ผั ส
ประสบการณ์ตรงซึ่งเราสามารถทาให๎บุคคลเกิดการเห็นคุณคําได๎ ซึ่งการหาคาสาคัญในการสร๎าง
เครื่องมือเพื่อวัดการเห็นคุณคําสารมารถเริ่มต๎นได๎ดังนี้
สาเหตุ
เห็นคุณค่า
ความรู้สึก
อบอุ่น ยอมรับ ผูกพัน วางใจ ยกย่อง ชื่นชม
พฤติกรรม
สนใจ ยอมรับ เปิดเผยตัว ยิ้ม เข้าใกล้ ทะนุถนอม สัมผัสเบา
อ่อนโยน รักษา ปกป้อง
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โดยนาคาเฉพาะเหลํานี้มาสร๎างเป็นแบบประเมินการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ตามตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 คาถามที่ใช๎ในแบบประเมินการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
คาถาม
คุณค่าที่วัด
1. ทํานเข๎าใจในเรื่องของอัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละ
ประเภทมากขึ้น
2. ทํานอยากที่จะใช๎สินค๎าศิลปหัตถกรรมภาคใต๎มากขึ้น
3. ทํานรู๎สึกไมํสนใจที่จะสร๎างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เพิ่มเติมหากมี
การจัดกิจกรรมในครั้งหน๎า
4. ทํานคิดวําการดูแลรักษางานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เป็นเรื่องคํอนข๎างยากถึงแตํ
ก็สามารถดูแลและรักษาให๎คงอยูํ
5. ทํานเห็นวําการนาอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ไปใช๎ในสินค๎าของ
ตํางประเทศเป็นเรื่องที่ยอมรับได๎
6. ทํานอยากศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของอัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎
7. ทํานคิดวําการใช๎ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัตถกรรมภาคใต๎เป็นเรื่องล๎าสมัยไมํมีความ
จาเป็น
8. ทํานเห็นวําอัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ไมํสามารถพัฒนาสูํ
สากลได๎
9. ทํานอยากที่จะมีสํวนสนับสนุนในการสร๎างกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎
10. ทํานอยากให๎บุคคลใกล๎ตัวได๎เห็นคุณคําและความสาคัญของอัตลักษณ์ภายใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
11. ทํานคิดวําอนุรักษ์อัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ทาให๎รู๎สึกภูมิใจ
12. ทํานคิดวําอัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎คํอยๆเลือนหายไปเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได๎
13. ทํานยินดีที่จะแนะนาสินค๎าศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ให๎เพื่อนๆและคนใน
ครอบครัวนามาใช๎ในชีวิตประจาวัน
14. ทํานคิดวําการได๎ผลิตงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ทาให๎รสู๎ ึกไมํมีความสุข
15. หากทํานมีแขกตํางชาติมาเยี่ยมเยือน ของขวัญมีคําที่ทํานจะให๎คือของที่ระลึก
ที่เป็นงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎

สนใจ
ยอมรับ
สนใจ
ทะนุถนอม
หวงแหน
สนใจ
รักษา
ปรารถนา
รักษา
ปรารถนา
ภูมิใจ
เสียดาย
ยอมรับ
ภูมิใจ
ภูมิใจ

3.2.2 แบบสัมภาษณ์ผู๎เข๎ารํวมทากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
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เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ก ารเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงานศิ ล ปหั ต ถกรรม
ภาคใต๎ของเยาวชนที่รํวมกิจกรรมหลังจากการทากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมคุณคําของอัตลักษณ์
ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ โดยคาถามในการสัมภาษณ์จะมีจุดเน๎นในเรื่องของ ความเข๎าใจ
ความรู๎สึกในการทากิจกรรมเพื่อวิเคราะห์การแสดงออกของพฤติกรรมที่แสดงถึงการเห็นคุณคํา
3.2.3 แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมผู๎ รํ ว มกิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ สํ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ คํ า
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
เป็นแบบสังเกตพฤติกรรม ที่ใช๎สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกถึงการเห็น
คุณคําของเยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมระหวํางการทากิจกรรม ซึ่งประกอบด๎วย การสังเกตพฤติกรรม
การเชื่อมโยงของผู๎รํวมกิจกรรมกับ ตัวกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมขณะทา
กิจกรรม การสังเกตพฤติกรรมหลังจากการทากิจกรรม พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎รํวม
กิจกรรมด๎ว ยกัน เพื่อสั งเกตพฤติกรรมการเห็ นคุณคําที่แสดงออกมาในแตํละชํวงของการทา
กิจกรรม
3.2.4 แบบประเมินพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมตํอกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริม
การเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
เป็ น แบบประเมินที่ใช๎ส าหรับประเมินความพึงพอใจตํอกิจกรรมกิจกรรม
ศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน ซึ่ง
จะให๎ เ ยาวชนผู๎ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมเป็ น ผู๎ ป ระเมิ น หลั ง การท ากิ จ กรรม ซึ่ ง ในแบบประเมิ น
ประกอบด๎วย 1) ระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 2) ผลที่ได๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรม
3) ผลที่ได๎รับจากการเข๎ารํวมกิจกรรม 4) ความพึงพอใจโดยรวมในการเข๎ารํวมกิจกรรมนี้
โดยแบบประเมิ น มี ลั ก ษณะเป็ น มาตรวั ด แบบลิ เ คิ ร์ ท ซึ่ ง ใช๎ เ กณฑ์ ใ นการแปล
ความหมายดังนี้
4.50 – 5.00 หมายความวํา พอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายความวํา พอใจมาก
2.50 – 3.49 หมายความวํา พอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายความวํา ไมํคํอยพอใจ
1.00 – 1.49 หมายความว่า ไม่พอใจอย่างยิ่ง

4. การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย
ขั้น ตอนในการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ สํ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน แบํงเป็น 2 ระยะได๎แกํ
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ระยะที่ 1 พัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
1. ศึกษาข๎อมูลและสังเคราะห์เอกสาร หนังสือ บทความและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับการสร๎างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
2. สังเกตกิจกรรมและสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
(Best practice) โดยใช๎แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรม Best Practice และแบบสัมภาษณ์
ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
2.1 แบบสังเกตการจัดกิจกรรม Best Practice ซึ่งมีขั้นตอน
ในการพัฒนาแบบแบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรม Best Practice มีดังนี้
2.1.1 ศึ ก ษาแนวทางการสร๎ า งแบบสั ง เกตการจั ด
กิจกรรม Best Practice จากหนังสือ วารสาร เอกสารและงานวิจัยตํางๆ
2.1.2 สร๎างแบบสังเกตการจัดกิจกรรม Best Practice
2.1.3 นาแบบสังเกตการจัดกิจกรรม Best Practice
นาไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ทําน ตรวจสอบความตรงทางด๎านเนื้อหาและความเหมาะสม เพื่อ
นามาปรับปรุงแก๎ไขให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจะต๎องมีคุณสมบัติ 2 ใน 4 ตามเกณฑ์ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ด๎านการจัดกิจกรรมศิลปะ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ข. มีประสบการณ์ด๎านการสร๎างงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ค. สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ง. สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2.1.4 แก๎ไขแบบสังเกตการจัดกิจกรรม Best Practice
ตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ
2.2 แบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Best Practice ซึ่งมี
ขั้นตอนในการพัฒนาแบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้
2.2.1 ศึกษาแนวทางการสร๎างแบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับ Best Practice จากหนังสือ วารสาร เอกสารและงานวิจัยตํางๆ
2.2.2 สร๎างแบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Best
Practice
2.2.3 นาแบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ที่ดี Best Practice นาไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ทําน ตรวจสอบความตรงทางด๎านเนื้อหาและ
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ความเหมาะสม เพื่อนามาปรับปรุงแก๎ไขให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจะต๎องมีคุณสมบัติ 2
ใน 4 ตามเกณฑ์ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ด๎านการจัดกิจกรรมศิลปะ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ข. มีประสบการณ์ด๎านการสร๎างงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ค. สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ง. สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2.2.4 แก๎ ไ ขแบบสั ม ภาษณ์ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ แนว
ปฏิบัติที่ดี ตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ
3. สั มภาษณ์ ปราชญ์ช าวบ๎ านเกี่ ยวกับ ศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ ทั้ง 6
ประเภท โดยใช๎แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ๎านเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
3.1 แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ๎านเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ ซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนาแบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ๎านเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
ดังนี้
2.2.1 ศึกษาแนวทางการสร๎างแบบสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบ๎านเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ จากหนังสือ วารสาร เอกสารและงานวิจัยตํางๆ
2.2.5 สร๎ า งแบบสั ม ภาษณ์ ป ราชญ์ ช าวบ๎ า นเกี่ ย วกั บ
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
2.2.6 นาแบบแบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ๎านเกี่ยวกับ
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ นาไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ทําน ตรวจสอบความตรงทางด๎านเนื้อหา
และความเหมาะสม เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง แก๎ ไ ขให๎ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น โดยผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ะต๎ อ งมี
คุณสมบัติ 2 ใน 4 ตามเกณฑ์ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ด๎านการจัดกิจกรรมศิลปะ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ข. มีประสบการณ์ด๎านการสร๎างงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ค. สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ง. สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2.2.7 แก๎ ไ ขแบ บสั ม ภ าษ ณ์ ป ร าช ญ์ ช าว บ๎ า น เกี่ ย ว กั บ
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
4. ลงมือสร๎างชุดกิจกรรมศิล ปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
5. นาชุดกิจกรรมการสอนที่พัฒนาขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม แล๎วจึงนาไปให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง
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ระยะที่ 2 ตรวจสอบคุณ ภาพชุดกิ จกรรมศิล ปะเพื่ อสํ ง เสริมการเห็ นคุ ณคํ า
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
1. นาเครื่องมือมาปรับปรุงแก๎ไขอีกครั้งแล๎วจึงนาไปตรวจสอบความ
ตรงความเหมาะสม จากผู๎ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ทําน เพื่อนามาปรับปรุงแก๎ไขให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจะต๎องมีคุณสมบัติ 2 ใน 4 ตามเกณฑ์ดังนี้
2.3 มีประสบการณ์ด๎านการจัดกิจกรรมศิลปะ เป็นระยะเวลา
มากกวํา 5 ปี
2.4 มีประสบการณ์ด๎านการสร๎างงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
2.5 สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์
2.6 สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์
2.7 นาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนที่ปรับแก๎ไขแล๎วไปลองใช๎กับกลุํมตัวอยํางแล๎ว
มาวิเคราะห์ผล ด๎วยเครื่องมือวัดและประเมินผลในงานวิจัย ประกอบด๎วย
2.7.1 แบบสังเกตพฤติกรรมผู๎รํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริม
การเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
ขั้นตอนในการพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมผู๎รํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อ
สํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนมีดังนี้
2.7.1.1
ศึ ก ษาแนวทางการสร๎ า งแบบสั ง เกต
พฤติกรรมจากหนังสือ วารสาร เอกสารและงานวิจัยตํางๆ
2.7.1.2
สร๎ า งแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมผู๎ รํ ว ม
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชน
2.7.1.3
นาแบบสังเกตพฤติกรรมผู๎รํวมกิจกรรม
ศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็น คุณคําของอัตลั กษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
นาไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ทําน ตรวจสอบความตรงทางด๎านเนื้อหาและความเหมาะสม เพื่อ
นามาปรับปรุงแก๎ไขให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจะต๎องมีคุณสมบัติ 2 ใน 4 ตามเกณฑ์ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ด๎านการจัดกิจกรรมศิลปะ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ข. มีประสบการณ์ด๎านการสร๎างงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
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ค. สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ง. สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2.7.1.4
แก๎ ไ ขแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมผู๎ รํ ว ม
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชน ตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ
2.7.1.5
นาแบบสังเกตพฤติกรรมผู๎รํวมกิจกรรม
ศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนไป
ทดลองกับผู๎ที่มีลักษณะคล๎ายกลุํมเปูาหมาย เพื่อนาผลมาปรับปรุงให๎เหมาะสม
2.7.1.6
นาไปใช๎กับกลุํมตัวอยําง
2.7.2
แบบประเมิน เรื่อ งการเห็ นคุณ คํา ของอั ตลั ก ษณ์ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
ขั้นตอนในการพัฒนาแบบประเมินเรื่องการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนมีดังนี้
2.7.2.1 ศึกษาแนวทางการสร๎างแบบประเมินการเห็นคุณคํา จาก
หนังสือ วารสาร เอกสารและงานวิจัยตํางๆ
2.7.2.2 สร๎างแบบประเมินเรื่องการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
2.7.2.3 นาแบบประเมินเรื่องการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ สาหรับเยาวชนนาไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ทําน ตรวจสอบความตรง
ทางด๎านเนื้อหาและความเหมาะสม เพื่อนามาปรับปรุงแก๎ไขให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ
จะต๎องมีคุณสมบัติ 2 ใน 4 ตามเกณฑ์ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ด๎านการจัดกิจกรรมศิลปะ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ข. มีประสบการณ์ด๎านการสร๎างงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ค. สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ง. สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2.7.2.4 แก๎ไขแบบประเมินเรื่องการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน ตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ
2.7.2.5 นาแบบประเมินเรื่องการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนไปทดลองกับผู๎ที่มีลักษณะคล๎ายกลุํมเปูาหมาย เพื่อนาผล
มาปรับปรุงให๎เหมาะสม
2.7.2.6 นาไปใช๎กับกลุํมตัวอยําง
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2.7.3 แบบสัมภาษณ์ผู๎เข๎ารํวมทากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริ มการเห็น
คุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
ขั้น ตอนในการพัฒ นาแบบสั มภาษณ์ ผู๎ เ ข๎า รํว มท ากิ จกรรมศิ ล ปะเพื่ อ
สํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนมีดังนี้
2.7.3.1 ศึ ก ษาแนวทางการสร๎ า งแบบสั ม ภาษณ์ จากหนั ง สื อ
วารสาร เอกสารและงานวิจัยตํางๆ
2.7.3.2 สร๎ า งแบบสั ม ภาษณ์ ผู๎ เ ข๎ า รํ ว มท ากิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ
สํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
2.7.3.3 นาแบบสัมภาษณ์ผู๎เข๎ารํวมทากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริม
การเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน นาไปให๎ผู๎ทรงคุ ณวุฒิ
จานวน 5 ทําน ตรวจสอบความตรงทางด๎านเนื้อหาและความเหมาะสม เพื่อนามาปรับปรุงแก๎ไข
ให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจะต๎องมีคุณสมบัติ 2 ใน 4 ตามเกณฑ์ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ด๎านการจัดกิจกรรมศิลปะ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ข. มีประสบการณ์ด๎านการสร๎างงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ค. สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ง. สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2.7.3.4 แก๎ ไ ขแบบสั ม ภาษณ์ ผู๎ เ ข๎ า รํ ว มท ากิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ
สํ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงานศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ ส าหรั บ เ ยาวชน ตาม
ข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ
2.7.3.5 นาแบบสัมภาษณ์ผู๎เข๎ารํวมทากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริม
การเห็น คุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนไปทดลองกับผู๎ ที่มี
ลักษณะคล๎ายกลุํมเปูาหมาย เพื่อนาผลมาปรับปรุงให๎เหมาะสม
2.7.3.6 ผู๎ วั ย น าแบบสั ม ภาษณ์ ผู๎ เ ข๎ า รํ ว มท ากิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ
สํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนไปใช๎กับกลุํม
ตัวอยําง หลังการทากิจกรรม
2.7.4
แบบประเมินพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมตํอกิจกรรม
ศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
ขั้นตอนในการพัฒนาแบบประเมินพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมตํอ
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชนมีดังนี้
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2.7.4.1 ศึ ก ษาแนวทางการสร๎ า งแบบประเมิ น จากหนั ง สื อ
วารสาร เอกสารและงานวิจัยตํางๆ
2.7.4.2 สร๎ า งแบบประเมิ น พึ ง พอใจของผู๎ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมตํ อ
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชน
2.7.4.3 น าแบบประเมิ น พึ ง พอใจของผู๎ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมตํ อ
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชน นาไปให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ทําน ตรวจสอบความตรงทางด๎านเนื้อหาและความ
เหมาะสม เพื่อนามาปรับปรุงแก๎ไขให๎สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจะต๎องมีคุณสมบัติ 2 ใน 4
ตามเกณฑ์ดังนี้
ก. มีประสบการณ์ด๎านการจัดกิจกรรมศิลปะ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ข. มีประสบการณ์ด๎านการสร๎างงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นระยะเวลามากกวํา 5 ปี
ค. สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ง. สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2.7.4.4 แก๎ ไ ขแบบประเมิ น พึ ง พอใจของผู๎ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมตํ อ
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชน ตามข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ
2.7.4.5 น าแบบประเมิ น พึ ง พอใจของผู๎ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมตํ อ
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชนไปทดลองกับผู๎ที่มีลักษณะคล๎ายกลุํมเปูาหมาย เพื่อนาผลมาปรับปรุงให๎เหมาะสม
2.7.4.6 ผู๎วัยนาแบบประเมินพึงพอใจของผู๎เข๎ารํว มกิจกรรมตํอ
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชนไปใช๎กับกลุํมตัวอยําง เพื่อวัดระดับความพึงพอใจหลังการทากิจกรรม
5. ดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัต
ลั ก ษณ์ ใ นงานศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ ส าหรั บ เยาวชน เป็ น วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยมีการดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็น 3 ระยะดังนี้ ดังนี้
ระยะที่ 1 ผู๎ วิ จัยได๎วิเ คราะห์ รู ปแบบของอัต ลั กษณ์ในงานศิล ปหั ตถกรรม
ภาคใต๎โดยมีการดาเนินการดังนี้
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1. ศึ ก ษาข๎ อ มู ล และสั ง เคราะห์ เ อกสาร หนั ง สื อ บทความและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับ อัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
2. สั ม ภ าษณ์ ป ราช ญ์ ช าวบ๎ า นเรื่ อ งรู ป แบบของ อั ต ลั ก ษณ์ ข องงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
3. วิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
4. น าการวิเ คราะห์ รู ปแบบของอัต ลั กษณ์ ในงานศิล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ ใ ห๎
ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต๎อง
5. นาการวิเคราะห์ รูปแบบของอัตลั กษณ์ในงานศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ ไป
เชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นากิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ สํ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
ระยะที่ 2 ผู๎ วิ จั ย ได๎ พัฒ นากิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อสํ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ คํ า
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน โดยมีการดาเนินการดังนี้
1. ศึ ก ษาข๎ อ มู ล และสั ง เคราะห์ เ อกสาร หนั ง สื อ บทความและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับการสร๎างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่ อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
2. สังเกตกิจกรรมและสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Best Practice และ
สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ แตํละประเภท ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์
ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
3. พัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
4. น าชุ ด กิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ สํ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนให๎ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม
5. ทดลองกลั บ ผู๎ ที่ มี ลั ก ษณะคล๎ า ยกลุํ ม เปู า หมาย เพื่ อ น าผลมาปรั บ ปรุ ง
กิจกรรมให๎เหมาะสม
ระยะที่ 3 ผู๎วิจัยนากิจกรรมที่ปรับปรุงแล๎ว มาทดลองใช๎กับกลุํมเปูาหมาย
โดยเป็นกลุํมตัวอยํางที่เป็นเยาวชน ในท๎องถิ่นจังหวัดสงขลา ที่มีอายุระหวํ าง 15-25 ปี จานวน
30 คน โดยได๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมเป็นอาสาสมัครที่มีความสนใจในการทากิจกรรม และสามารถ
เข๎ารํวมได๎ครบ 6 กิจกรรม ภายในระยาเวลาของการทดลอง 2 วัน โดยมีขั้นตอนในการทดลอง
เก็บข๎อมูลดังนี้
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1.ให๎ ก ลุํ ม ตั ว อยํ า งท าแบบประเมิ น การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎กํอนการทากิจกรรม สอบถามและสัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนะของ
กลุํมตัวอยํางที่มีที่ตํออัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
2.เริ่มการทดลองปฏิบัติกิจกรรม จานวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม ใช๎เวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 2 วัน วันละ 3 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง ระหวํางการทากิจกรรมผู๎วิจัยได๎
สังเกตพฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรม
3.หลั ง การท ากิ จ กรรมครบทั้ ง 6 กิ จกรรมผู๎ วิ จั ยให๎ ก ลุํ ม ตั ว อยํ า งท าแบบ
ประเมินการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ แบบประเมินความพึงพอใจที่
มีตํอกิจกรรม รวมทั้งการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางเพื่อประเมินคุณภาพของกิจกรรมที่จัดขึ้น
4.นาข๎อมูลเชิงปริมาณที่ได๎จากแบบวัดและแบบประเมิน มาวิเคราะห์ข๎อมูล
โดยใช๎ คํ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต คํ า ร๎ อ ยละ คํ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ T-Test (Dependent
Samples) โดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
5.นาข๎อมูลเชิงคุณภาพที่ได๎จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตพฤติกรรมของ
กลุํมตัวอยํางมาวิเคราะห์หาคําเฉลี่ยเลขคณิต คําร๎อยละ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข๎ อ มู ล ผู๎ วิ จั ย ได๎ น าข๎ อ มู ล จากการด าเนิ น การทดลองมา
วิเ คราะห์ โดยใช๎ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็จ รู ป และการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา โดยมี ก าร
วิเคราะห์ดังนี้ เชิงปริมาณมาวิเคราะห์โดยใช๎ใช๎คําเฉลี่ยเลขคณิต คําร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ t-test dependent โดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS สาหรับข๎อมูลเชิงคุณภาพ
ที่ได๎จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตพฤติกรรมของกลุํมตัวอยํางมาวิเคราะห์หาคําเฉลี่ยเลข
คณิต คําร๎อยละ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 การวิ เ คราะห์ เ ครื่ อ งมื อ ส าหรั บ เก็ บ ข๎ อ มู ล ในการพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรม
ประกอบด๎วย
6.1.1 นาแบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรม Best Practice มา
วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเนื้อหาและหาคําร๎อยละ (Percentage) มาจาแนกความถี่แตํละข๎อ แล๎ว
นามาหาคําร๎อยละ
6.1.2 นาแบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Best Practice
มาวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเนื้อหาและหาคําร๎อยละ (Percentage) หาคําร๎อยละ และวิเคราะห์เชิง
เนื้ อหา การวิเคราะห์ ข๎อมูล โดยคัดเลื อกและจาแนกข๎อมูล จัดระเบียบข๎อมูล ให๎ เป็นระบบ
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อนาไปสรุปผล
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6.1.3 นาแบบสั มภาษณ์ป ราชญ์ช าวบ๎านที่ มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ มาวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเนื้อหาและหาคําร๎อยละ (Percentage)
หาคําร๎อยละ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ข๎อมูล โดยคัดเลือกและจาแนกข๎อมูล จัด
ระเบียบข๎อมูลให๎เป็นระบบ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อนาไปสรุปผล
6.2 การวิเคราะห์เครื่องมือสาหรับวัดคุณภาพของกิจกรรมประกอบด๎วย
6.2.1 น าแบบประเมิ น การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน ทั้งกํอนและหลังการทากิจกรรม มาวิเคราะห์หาคํามัชฌิม
เลขคณิตหรือคําเฉลี่ยเลขคณิต ( ) คําร๎อยละ ( Percentage) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และเปรียบเทียบการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปกรรมภาคใต๎ กํอนและหลังทา
กิ จ กรรม ด๎ ว ยสถิ ติ t-test dependent หาคํ า เฉลี่ ย และสํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยกํอนและหลังทากิจกรรมจากสถิติ T-Test (Dependent
Samples) โดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
6.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมผู๎ทากิจกรรมผู๎รํวมกิจกรรมศิลปะ
เพื่อสํ งเสริ มการเห็ น คุ ณคํา ของอัตลั กษณ์ ในงานศิ ล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ส าหรั บเยาวชน มา
วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเนื้อหาและหาคําร๎อยละ (Percentage) มาจาแนกความถี่แตํ ละข๎อ แล๎ว
นามาหาคําร๎อยละ
6.2.3 แบบสัมภาษณ์ผู๎เข๎ารํวมทากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริม
การเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ มาวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเนื้อหาและหา
คําร๎อยละ (Percentage) หาคําร๎อยละ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การวิเคราะห์ข๎อมูล โดย
คัดเลือกและจาแนกข๎อมูล จัดระเบียบข๎อมูลให๎เป็นระบบ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อ
นาไปสรุปผล
6.2.4 แบบประเมิ น ความพึง พอใจของผู๎ เข๎า รํว มกิจกรรมตํ อ
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชนมาวิเคราะห์หาคํามัชฌิมเลขคณิตหรือคําเฉลี่ยเลขคณิ ต ( ) คําร๎อยละ ( Percentage)
มาจาแนกความถี่แตํละข๎อ แล๎วนามาหาคําเฉลี่ยร๎อยละ
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
7.1 คํามัชฌิมเลขคณิตหรือคําเฉลี่ยเลขคณิต ( )
7.2 คําร๎อยละ ( Percentage)
7.3 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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7.4 สถิติ t-test dependent
7.5 วิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเนื้อหา

8. การสรุปอภิปรายและเขียนรายงานการวิจัย
8.1 เครื่องมือสาหรับเก็บข๎อมูลเพื่อนาไปพัฒนาชุดกิจกรรม
7.5.1 นาแบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรม Best Practice เสนอรูปแบบ
ตารางประกอบคาอธิบาย
7.5.2 นาแบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเสนอรูปแบบ
ตารางประกอบคาอธิบาย
7.5.3 นาแบบสั ม ภาษณ์ ป ราชญ์ ช าวบ๎ านที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เสนอรูปแบบตารางประกอบคาอธิบาย
7.6 เครื่องมือวัดคุณภาพของกิจกรรม
7.6.1 น า แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ก า ร เ ห็ น คุ ณ คํ า ข อ ง อั ต ลั ก ษ ณ์ ใ น ง า น
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ นาเสนอรูปแบบตารางประกอบคาอธิบาย
7.6.2 แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมผู๎ ท ากิ จ กรรมผู๎ รํ ว มกิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ
สํงเสริ มการเห็น คุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ส าหรับเยาวชน นาเสนอ
รูปแบบตารางประกอบคาอธิบาย
7.6.3 แบบสัม ภาษณ์ ผู๎เข๎ ารํ วมทากิจ กรรมศิ ลปะเพื่อสํงเสริ มการเห็ น
คุณ คํา ของอั ตลั กษณ์ใ นงานศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ ส าหรั บเยาวชน นาเสนอรูป แบบตาราง
ประกอบคาอธิบาย
7.6.4 แบบวัด ความพึ งพอใจของผู๎เ ข๎ารํ วมกิจกรรมตํอกิจ กรรมศิ ลปะ
เพื่อสํงเสริมการรางประกอบคาอธิบาย
9. การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อวิเคราะห์ข๎อมูลตามสถิติแล๎ว ผู๎วิจัยจึงสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยที่ตั้งไว๎ คือเพื่อวิ เคราะห์รูปแบบอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เพื่อพัฒนาชุด
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชน สํวนของการอภิปรายผลของการวิจัย เป็นการสรุปผลรวมจากประสบการณ์ที่ผู๎วิจัยได๎
เก็บข๎อมูลและสาระสาคัญที่เป็นผลจากการทดลอง และอภิปรายถึงข๎อสังเกตที่ได๎จากการวิจัย
ครั้งนี้
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ตารางที่ 5 แผนการดาเนินงานวิจัย

รายละเอียด

เดือน ( พ.ศ. 2560)
ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย.
ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค. ต.ค.
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เครื่องมือ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพั ฒ นากิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ ค่ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต้สาหรับเยาวชน ผู้วิจัยได้นาเสนอออกเป็น 3 ตอนได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
ตอนที่ 2 การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคํา เรื่องอัตลักษณ์
ในงาน ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช๎กิจกรรมเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้
ผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ที่ได๎จากการศึกษาข๎อมูล
และสังเคราะห์เอกสาร หนังสือ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎ อง รวมทั้งการสัมภาษณ์เรื่องอัต
ลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละประเภทจากปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความเชี่ยวชาญใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละประเภท ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สามารถแบํงได๎เป็น 6
ประเภท โดยเลือกตัวอยํางงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของภาคใต๎ ในประเภทนั้นๆ
วั ส ดุ ที่ ห ลั ก ที่ ใ ช๎ ใ นงานศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ และการบรรยายอั ต ลั ก ษณ์ ภ ายในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งประกอบด๎วย ลวดลายและสีสัน โดยสามารถวิเคราะห์ผลได๎ตามตาราง
ดังนี้
ตารางที่ 6 ตารางสรุปการวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้
ประเภทของ
งาน

งานศิลปหัตถกรรมที่
แสดงถึง

ศิลปหัตถกรรม

อัตลักษณ์ของภาคใต้

อัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรม
วัสดุหลักที่ใช้

ภาคใต้
1. ประเภทงาน
แกะสลัก

หนังตะลุง

หนังวัวหรือหนัง
ควาย ที่มีความ
บาง โปรํงแสง

ลวดลาย

สีสัน

ใช๎ลายไทย โดยเฉพาะ
ลายประจายาม ทีม่ ี
การตัดทอน ใช๎การซ้า
สร๎างลวดลายจากการ
ตอกเป็นรูชํองแสง

สีสันสดใส เน๎นสีที่ตัดกัน
อยํางชัดเจน
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ประเภทของ
งาน

งานศิลปหัตถกรรมที่
แสดงถึง

ศิลปหัตถกรรม

อัตลักษณ์ของภาคใต้

อัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรม
วัสดุหลักที่ใช้

ภาคใต้
2. ประเภทงาน

งาน

สีสัน

ผ๎ายกเมืองนคร

เส๎นไหมแท๎ ดิ้น
เงินและดิ้นทอง

ใช๎แรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติ
ประกอบด๎วยลาย
ดอกพิกุล ลายกรวย
เชิง

เน๎นสีสด ใช๎คูํสีที่ตัด
กัน มีการใช๎ทองเพิ่ม
มูลคํา

เครื่องปั้นดินเผาสทิง
หม๎อ

ดินเหนียว อาเภอ
ปากรอ

ได๎แรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติรอบตัวมา
ตัดทอน ใช๎การขุดขีด
ลาย

ผิววัสดุมีสีสด โดดเดํน
สีส๎มถึงแดงสด

วําวเบอร์อามัส

กระดาษโลหะ
กระดาษสีสดใส
และไม๎ไผํเหลา

เน๎นลวดลาย
พรรณพฤกษา
ลวดลายมีความ
คมชัด ละเอียด
ประณีต

เน๎นสีสันสดใส สี
สะท๎อนแสง และการ
ใช๎การตัดกัน เน๎น
จุดเดํนที่สีทอง

เงิน ทอง และเงิน
เคลือบทอง ยา
ถม

ลวดลาย เน๎นความ
คมชัดของลวดลาย
ใช๎ลายแบบไทยเดิม

เน๎นการตัดกันของสี
ยาถมที่เป็นสีดาและสี
โลหะแตํละชนิดที่ถม
ลงไป

ทอ

3. ประเภท

ลวดลาย

เครื่องปั้นดิ
นเผา
4. ประเภท
งาน
ประดิษฐ์
ด้วยวัสดุ
อื่นๆ

5. ประเภทงาน
หัตถกรรม
โลหะ

เครื่องถมเมืองนคร
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ประเภทของ
งาน

งานศิลปหัตถกรรมที่
แสดงถึง

ศิลปหัตถกรรม

อัตลักษณ์ของภาคใต้

อัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรม
วัสดุหลักที่ใช้

ภาคใต้
6. ประเภทงาน
จักสาน

เครื่องจักสานยํานลิเภา

ยํานลิเภา สีดา
และน้าตาล

ลวดลาย

สีสัน

เป็นลายไทยตัดทอน
เน๎นรูปรํางเรขาคณิต

สีตัดกัน ใช๎สีของวัสดุ
เดิม คือยํานลิเภา

ผู๎วิจัยได๎พัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนด๎วยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง การสัมภาษณ์
ผู๎เชี่ยวชาญด๎วยแบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Best Practice การสัมภาษณ์ปราชญ์
ชาวบ๎ านที่มี ความเชี่ย วชาญเกี่ย วกับศิ ล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ ในแตํ ล ะประเภท ในประเด็น ที่
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ และการสังเกตกิจกรรมตัวอยํางผํานแบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรม Best
Practice โดยมีผลดังนี้
2.1 ผลการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Best Practice เพื่อพัฒนาชุด
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
จากการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Best Practice ทาให๎ทราบวําการ
จัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชน การสร๎างสรรค์กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ควรเน๎นเรื่องของผลงานที่
ทา เป็นชิ้นงานที่สามารถใช๎ได๎จริงในชีวิตประจาวันของเยาวชน โดยสอดแทรกอัตลักษณ์ของ
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละประเภทลงไปในแตํละกิจกรรมทาให๎เยาวชนสามารถจับต๎อง เห็น
และสัมผัสและเข๎าถึงได๎งําย ในการปฏิบั ติกิจกรรม ผู๎สอนควรสร๎างแรงจูงใจที่ดีกํอนการทา
กิจกรรม สอบถามพูดคุยอยํางเป็นกันเองกับเยาวชนผู๎รํวมกิจกรรม มีการอธิบายเนื้อหาเข๎าใจ
งํายกระชับได๎ใจความ ไมํสร๎างความเบื่อหนํายให๎กับเยาวชน ในการสร๎างสรรค์ผลงานเยาชน
ควรมีพื้นที่ในแสดงความเป็นตนเองซึ่งจะทาให๎เกิดความภาคภูมิใจ เห็นคุณคํา และมีกาลังใจใน
การทากิจ กรรมอยํ างมีค วามสุ ข ส าหรับองค์ประกอบในการจัดกิ จกรรมที่ส าคัญในการท า
กิจกรรมประกอบด๎วย ผู๎รํวมกิจกรรมที่เป็นเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ปี ผู๎สอนที่มีความเข๎าใจใน
เนื้อหา สามารถอธิบายเนื้อหาอยํางกระชับ เข๎าใจงําย มีความเป็นกันเอง และสามารถทาให๎
ผู๎ทากิจกรรมมีความเพลิดเพลินตลอดการทากิจกรรม สถานที่ในการทากิจกรรมเป็นเรื่องสาคัญ
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ที่ต๎องคานึงถึง ควรเป็นสถานที่ที่เปิดโลํงมีอากาศถํายเทได๎สะดวก แสงสํองถึง ทาให๎เยาวชนที่
รํ ว มกิ จ กรรมมีค วามผํ อนคลาย เหมาะกับ การท ากิจ กรรมที่ส ามารถเคลื่ อ นไหวและพูดคุ ย
แลกเปลี่ยนได๎อยํางสะดวก อุปกรณ์ควรมีความเหมาะสมกับกิจกรรม สอดคล๎องกับอัตลักษณ์
ของงานศิลปกรรมแตํละประเภท เหมาะสมกับเยาวชน เหมาะสมกับเวลาในการทากิจกรรม
และปลอดภัยตํอการปฏิบัติกิจกรรมสาหรับเยาวชน ควรมีการนาวัสดุดั้งเดิมมาสอดแทรกใน
วัสดุที่ใช๎ในการทากิจกรรม เวลาในการทากิจกรรมที่เหมาะสมคือ 2 ชั่วโมงตํอกิจกรรม ในขั้น
ของการปฏิบัติควรประกอบด๎วยสามขั้นหลัก ชึ่งประกอบด๎วย ขั้นนา คือการสร๎างแรงจูงใจด๎วย
การซักถามพูดคุย ให๎เห็นความสาคัญกํอนการทากิจกรรม การให๎ความรู๎เรื่องอัตลักษณ์และที่มา
ของศิล ปหั ต ถกรรมแตํ ล ะประเภท ขั้ น ปฏิบั ติ วิ ธี การท ากิ จ กรรมควรเข๎ า ใจงํ า ยไมํ ซับ ซ๎ อ น
เหมาะสมกับเวลา เหมาะสมกับประเภทของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ขั้นสรุป
ควรประกอบด๎วยเก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จแล๎ว ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนการ
สนทนาที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรม และแนะนาผลงานในกลุํมผู๎เรียนด๎วยกัน มีการสรุปการ
จัดกิจกรรมและอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของผู๎เรียนโดยสอดแทรกเรื่องราวของคุณคํา ของอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมแตํละประเภท โดยเมื่อพิจารณาจาแนกตามประเด็นที่สัมภาษณ์
รวมทั้ง ผลการสัมภาษณ์จากผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อ
สํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ 3 ทําน ซึ่งสามารถสรุปผลได๎
ดังนี้
2.1.1 วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ การเห็ น คุ ณ คํ า ให๎ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์
ประเด็นที่สรุปได๎จากการสัมภาษณ์
“วิ ธี ก ารในการจั ด กิ จ กรรม ควรค านึ ง ถึ ง ผลงานจากการท า
กิจกรรมการใช๎สอยเป็นหลัก เหมาะสมกับวัยของเยาวชน มีการสร๎างกิจกรรมให๎ทันสมัย วิธีการ
ดาเนินการไมํยากตํอความเข๎าใจของเยาวชนจนเกินไป เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเห็นคุณคํา
ให๎กับเยาวชนควรมีระยะเวลาสั้น ในการปฏิบัติควรมีการแนะนา จูงใจให๎รู๎จัก รัก ชอบ ทา และ
สามารถนาไปใช๎ได๎จริง อุปกรณ์ในการทากิจกรรมควรพร๎อมในการทากิจกรรม เน๎นการสร๎าง
กิจกรรมให๎เยาวชนมีความสุขเนื่องจากเป็นกิจกรรมเพื่อการเห็นคุณคํา”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1
“วิธีการในการจัดกิจกรรม ควรเน๎นเรื่องความสนุกสนานของ
กิจกรรม เน๎นเรื่องการออกแบบกิจกรรมให๎ มีความรํวมสมัย เกี่ยวข๎องกับการใช๎ชีวิตของเยาวชน
โดยสอดแทรกอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละประเภทลงไป ควรมีการพูดคุยแนะนา
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เรื่องศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เป็นขั้นนา รวมทั้งมีวิธีการอธิบายที่เข๎าใจงํายเป็นกันเอง ในสํวนของวิธี
ปฏิบัติไมํควรยากจนเกินไป ควรเป็นกิจกรรมระยะสั้น ในขั้นสุดท๎ายควรให๎เยาวชนได๎แนะนา
ผลงานของตนเองเพื่อสร๎างความภูมิใจตํอผลงงานของตนเอง”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2
“ควรมีวิธีการสร๎างกิจกรรมให๎มีความนําสนใจ ดึงดูดเยาวชน
กิจกรรมศิลปะที่ทาขึ้นมาแล๎วเยาวชนสามารถนามาใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์
การออกแบบรํ ว มกั บ รู ป แบบของอั ตลั ก ษณ์ ของศิล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ กิ จ กรรมต๎ องมี ความ
สนุกสนาน ผํอนคลาย และที่สาคัญต๎องเข๎าใจงําย เนื้อหาไมํยากจนเกินไป และระยะเวลามีความ
เหมาะสมกับเยาวชน คือ ระยะเวลาอันสั้นไมํให๎เยาวชนเกิดความเบื่อหนําย”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3
ดังนั้นวิธีการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการเห็นคุณคําให๎ประสบ
ความส าเร็ จ ให๎ บ รรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ คือการสร๎า งกิจกรรม ควรค านึงถึง ผลงานจากการท า
กิ จ กรรมการใช๎ ส อยเป็ น หลั ก เหมาะสมกั บ วั ย ของเยาวชน มี ก ารสร๎ า งกิ จ กรรมให๎ ทั น สมั ย
เหมาะสมกับวัยของเยาวชน กิจกรรมต๎องมีความสนุกสนาน ผํอนคลาย และที่สาคัญต๎องเข๎าใจ
งําย เนื้อหาไมํยากจนเกินไป ระยะเวลามีความเหมาะสมกับเยาวชน คือ ระยะเวลาอันสั้น ไมํทา
ให๎เยาวชนเกิดความเบื่อหนําย ควรมีการพูดคุยแนะนาเรื่องศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เป็นขั้นนา
รวมทั้งมีวิธีการอธิบายที่เข๎าใจงํายเป็นกันเอง ในสํวนของวิธีปฏิบัติ ไมํควรยากจนเกินไป ควรเป็น
กิจกรรมระยะสั้น ในขั้นสุดท๎ายควรให๎เยาวชนได๎แนะนาผลงานของตนเองเพื่อสร๎างความภูมิใจตํอ
ผลงงานของตนเอง
2.1.2 หลักการในการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อการเห็นคุณคํา
ประเด็นที่สรุปได๎จากการสัมภาษณ์
“กิจกรรมเข๎าใจงําย อธิบายประเด็นสาคัญ เน๎นการได๎สัมผัสของจริง ผลของการทา
กิจกรรมต๎องเหมาะสมกับเยาวชน เยาวชนสามารถใช๎จริงตํอยอดได๎ ระยะเวลาสั้นกระชับ เวลาที่
เหมาะสมสาหรับการทากิจกรรมควรอยูํที่ประมาณ 2 ชั่วโมงตํอกิจกรรม”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1
“กิจกรรมควรแสดงถึงอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นกิจกรรมที่สามารถ
สร๎างมูลคํา เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช๎สอย คานึงถึงการนาไปใช๎ได๎ เหมาะสมกับเยาวชน
เวลาสั้นกระชับประมาณ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถสอดแทรกความเป็นตนเองในผลงานของแตํละ
กิจกรรมที่ปฏิบัติได๎”
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ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2
“กิจกรรมมีความทันสมัยสอดคล๎ องกับการนารูปแบบของอั ตลักษณ์ มีความสั้ น
กระชับเหมาะสมกับเยาวชน เน๎นเรื่องความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผู๎จัดกิจกรรมสามารถถํายทอด
ให๎ ก ระชั บ เข๎ า ใจ สร๎ า งความสนใจ มี ค วามเป็ น กั น เอง มี อุ ป กรณ์ ที่ พ ร๎ อ มในการท ากิ จ กรรม
ปลอดภัย”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3
ดัง นั้ น หลั ก การในการจั ดกิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่อ การเห็ น คุณ คํ า สามารถสรุป ได๎ วํ า
กิจกรรมเข๎าใจงําย ควรแสดงถึงอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ทันสมัยสอดคล๎องกับการนา
รูปแบบของอัตลักษณ์ เน๎นการได๎สัมผัสของจริง คานึงถึงการนาไปใช๎ได๎ เหมาะสมกับเยาวชน
เวลาสั้นกระชับประมาณ 2 ชั่วโมง ผู๎จัดกิจกรรมสามารถถํายทอดให๎กระชับเข๎ าใจ สร๎างความ
สนใจ มีความเป็นกันเอง มีอุปกรณ์ที่พร๎อมในการทากิจกรรม
2.1.3 การวางแผนในการจัดกิจกรรม
ประเด็นที่สรุปได๎จากการสัมภาษณ์
“เตรียมเนื้อหาที่เหมาะสม กระชับจากการวิเคราะห์อัตลักษณ์ที่มีความสั้น
เข๎าใจงําย นาเสนอในรูปแบบของภาพและการเตรียมวัสดุอุปกรณ์จริง อุ ปกรณ์ต๎องเอื้ออานวยตํอ
ระยะเวลาอั น สั้ น ผู๎ จั ด อาจมี ก ารท าแนวทางไว๎ กํ อ นเพื่ อ ความรวดเร็ ว เตรี ย มสถานที่ ใ ห๎
สะดวกสบายมีการประสานงานที่เหมาะสม”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1
“ผู๎ ส อนควรมี ค วามพร๎ อ มในเรื่ อ ง ของข๎ อ มู ล เรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ มีการวางรูปแบบกิจกรรมที่ เหมาะสม มีการเตรียมสถานที่ เตรียมพร๎อม
เรื่องอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อความรวดเร็วในการดาเนินกิจกรรม”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2
“การวางแผนการจัดกิจกรรมมองความเหมาะสมของกลุํ มเปูาหมายคือ
เยาวชน เยาวชน ซึ่งชอบความคลํองแคลํว กระชับ สนุกสนาน ดังนั้นแผนกิจกรรมควรมีความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน กระชับ มีการเกริ่นนา ดึงดูดใจ”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3
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ดังนั้นการวางแผนในการจัดกิจกรรมสามารถสรุปได๎วํา เตรียมเนื้อหาที่
เหมาะสม กระชับจากการวิเคราะห์อัตลักษณ์ที่มีความสั้น เข๎าใจงําย นาเสนอในรูปแบบของภาพ
และการเตรียมวัสดุอุปกรณ์จริง อุปกรณ์ ต๎องเอื้ออานวยตํอระยะเวลาอันสั้น เหมาะสมเพื่อความ
รวดเร็วในการดาเนินกิจกรรม เตรียมสถานที่ให๎สะดวกสบายมีการประสานงานที่เหมาะสม มีการ
เตรียมสถานที่ที่เหมาะสม
2.1.4 องค์ประกอบสาคัญในการทากิจกรรมเพื่อการเห็นคุณคํา
ประเด็นที่สรุปได๎จากการสัมภาษณ์
“องค์ประกอบที่ สาคัญประกอบด๎วย ผู๎ รํว มกิจกรรมที่เป็นเยาวชน การ
กาหนดระยะเวลา สถานที่ที่เหมาะสม ผู๎สอน สาระสาคัญในการทากิจกรรม แนวคิดของกิจกรรม
อุปกรณ์ สื่อการสอน และแบํงการปฏิบัติออกเป็นสามขั้น ประกอบด๎วยขั้นนา ขั้นปฏิบัติ และขั้น
สรุป”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1
“เวลาต๎องมีความเหมาะ สถานที่ไมํทาให๎ผู๎รํวมกิจกรรมเกิดความเครียด
ผู๎สอนมีความเป็นกันเอง มีวิธีการการทากิจกรรมที่เหมาะสม อุปกรณ์ที่ใช๎ในการทากิจกรรม ควร
มีการนาวัสดุดั้งเดิมมาสอดแทรกในวัสดุที่ใช๎ในการทากิจกรรม และวิธีการปฏิบัติกิจกรรมควรมี
การสร๎างแรงจูงใจ และมีการให๎เยาวชนมีการแสดงความเป็นตนเองในการสร๎างสรรค์ผลงาน”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2
“องค์ประกอบที่สาคัญ คืออายุ ชํวงวัยของผู๎ทากิจกรม กิจกรรมมีความ
สอดคล๎องกับระยะเวลา สถานที่มีความเหมาะสม อุปกรณ์พร๎อม มีวิธีปฏิบัติสามขั้นตอน ขั้นนา
ขั้นปฏิบัติ และขั้นสรุป ผู๎สอนในกิจกรรม”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3
ดังนั้นองค์ประกอบสาคัญในการทากิจกรรมเพื่อการเห็นคุณคําสามารถ
สรุปได๎วํา องค์ประกอบที่สาคัญประกอบด๎วย ผู๎รํวมกิจกรรมที่เป็นเยาวชน การกาหนดระยะเวลา
สถานที่ที่เหมาะสม ผู๎สอน สาระสาคัญในการทากิจกรรม แนวคิดของกิจกรรม อุปกรณ์ ควรมีการ
น าวั ส ดุ ดั้ ง เดิ ม มาสอดแทรกในวัส ดุ ที่ ใช๎ ใ นการทากิ จ กรรม สื่ อ การสอน และแบํง การปฏิ บั ติ
ออกเป็นสามขั้น ประกอบด๎วยขั้นนา ขั้นปฏิบัติ และขั้นสรุป ยาวชนมีการแสดงความเป็นตนเอง
ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
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2.1.5 บรรยากาศที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม
ประเด็นที่สรุปได๎จากการสัมภาษณ์
“บรรยากาศในการทากิจกรรม มีความผํอนคลายเป็นกันเอง ผู๎จัดกิจกรรม
สามารถเข๎าถึงเยาวชนได๎อยํางเต็มที่ สถานที่มีพื้นที่โลํงมีอากาศถํายเทได๎สะดวก ไมํอึดอัด ชํวยให๎
เยาวชนมีความสุขในการจัดกิจกรรม”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 1
“มีค วามเป็ น กั น เอง ผํ อ นคลายชํ ว ยให๎ เ ยาวชนกล๎ า แสดงออก กล๎ า ท า
กิจกรรมอยํางมีความสุข สถานที่โลํงสบาย อากาศถํายเท มีแสงสํองถึง เหมาะแกํการทากิจกรรม
ที่เยาวชนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนได๎อยํางเต็มที่”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 2
“บรรยากาศเป็ น แรงจู ง ใจในการท ากิ จ กรรม บรรยากาศไมํ ตึ ง เครี ย ด
สนุกสนาน เป็นกันเอง สถานที่จัดมีความโลํงสบาย ไมํเป็นแบบแผนเกินไปทาเยาวชนทากิจกรรม
อยํางผํอนคลาย”
ผู๎เชี่ยวชาญทํานที่ 3
ดังนั้นบรรยากาศที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมสรุปได๎วํา บรรยากาศใน
การทากิจกรรม มีความผํอนคลายเป็นกันเอง ผู๎จัดกิจกรรมสามารถเข๎าถึงเยาวชนได๎อยํางเต็มที่
สถานที่มีพื้นที่โลํงมีอากาศถํายเทได๎สะดวก มีแสงสํองถึง ไมํอึดอัด ชํวยให๎เยาวชนมีความสุขใน
การจัดกิจกรรม ไมํเป็นแบบแผนเกินไปทาเยาวชนทากิจกรรมอยํางผํอนคลาย
2.2 ผลจากแบบสังเกตการจัดกิจกรรม Best Practice เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อ
สํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ จากการสังเกตการจัดกิจกรรม
Best Practice พบวํา บุกคลิกภาพของผู๎จัดกิจกรรมตัวอยําง ผู๎จัดกิจกรรมมีน้าเสียงที่ชัดเจนใน
การพู ด คุ ย ให๎ ค วามรู๎ ไมํ เ ป็ น ทางการมากเกิ น ไป มี ค วามเป็ น กั น เอง ผู๎ จั ด กิ จ กรรมมี ค วาม
กระฉับ กระเฉง เข๎าถึงผู๎ รํ วมกิจกรรมได๎เป็นอยํางดี มีการให๎ กาลังใจ สอบถามผู๎รํว มกิจกรรม
ตลอดเวลาและสามารถสร๎างเสียวหัวเราะและความเพลิดเพลินทาให๎ผู๎ทากิจกรรมมีความสุขใน
การทากิจ กรรมตลอดเวลา สถานที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมตัว อยํางเป็นสถานที่เปิดโลํ งกลาง
ธรรมชาติ มีอากาศถํายเทได๎สะดวก มีพื้นที่กว๎าง แสงสํองถึง โดยบรรยากาศมีความเป็นกันเอง
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ผํอนคลาย และผู๎สอนและผู๎รํวมกิจกรรมสามารถพูดคุยกันได๎ ในเรื่องของอุปกรณ์ มีการใช๎สื่อการ
สอนที่เป็นภาพ รํวมกับการบรรยายจากผู๎จัดกิจกรรมในเบื้องต๎น ด๎วยความกระชับ มีจุดเน๎นถึง
เนื้อหาที่สาคัญ เข๎าใจงําย มีการใช๎สื่อที่สามารถสัมผัสได๎จริง ซึ่ง ชํวยสร๎างความสนใจ เข๎าสูํความ
เข๎าใจ รวมทั้งทาให๎เยาวชนมีความรู๎สึกอยากที่จะปฏิบัติกิจกรรม ดังนั้นอุปกรณ์ในการสร๎างสรรค์
งานจากกิจกรรมตัวอยํางในทุกๆกิจกรรม จึงมีการใช๎วัสดุดั้งเดิมโดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ซึ่ง
ยังเป็นการคงซึ่งอัตลักษณ์และการนามาผนวกกับวัสดุที่ ใช๎อยูํในชีวิตประจาวัน ทาให๎เกิดความ
เข๎าใจที่งํายและไมํยากที่จะเข๎าถึงการทากิจกรรมศิลปะ กระบวนการในการจัดกิจกรรมคือ 1) ขั้น
นา ผู๎จัดกิจกรรมมีการสร๎างแรงจูงใจ ด๎วยการพูดคุยสอบถาม เป็นจุดเริ่มต๎นทางความรู๎สึก ซึ่ง
ชํวยสร๎างความมั่นใจ มีการให๎ความรู๎เบื้องต๎น การอธิบายใช๎รูปแบบของกิจกรรม สร๎างความ
เข๎าใจด๎วยการให๎ความรู๎ทางศิลปะ สอนแบบมีการ สาธิตตัวอยําง 2) ขั้นปฏิบัติ ผู๎จัดกิจกรรมทา
ให๎เกิดการสัมผัสของผู๎ทากิจกรรม ด๎วยประสบการณ์จริง เป็นการนาความสามารถด๎านฝีมือและ
ความคิดมาผนวกด๎วยกัน จากความเข๎าใจของผู๎รํวมกิจกรรมที่เชื่อมโยงจากขั้นนา การนาความรู๎
จากการ สื่อสารกับการสร๎างสรรค์ผลงานจากอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎จนเกิดความ
เข๎าใจ 3) ขั้นสรุป ผู๎จัดกิจกรรมมีการซักถาม ให๎เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมมีความสามารถในการ
แสดงออก และการอธิบายถึงความสามารถของตันเอง ความพึงพอใจในการสร๎างสรรค์ผลงาน
จากกิจกรรม ความภูมิใจตํอผลงานทางศิลปะ ทบทวนความรู๎ความเข๎าใจที่ได๎จากการทากิจกรรม
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติเพื่อทราบถึงผลการจัดกิจกรรม สามารถสรุปออกเป็นสามประเด็นได๎ดังนี้
2.2.1 ด๎านผู๎จัดกิจกรรม
2.2.1.1 วิธีการและกระบวนการในการจัดกิจกรรม
ผลการสังเกตวิธีการและกระบวนการในการจัดกิจกรรมคือ 1) ขั้น
นา ผู๎จัดกิจกรรมมีการสร๎างแรงจูงใจ ด๎วยการพูดคุยสอบถาม เป็นจุดเริ่มต๎นทางความรู๎สึก ซึ่ง
ชํวยสร๎างความมั่นใจ มีการให๎ความรู๎เบื้องต๎น การอธิบายใช๎รูปแบบของกิจกรรม สร๎างความ
เข๎าใจด๎วยการให๎ความรู๎ทางศิลปะ สอนแบบมีการ สาธิตตัวอยําง 2) ขั้นปฏิบัติ ผู๎จัดกิจกรรมทา
ให๎เกิดการสัมผัสของผู๎ทากิจกรรม ด๎วยประสบการณ์จริง เป็นการนาความสามารถด๎านฝีมือและ
ความคิดมาผนวกด๎วยกัน จากความเข๎าใจของผู๎รํวมกิจกรรมที่เชื่อมโยงจากขั้นนา การนาความรู๎
จากการ สื่อสารกับการสร๎างสรรค์ผลงานจากอัตลัก ษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎จนเกิดความ
เข๎าใจ 3) ขั้นสรุป ผู๎จัดกิจกรรมมีการซักถาม ให๎เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมมีความสามารถในการ
แสดงออก และการอธิบายถึงความสามารถของตันเอง ความพึงพอใจในการสร๎างสรรค์ผลงาน
จากกิจกรรม ความภูมิใจตํอผลงานทางศิลปะ ทบทวนความรู๎ความเข๎าใจที่ไ ด๎จากการทากิจกรรม
เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติเพื่อทราบถึงผลการจัดกิจกรรม
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2.2.1.2

ลักษณะของสื่อการสอน อุปกรณ์ในการทากิจกรรม
จากการสั งเกตกิจกรรมตัว อยํางมีการใช๎สื่ อการสอนที่เป็นภาพ
รํวมกับการบรรยายจากผู๎จัดกิจกรรมในเบื้องต๎น ด๎วยความกระชับ มีจุดเน๎นถึงเนื้อหาที่สาคัญ
เข๎าใจงําย มีการใช๎สื่อที่สามารถสัมผัสได๎จริง ซึ่งชํวยสร๎างความสนใจ เข๎าสูํความเข๎าใจ รวมทั้งทา
ให๎เยาวชนมีความรู๎สึกอยากที่จะปฏิบัติกิจกรรม ดังนั้นอุปกรณ์ในการสร๎างสรรค์งานจากกิจกรรม
ตัวอยํางในทุกๆกิจกรรม จึงมีการใช๎วัสดุดั้งเดิมโดยเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งยั งเป็นการคง
ซึ่งอัตลักษณ์และการนามาผนวกกับวัสดุที่ใช๎อยูํในชีวิตประจาวัน ทาให๎เกิดความเข๎าใจที่งํายและ
ไมํยากที่จะเข๎าถึงการทากิจกรรมศิลปะ
2.2.1.3 ลาดับขั้นตอนในการทากิจกรรม
ขั้นนา
พูดคุยซักถามเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมนั้นๆ เชํน รู๎จักหรือไมํ เคย
ทากิจกรรมดังกลําวหรือไมํ จากนั้นอธิบายที่มาและเนื้อหาอยํางกระชับ แนะนากิจกรรม โดยใช๎
สื่อที่เป็นรูปภาพและผลงานจริง อธิบายขั้นตอนและสาธิตกระบวนการของกิจกรรมศิลปะอยําง
ละเอียด พร๎อมทั้งพูดคุยและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎รํวมกิจกรรมอยากทากิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ
กิจกรรมทาให๎เกิดการสัมผัสของผู๎ทากิจกรรม ด๎วยประสบการณ์
จริง เป็นการนาความสามารถด๎านฝีมือและความคิดมาผนวกด๎วยกัน จากความเข๎าใจของผู๎รํวม
กิจกรรมที่เชื่อมโยงจากขั้นนา
ขั้นสรุป
เก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จแล๎ว ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการ
แลกเปลี่ยนการสนทนาที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรม และแนะนาผลงานในกลุํมผู๎เรียนด๎วยกัน
สรุปการจัดกิจกรรมและอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของผู๎เรียนโดยสอดแทรกเรื่องราวของเนื้อหาใน
การจัดกิจกรรม
2.2.1.4 บุกคลิกภาพของผู๎จัดกิจกรรม
จากการสั ง เกตบุ ก คลิ ก ภาพของผู๎ จั ด กิ จ กรรมตั ว อยํ า ง ผู๎ จั ด
กิจกรรมมีน้าเสียงที่ชัดเจนในการพูดคุยให๎ความรู๎ ไมํเป็นทางการมากเกินไป มีความเป็นกันเอง ผู๎
จัดกิจกรรมมีความกระฉับกระเฉง เข๎าถึงผู๎รํวมกิจกรรมได๎เป็นอยํางดี มีการให๎กาลังใจ สอบถามผู๎
รํวมกิจกรรมตลอดเวลา และสร๎างเสียวหัวเราและความเพลิดเพลินทาให๎ผู๎ทากิจกรรมมีความสุข
ในการทากิจกรรมตลอดเวลา
2.2.2 ด๎านผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
2.2.2.1 พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรม
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จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู๎ รํ ว มกิ จ กรรมตั ว อยํ า ง ผู๎ รํ ว ม
กิจ กรรมมีค วามกระตื อ รื อ ร๎ น ในการท ากิ จ กรรม ผู๎ รํว มกิ จกรรมมี ความผํ อ นคลายในการท า
กิจกรรม มีการซักถามผู๎จัดกิจกรรม มีความมั่นใจระหวํางการทางาน ในขั้นปฏิบัติผู๎รํวมกิจกรรมมี
การแสดงพฤติก รรมที่แสดงถึงความสนุกสนาน รวมทั้งการสร๎างสรรค์ผลงานมีการสอดแทรก
ความเป็นตนเองลงในผลงาน ทาให๎ภูมิใจที่จะนาเสนอผลงานของตนให๎ผู๎รํวมกิจกรรมด๎วยกันได๎
เห็น และสามารถตอบคาถามพูดคุยได๎เป็นอยํางดี
2.2.2.2 การเชื่อมโยงความรู๎ของผู๎รํวมกิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจ มีความพร๎อมในการนาข๎อมูลที่ได๎รับ
จากการบรรยายเพื่อลงมือในขั้นปฏิบัติ ให๎ความสนใจทาให๎ จัดลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติได๎
อยํางถูกต๎องแมํนยา รวมทั้งสามารถทาเวลาในการทากิจกรรมได๎อยํางเหมาะสม เนื่องจากผู๎สอน
มีวิธีการในการพูด การนาเสนอที่มีความนําสนใจ
2.2.2.3 การปฏิสัมพันธ์ของผู๎รํวมกิจกรรมด๎วยกัน
จากการสังเกตการปฏิสัมพันธ์ของผู๎รํวมกิจกรรมด๎วยกันในการทา
วิจัยตัวอยํางมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดมากขึ้น มีความผํอนคลายและเป็นกันเองในการทา
กิจกรรม ผู๎รํวมกิจกรรมมีความเพลิดเพลินในการทากิจกรรม รวมทั้งมีการชํวยเหลือกัน ทุกคนมี
ปฏิสั มพั น ธ์ที่ ดี มีความภู มิใจในผลงงานของตนเอง ซึ่งผลงานของผู๎ รํ ว มกิจกรรมมีความเป็ น
เอกลักษณ์ในตัวเอง
2.2.3 สถานที่ในการจัดกิจกรรรม
จากการสังเกตสถานที่ในการจัดกิจกรรรมตัวอยําง สถานที่ใช๎ในการจั ด
กิจกรรมตัวอยํางเป็นสถานที่เปิดโลํงกลางธรรมชาติ มีอากาศถํายเทได๎สะดวก มีพื้นที่กว๎าง แสง
สํองถึง โดยบรรยากาศมีความเป็นกันเอง ผํอนคลาย และผู๎สอนและผู๎รํวมกิจกรรมสามารถพูดคุย
กันได๎
2.3 ผลจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎แตํละประเภท ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการ
เห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
ผลจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ๎านเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ในประเด็นที่
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะ ในเรื่องวิธีในการสอนศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละ
ประเภท ควรมีการสอนให๎เยาวชนได๎เข๎าใจวิธีดั้งเดิม โดยมีการสอดแทรกในกิจกรรม เพื่อให๎เกิด
ความเข๎าใจในเรื่องของที่มา นาสํวนที่เป็นอัตลักษณ์สาคัญมาเป็นแนวคิดในการสร๎างกิจกรรมแตํ
ละประเภท ในด๎านวัสดุปุกรณ์ควรมีการใช๎วัสดุดั้งเดิมที่ผํานกระบวนการตัดทอน คัดกรองทาให๎
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งํายและเหมาะสมกับเวลาในการทากิจกรรม แตํบางกิจกรรมมีข๎อจากัดจึงอาจใช๎วัสดุทดแทนโดย
คานึงถึงรูปแบบอัตลักษณ์ที่ต๎องการให๎เยาวชนผู๎ทากิจกรรมได๎เข๎าใจโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 วิธีในการสอนศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละประเภท
2.3.1.1 ประเภทงานแกะสลัก (หนังตะลุง)
วิธีการสอนที่เหมาะสมในประเภทงานแกะสลัก ควรเน๎นให๎เยาชน
ได๎ตอกหนังจริง ได๎สัมผัสอุปกรณ์ในการตอกจริง ในเวลาที่จากัด อาจจะนาบางสํวนที่เป็นลักษณ์
เดํน เชํนการนาลายกระจังในงานแกะสลักหนังตะลุง มาสร๎างเป็นกิจกรรมที่สามารถให๎เยาวชนใช๎
สอยได๎ ไมํจาเป็นต๎องเป็นกิจกรรมที่แกะหนังตะลุงทั้งตัวซึ่งใช๎เวลานานในการแกะ
2.3.1.2 ประเภทงานทอ (ผ๎ายกเมืองนคร)
วิธีการสอนที่เหมาะสมในประเภทงานทอ ควรงํายตํอการเข๎าใจถึง
ลวดลายที่เป็นที่นิยมของผ๎ายกเมืองนคร รู๎จักการใช๎สีของผ๎าและองค์ประกอบของลวดลายที่ใช๎ใน
การทอที่เป็นอัตลักษณ์ของผ๎ายกเมืองนคร ไมํจาเป็นต๎องทอผ๎าเนื่องจากการทอผ๎ายกจริงหนึ่งผืน
ต๎องใช๎เวลาอยํางต่า 1 เดือน
2.3.1.3
ประเภทงานเครื่องปั้นดินเผา (หม๎อสทิงหม๎อ)
วิธีการสอนที่เหมาะสมในประเภทงานเครื่องปั้นดินเผา ควรให๎
เยาวชนได๎สัมผัสวัสดุจริง โดยเฉพาะหม๎อที่ทาจากดินปากรอ โดยเยาวชนสามารถสร๎างสรรค์
ลวดลายของตนเองโดยการขูดขีดลงบนหม๎อที่มีความหมาย เพื่อให๎เยาวชนได๎เข๎าใจ สัมผัส และ
เข๎าถึงอัตลักษณ์ของหม๎อสทิงหม๎อ
2.3.1.4
ประเภทงานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่นๆ (วําวเบอร์อามัส)
วิธีการสอนที่เหมาะสมในประเภทงานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่นๆ วําว
เบอร์อามัส ควรให๎เยาวชนได๎ เข๎าใจถึงรูปแบบของลวดลายที่ใช๎ในการทาวําวเบอร์อามัสและสีสัน
ที่เป็นอัตลักษณ์ รวมทั้งการใช๎วั สดุที่ใช๎ในการทาวําวเบอร์อามัส เชํน กระดาษโลหะสีทอง ให๎
เยาวชนได๎ทราบถึงวิธีการแกะลวดลายอยํางงําย
2.3.1.5
ประเภทงานโลหะ (เครื่องถมเมืองนคร)
วิธีการสอนที่เหมาะสมในประเภทงานโลหะ ควรให๎เยาวชนทา
เข๎าใจถึงวิธีการทาเครื่องถมเมืองนครตั้งแตํขั้นต๎น รูปแบบกิจกรรมมีความงําย อาจใช๎การทาเป็น
วัสดุที่มีขนาดเล็กเนื่องจากเวลาที่มีข๎อจากัด ผู๎ทากิจกรรมควรเน๎นเรื่องการลงยาถมที่เป็นขั้นตอน
สุดท๎ายให๎เยาวชนได๎เห็นถึงขั้นตอนที่มีความสาคัญในการทาเครื่องถมเมืองนคร
2.3.1.6
ประเภทงานจักสาน (เครื่องจักสานยํานลิเภา)
วิธีการสอนที่เหมาะสมในประเภทงานจัก สาน ควรให๎เยาวชนใช๎
ยํานลิเภาจริงในการทากิจกรรมเนื่องจาก การได๎สัมผัสของจริงทาให๎เยาวชนที่ทากิจกรรมมีความ
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เข๎าใจในตัววัสดุซึ่งมีสีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว คือสีน้าตาลและดา โดยนามาตกแตํงบนชิ้นงานที่
เยาวชนสามารถใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
2.3.2 อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจ กรรมศิลปหัตถกรรมแตํละประเภท เพื่อ
สํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
2.3.2.1
ประเภทงานแกะสลัก (หนังตะลุง)
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรมประเภทงานแกะสลัก หนัง
ตะลุง ควรใช๎วัสดุจริงที่มีอยูํในท๎องถิ่นเป็นองค์ประกอบในกิจกรรม คือการใช๎หนังแก๎วที่ทามาจาก
หนังวัว และหมุดตอกลายหนังตะลุง ผนวกกับวัสดุที่
2.3.2.2
ประเภทงานทอ (ผ๎ายกเมืองนคร)
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรมประเภทงานทอผ๎ายกเมือง
นคร สามารถใช๎วัสดุทดแทนผ๎าได๎เนื่องจากมีเวลาจากัดในการทากิจกรรม ควรเน๎นเรื่องของอัต
ลักษณ์ที่แสดงออกในเรื่องของสี และองค์ประกอบของลายผ๎าเป็นหลัก
2.3.2.3
ประเภทงานเครื่องปั้นดินเผา (หม๎อสทิงหม๎อ)
อุ ป ก ร ณ์ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ ภ ท ง า น
เครื่องปั้ นดินเผา หม๎อสทิงหม๎อ ควรให๎เยาวชนผู๎ ทากิจกรรมได๎ใช๎วัสดุจริงในการทากิจกรรม
เนื่องจากใช๎ระยะเวลาอันสั้นในการทากิจกรรมประเภทนี้ ด๎วยการให๎ผู๎ทากิจกรรมได๎เริ่มจากการ
ขูดขีดลวดลายบนหม๎อที่เป็นดินดิบ
2.3.2.4
ประเภทงานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่นๆ (วําวเบอร์อามัส)
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรมประเภทงานประดิษฐ์ด๎วย
วัสดุอื่นๆ วําวเบอร์อามัส ควรมีการนากระดาษที่ใช๎ในการแกะวําวเบอร์อามัส คือกระดาษสีและ
กระดาษโลหะสีทอง มาประกอบในกิจกรรม ลวดลายที่ใช๎ในการทากิจกรรมเป็นลวดลายที่เป็นอัต
ลักษณ์ของวําวเบอร์อามัสคือลายผักบุ๎ง ซึ่งจะชํวยให๎กิจกรรมที่มีความงํายและเหมาะสมตํอเวลา
ในการทากิจกรรม การใช๎วัสดุจริงชํวยให๎เยาวชนเกิดความเข๎าใจได๎งํายมากขึ้น
2.3.2.5
ประเภทงานโลหะ (เครื่องถมเมืองนคร)
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรมประเภทงานประเภทงาน
โลหะ เครื่องถมเมืองนคร ควรใช๎วัสดุที่เป็นทองเหลือง ซึ่งมีลักษณะสีสันผัวสัมผัสเหมือนทอง
กระบวนการในการกลึงจะงํายขึ้น รวมทั้งควรมีขนาดเล็กเพื่อเหมาะสมแกํเวลาในการทากิจกรรม
ควรหาอุปกรณ์ทดแทนยาถมที่อันตรายตํอการทากิจกรรม เชํน การใช๎อีพ็อกซี่ (Epoxy) ผสมสีดา
แทนยาถม
2.3.2.6
ประเภทงานจักสาน (เครื่องจักสานยํานลิเภา)
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อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรมประเภทงานประเภทงานจัก
สาน เครื่องจักสานยํานลิเภา ควนใช๎ยํานลิเภาจริงที่รีดพร๎อมสานแล๎ว มาใช๎ในการทากิจกรรมเพื่อ
ความเหมาะสมของระยะเวลา
2.3.3 ปัญหาและข๎อจากัดในการสร๎างกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
ในแตํละประเภท
2.3.3.1
ประเภทงานแกะสลัก (หนังตะลุง)
ปัญหาและข๎อจากัดในการสร๎างกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเภทงาน
แกะสลัก หนังตะลุงคือ การตอกต๎องใช๎เวลามาก จึงควรรํางลวดลายลงบนตัวหนังเตรียมกํอนการ
ทากิจกรรม ควรมีขนาดเล็กและรายละเอียดพอประมาณ
2.3.3.2
ประเภทงานทอ (ผ๎ายกเมืองนคร)
ปัญหาและข๎อจากัดในการสร๎างกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเภทงานทอ
ผ๎ า ยกเมื อ งนคร เนื่ อ งจากการทอใช๎ เ วลานาน และเนื่อ งจากต๎ อ งการให๎ เ ยาวชนเข๎ า ใจเรื่ อ ง
องค์ประกอบของลายและสีสัน สามารถใช๎การระบายสีต ามความเข๎าใจโดยสามารสอดแทรก
ความเป็นตนเอง และเรียงลวดลายของผ๎ายกเมืองนครได๎อยํางถูกต๎อง
2.3.3.3
ประเภทงานเครื่องปั้นดินเผา (หม๎อสทิงหม๎อ)
ปั ญ หาและข๎ อ จ ากั ด ในการสร๎ า งกิ จ กรรมประเภ ทงาน
เครื่องปั้นดินเผา หม๎อสทิงหม๎อ เนื่องจากดินปั้นชุํมน้าเล็ก มีอัตราการแห๎งที่รวดเร็ว ดั งนั้นผู๎ทา
กิจกรรมควรทากิจกรรมอยํางกระชับรวดเร็วเพื่อไมํให๎เกิดการเสียหายของชิ้นงาน
2.3.3.4
ประเภทงานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่นๆ (วําวเบอร์อามัส)
ปัญหาและข๎อจากัดในการสร๎างกิจกรรมประเภทงานประดิษฐ์ด๎วย
วัสดุอื่นๆ วําวเบอร์อามัส เนื่องจากลวดลายมีความละเอียดการเลือกลายมาทากิจกรรมควรมีการ
ตัดทอนให๎เหมาะสมกับเวลา และมีการรํางลวดลายบนกระดาษที่จะแกะไว๎กํอนการทากิจกรรม
2.3.3.5
ประเภทงานโลหะ (เครื่องถมเมืองนคร)
ปัญหาและข๎อจากัดในการสร๎างกิจกรรมประเภทงานโลหะ เครื่อง
ถมเมืองนคร การถมด๎วยยาถมจริงๆมีความอันตรายตํอเยาวชนผู๎รํวมกิจกรรม ดังนั้นจึง
จาเป็นต๎องใช๎วัสดุทดแทนที่แห๎งเร็ว คือการใช๎อีพ็อกซี่ (Epoxy) ผสมสีดาแทนยาถม
2.3.3.6
ประเภทงานจักสาน (เครื่องจักสานยํานลิเภา)
ปั ญ หาและข๎ อ จ ากั ด ในการสร๎ า งกิ จ กรรมประเภทงานจั ก สาน
เครื่องจักสานยํานลิเภา เนื่องจากการสานยํานลิเภาใช๎เวลามาก ดังนั้นชิ้นงานในการทากิจกรรม
ควรมีขนาดเล็กและเยาวชนสามารถนาไปใช๎สอยได๎ในชีวิตประจาวันได๎
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ตอนที่ 2 การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าเรื่องอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต้สาหรับเยาวชน
จากการวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ ยวข๎อง การสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญด๎วยแบบสัมภาษณ์
ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี การสังเกตกิจกรรมตัวอยํางผํานแบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรม
Best Practice และการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคํา
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ทาให๎ได๎กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคํา
ของอัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน ผู๎วิจัยกาหนดให๎จัดกิจกรรมระยะเวลา 2
วัน วันละ 3 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้ น 6 กิจกรรม ได๎แกํ 1) กิจกรรมเข็มกลัด
จากหนังตะลุง 2) กิจกรรมผ๎ายกกระดาษ 3) กิจกรรมตกแตํงหม๎อสทิงหม๎อ 4) กิจกรรมสมุด
สวยด๎ว ยลายวําวเบอร์อามัส 5) กิจกรรมตกแตํง แหวนด๎ว ยวิธีการทาเครื่องถมเมืองนคร 6)
กิจกรรมด๎ามจับปากกาสานยํานลิเภา สามารถสรุปกิจกรรมเบื้องต๎นตามตารางได๎ดังนี้
ตารางที่ 7 ชุดกิจกรรมศิลปะ
ลาดับ

1

ชื่อ
กิจกรรม
กิจกรรมเข็ม
กลัดจากหนัง
ตะลุง

คาอธิบายกิจกรรม
การตอกลวดลายที่ เ ป็ น อั ต
ลักษณ์ที่ตัดทอนมาจากรูปหนังตะลุงดั้งเดิม
มาประกอบกัน เป็นเข็มกลัดที่สวยงาม

2

กิจกรรมผ้า
ยกกระดาษ

3

กิจกรรม
ตกแต่งหม้อ
สทิงหม้อ

การนาชิ้นสํวนของลายผ๎ายกจาก
กระดาษมาลงสี ใ ห๎ ส วยงามอั ต ลั ก ษณ์ ใ น
เรื่ อ งสี แล๎ ว เรี ย งลวดลายให๎ ถู ก ต๎ อ งตาม
รูปแบบของอัตลักษณ์ของผ๎ายกเมืองนคร
การนาลวดลายดั้งเดิมมาตกแตํง
ตามความต๎อ งการบนหม๎อ สทิงหม๎อ ด๎ว ย
การทาบ การกดลายให๎สวยงาม

4

กิจกรรมสมุด
สวยด้วยลาย
ว่าวเบอร์อามัส

การแกะกระดาษตามอั ต ลั ก ษณ์
ของลวดลายสีสันและรูปแบบของวําวเบอร์
อามัส เพื่อการตกแตํงปกสมุดให๎ สวยงาม
นําสนใจ
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5
6

กิจกรรมตกแต่ง
แหวนด้วยวิธีการ
ทาเครื่องถมเมือง
นคร
กิจกรรมด้ามจับ
ปากกาสาน
ย่านลิเภา

การนาอั ตลัก ษณ์เรื่อ งของการตัด
กันของสีสันและลวดลายไทยที่มีโ ดดเดํน
และวิ ธี ก ารท าเครื่ อ งถมเมื อ งนครมา
สร๎างสรรค์เป็นแหวนที่สวยงาม
การสร๎ า งลวดลายบนด๎ า มจั บ
ปากกา เพื่ อ แสดงถึ ง ความงามที่ เ ป็ น อั ต
ลักษณ์ของการสานยํานลิเภาทั้งในเรื่องสี
และลวดลายที่ตัดกันอยํางชัดเจน

โดยมี ร ายละเอี ย ดของกิ จ กรรมทั้ ง 6 กิ จ กรรม มี โ ครงสร๎ า งแผนการจั ด กิ จ กรรม
ประกอบด๎วย คาบรรยายกิจกรรม ผู๎รํวมกิจกรรม เวลาในการทากิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม
ผู๎สอน สาระสาคัญของกิจกรรม แนวคิดกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม อุปกรณ์ในการทา
กิจกรรม สื่อการสอน กระบวนการจัดกิจกรรม โดยแบํงการจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ขั้นคือ 1) ขั้น
นา 2) ขั้นปฏิบัติ 3) ขั้นสรุป ดังตํอไปนี้
2.1 กิจกรรม เข็มกลัดจากหนังตะลุง

ภาพที่ 33 เข็มกลัดจากหนังตะลุง
คาบรรยาย กิจกรรมการทาเข็มกลัดจากหนังตะลุงเป็นการตอกลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ที่ตัดทอนมา
จากรูปหนังตะลุงดั้งเดิมมาประกอบกัน เป็นเข็มกลัดที่สวยงาม
ผู้ร่วมกิจกรรม เยาวชนที่มีอายุระหวําง 15-25 ปี
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เวลา
สถานที่

2 ชั่วโมง
เป็นสถานที่เปิดโลํงกลางธรรมชาติ มีอากาศถํายเทได๎สะดวก โดยบรรยากาศมีความ
เป็นกันเอง ผํอนคลาย เหมาะสมกับการกิจกรรมและผู๎สอนสามารถพูดคุยกันได๎
ผู้สอน
นายธีติ พฤกษ์อุดม
สาระสาคัญของกิจกรรม หนังตะลุงคือศิลปะการแสดงประจาท๎องถิ่นอยํางหนึ่งของภาคใต๎ เป็นการ
เลําเรื่องราวที่ผูกร๎อยเป็นนิยาย ดาเนินเรื่องด๎วยบทร๎อยกรองที่ขับร๎องเป็น
สาเนียงท๎องถิ่น หรือที่เรียกกันวําการ "วําบท" มีบทสนทนาแทรกเป็น
ระยะ และใช๎การแสดงเงาบนจอผ๎าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู๎ชม ซึ่งการวํา
บท การสนทนา และการแสดงเงานี้ นายหนังตะลุงเป็นคนแสดงเอง
ทั้งหมด (คนางค์ บุญทิพย์, 2544)
แนวคิด
เป็นกิจกรรมที่งํายตํอความเข๎าใจของเยาวชน สามารถสร๎างมูลคํา โดยใช๎การสร๎างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งสามารถนาไปใช๎ได๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานแกะหนังตะลุง จากการทากิจกรรม
2. เพื่อให๎เยาวชนเข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์ของหนังตะลุง
วัสดุอุปกรณ์
1. หนังแก๎ว
2. เขียงไม๎
3. ค๎อนขนาดเล็ก
4. หมุดตอกลวดลาย
5. เข็มกลัด
6. กรรไกร
ภาพที่ 34 อุปกรณ์เข็มกลัดจากหนังตะลุง
สื่อการสอน
1. Powerpoint เรื่องอัตลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ประเภทแกะสลัก (หนังตะลุง)
2. ตัวอยํางเข็มกลัดที่ทาจากการตอกหนัง
กระบวนการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
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1. พูดคุยซักถามเกี่ยวกับหนังตะลุง เชํน รู๎จักหนังตะลุงหรือไมํ เคยทากิจกรรมการตอกหนัง
ตะลุงมากํอนหน๎านี้หรือไมํ
2. อธิบายเรื่องของอัตลักษณ์ของหนังตะลุง เชํน หลังตะลุงมีวิธีการสร๎างลวดลายลงบนหนังแก๎ว
ที่ใช๎การซ้าของลวดลายที่มีความละเอียดประณีตสวยงาม
3. แนะนากิจกรรม โดยใช๎สื่อที่เป็นรูปภาพและผลงานจริง อธิบายขั้นตอนและสาธิต
กระบวนการของกิจกรรมศิลปะอยํางละเอียด พร๎อมทั้งพูดคุยและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎รํวม
กิจกรรมอยากทากิจกรรม
4. ยกตัวอยํางงานแกะหนังตะลุง
ขั้นปฏิบัติ
1. เตรียมแผํนหนังแก๎วที่มีการเขียนลวดลายอยํางครําวๆ สามขนาด

ภาพที่ 35 ลายสามขนาดบนหนังแก๎ว
2. ใช๎ตัวตอกลวดลายตอกตามขนาดของลายที่กาหนดให๎โดยมีสามขนาด ใช๎ค๎อนตอกแล๎วรอง
ด๎วยเขียงไม๎

ภาพที่ 36 การตอกลาย
3. ทาการตอกลวดลายตกแตํงตามกาหนด จนครบตามลวดลายที่เขียนไว๎

ภาพที่ 37 การตอกลาย
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4. ประกอบเป็นเข็มกลัดและสามารถใช๎งานได๎ทันที

ภาพที่ 38 การประกอบลาย
ขั้นสรุป
1. เก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จแล๎ว ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนการสนทนาที่
เกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรม และแนะนาผลงานในกลุํมผู๎เรียนด๎วยกัน
2. สรุปการจัดกิจกรรมและอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของผู๎เรียนโดยสอดแทรกเรื่องราวของ
คุณคําของอัตลักษณ์ของหนังตะลุง
2.2 กิจกรรม ผ้ายกกระดาษ

ภาพที่ 39 ผ๎ายกกระดาษ
คาบรรยาย กิจกรรมการสร๎างลวดลายผ๎ายกเมืองนครจากกระดาษ โดยการนาชิ้นสํวนของลายผ๎ายก
มาลงสีให๎สวยงามแล๎วเรียงให๎ถูกต๎องตามรูปแบบของอัตลักษณ์ของผ๎ายกเมืองนคร
ผู้ร่วมกิจกรรม เยาวชนที่มีอายุระหวําง 15-25 ปี
เวลา
2 ชัว่ โมง
สถานที่
เป็นสถานที่เปิดโลํงกลางธรรมชาติ มีอากาศถํายเทได๎สะดวก โดยบรรยากาศมีความ
เป็นกันเอง ผํอนคลาย เหมาะสมกับการกิจกรรมและผู๎สอนสามารถพูดคุยกันได๎
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ผู้สอน
นายธีติ พฤกษ์อุดม
สาระส าคัญ ของกิ จ กรรม ผ๎ ายกเมือ งนคร เป็ น ชื่อ เฉพาะ หมายถึ ง ผ๎ า ทอพื้ น เมื อ งของจัง หวั ด
นครศรีธรรมราชที่ทอสืบตํอกันมาแตํโบราณ เป็นผ๎า ที่ได๎รับการยกยํองมา
แตํโบราณวําสวยงามแบบอยํางผ๎าชั้นดี สันนิษฐานวําในสมัยอาณาจักร
ตามพรลิงค์หรือตัมพะลิงค์ ซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณที่มีมาตั้งแตํกํอนสมัย
พุทธศตวรรษที่ 7 และมีศูนย์กลางอยูํที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบันคงจะมี
การทอผ๎ า อยํ า งจริ ง จั ง แล๎ ว เพราะยุ ค นั้ น ตามพรลิ ง ค์ เป็ น เมื อ งทํ า
ศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค๎า และการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม
จึงมีการแลกเปลี่ยนรับเอาศิลปวัฒนธรรมจาก จีน อินเดีย และอาหรับ
ชาติตํางๆเหลํานี้คงจะนาเอาวิชาการทอผ๎ามาถํายทอดไว๎ ซึ่งทาให๎ชาว
พื้นเมืองรู๎จักการทอผ๎าทั้งผืนเรียบและผ๎ายกดอก (มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2543)
แนวคิด
เป็นกิจกรรมที่งํายตํอความเข๎าใจของเยาวชน สามารถสร๎างมูลคํา โดยใช๎การ
สร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งสามารถนาไปใช๎ได๎
ในชีวิตประจาวันได๎
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานงานทอผ๎ายกเมืองนคร จากการทา
กิจกรรม
2. เพื่อให๎เยาวชนเข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์ของผ๎ายกเมืองนคร
วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษลายผ๎ายกกรวยเชิง,
กระดาษท๎องลายดอกพิกุล,
กระดาษลายขั้นประจายามก๎ามปู
2. สีไม๎
3. กาวน้า
4. กระดาษแข็ง
ภาพที่ 40 อุปกรณ์ทาผ๎ายกกระดาษ
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สื่อการสอน
1. Powerpoint เรื่องอัตลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ประเภททอ (ผ๎ายกเมืองนคร)
2. ตัวอยํางผ๎ายกกระดาษ
กระบวนการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
1. พูดคุยซักถามเกี่ยวกับผ๎ายกเมืองนคร เชํน รู๎จักผ๎ายกเมืองนครหรือไมํ เคยทราบวิธีการทาผ๎า
ยกเมืองนครกํอนหน๎านี้หรือไมํ
2. อธิบายเรื่องของอัตลักษณ์ของผ๎ายกเมืองนคร เชํน ผ๎ายกเมืองนครมีสีสันและลวดลายที่ความ
ประณีตสวยงาม มีการวางลวดลายที่เป็นเฉพาะตัว
3. แนะนากิจกรรม โดยใช๎สื่อที่เป็นรูปภาพและผลงานจริง อธิบายขั้นตอนและสาธิต
กระบวนการของกิจกรรมศิลปะอยํางละเอียด พร๎อมทั้งพูดคุยและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎รํวม
กิจกรรมอยากทากิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ
1. ผู๎รํวมกิจกรรมนากระดาษที่เป็นลวดลายในแบบตํางๆ ตามประเภทของแถบลาย ลงสีตามที่
ตนเองชื่นชอบ ตามรูปแบบที่ถูกต๎องของที่ผ๎ายกเมืองนครดั้งเดิม

ภาพที่ 41 การลงสีผ๎ายกกระดาษ
2. เรียงลาดับลวดลายตามรูปแบบผ๎ายกเมืองนครที่ถูกต๎อง ทากาวน้า แล๎วปะติดลงบนกระดาษ
แข็งให๎สวยงาม

ภาพที่ 42 ผ๎ายกกระดาษ
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ขั้นสรุป
1. เก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จแล๎ว ให๎ผู๎รํวมกิจกรรมได๎มีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนการสนทนาที่
เกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรม และแนะนาผลงานในกลุํมผู๎เรียนด๎วยกัน
2. สรุปการจัดกิจกรรมและอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของผู๎เรียนโดยสอดแทรกเรื่องราว คุณคํา
ของอัตลักษณ์ของผ๎ายกเมืองนคร

2.3 กิจกรรม ตกแต่งหม้อสทิงหม้อ

ภาพที่ 43 หม๎อสทิงหม๎อ
คาบรรยาย

กิจกรรมการตกแตํงลวดลาย โดยการนาลวดลายดั้งเดิมมาตกแตํงตามความต๎องการ
บนหม๎อสทิงหม๎อด๎วยการทาบ การกดลายให๎สวยงาม
ผู้ร่วมกิจกรรม เยาวชนที่มีอายุระหวําง 15-25 ปี
เวลา
2 ชั่วโมง
สถานที่
เป็นสถานที่เปิดโลํงกลางธรรมชาติ มีอากาศถํายเทได๎สะดวก โดยบรรยากาศมีความ
เป็นกันเอง ผํอนคลาย เหมาะสมกับการกิจกรรมและผู๎สอนสามารถพูดคุยกันได๎
ผู้สอน
นายธีติ พฤกษ์อุดม
แนวคิด
เป็นกิจกรรมที่งํายตํอความเข๎าใจของเยาวชน สามารถสร๎างมูลคํา โดยใช๎การ
สร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งสามารถนาไปใช๎ได๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎
สาระสาคัญของกิจกรรม เครื่องปั้นสทิงหม๎อ เป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นที่อยูํคูํกับชาวจังหวัดสงขลา
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เป็นเวลานาน มีบทบาทกว๎างขวางเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจาวันของ
ชาวใต๎ เชํน บทบาทในการอุปโภคในครัวเรือน คือ การหุงต๎ม บทบาท
ในการรักษาสุขภาพอนามัย คือ การต๎มยาสมุนไพร (สุภาคย์ อินทองคง,
2553)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาสทิงหม๎อ จากการ
ทากิจกรรม
2. เพื่อให๎เยาวชนเข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาสทิงหม๎อ

วัสดุอุปกรณ์
1. หม๎อสทิงหม๎อที่เป็นดินดิบ
2. เชือก
3. ไม๎ปั้น
4. ฟองน้า
5. แก๎วน้า

ภาพที่ 44 อุปกรณ์ทาหม๎อสทิงหม๎อ
สื่อการสอน
1. Powerpoint เรื่องอัตลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ประเภทเครื่องปั้นดินเผา (หม๎อสทิง
หม๎อ)
2. ตัวอยํางหม๎อสทิงหม๎อ
กระบวนการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
1. พูดคุยซักถามเกี่ยวกับหม๎อสทิงหม๎อ เชํน รู๎จักหม๎อสทิงหม๎อหรือไมํ เคยได๎ฝึกหรือลองปั้นมา
กํอนหรือไมํ
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2. อธิบายเรื่องของอัตลักษณ์ของหม๎อสทิงหม๎อ เชํน มีลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์คือลายดอก
พิกุล โดยได๎แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว
3. แนะนากิจกรรม โดยใช๎สื่อที่เป็นรูปภาพและผลงานจริง อธิบายขั้นตอนและสาธิต
กระบวนการของกิจกรรมศิลปะอยํางละเอียด พร๎อมทั้งพูดคุยและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎รํวม
กิจกรรมอยากทากิจกรรม
4. ยกตัวอยํางงานปั้นหม๎อสทิงหม๎อ
ขั้นปฏิบัติ
1. ผู๎จัดกิจกรรมแจกหม๎อน้าหม๎อต๎นแบบที่ปั้นหมาดๆ ให๎ผู๎รํวมกิจกรรมกดลวดลายเชือกและไม๎
ปั้นเพื่อขูดลาย

ภาพที่ 45 หม๎อต๎นแบบ
2. ผู๎รํวมกิจกรรมสามารถตกแตํงลวดลายให๎สวยงามตามต๎องการ ด๎วยการขูดขีดลวดลายตาม
การสร๎างลวดลายแบบดั้งเดิม หรือการใช๎การทาบด๎วยเชือกให๎เกิดความแตกตําง สร๎างความ
นําสนใจให๎หม๎อสทิงหม๎อมากขึ้น

ภาพที่ 46 การขูดลายบนหม๎อต๎นแบบ
3. ผู๎รํวมกิจกรรมใช๎ฟองน้าเช็ดเพื่อเก็บรายละเอียดความเรียบร๎อย ตรวจสอบผิวของหม๎อให๎
เรียบร๎อยสวยงาม ผู๎รํวมกิจกรรมสามารถเก็บรายละเอียดความคมชัดของลวดลายเพิ่มเติม
หลังจากการเก็บพื้นผิวโดยรวมเรียบร๎อยแล๎ว
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ภาพที่ 47 การเก็บความเรียบร๎อยด๎วยฟองน้า
ขั้นสรุป
1. เก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จแล๎ว ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนการสนทนาที่
เกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรม และแนะนาผลงานในกลุํมผู๎เรียนด๎วยกัน
2. สรุปการจัดกิจกรรมและอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของผู๎เรียนโดยสอดแทรกเรื่องราวของ
คุณคําของ
อัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม๎อ
2.4 กิจกรรม สมุดสวยด้วยลายว่าวเบอร์อามัส

ภาพที่ 48 สมุดจากลวดลายวําวเบอร์อามัส
คาบรรยาย กิจกรรมการทาลวดลายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ด๎วยการแกะกระดาษตามรูปแบบของการ
ทาวําวเบอร์อามัส แล๎วมาตกแตํงบนปกสมุดบันทึกให๎สวยงาม
ผู้ร่วมกิจกรรม เยาวชนที่มีอายุระหวําง 15-25 ปี

141
เวลา
สถานที่

2 ชั่วโมง
เป็นสถานที่เปิดโลํงกลางธรรมชาติ มีอากาศถํายเทได๎สะดวก โดยบรรยากาศมีความ
เป็น กันเอง ผํอนคลาย เหมาะสมกับการกิจกรรมและผู๎สอนสามารถพูดคุยกันได๎
ผู้สอน
นายธีติ พฤกษ์อุดม
สาระสาคัญของกิจกรรม วําวเบอร์อามัส หรือเรียกวํา“วําวสีทอง” เบอร์อามัสแปลวําเจิดจรัสด๎วย
ทอง
เป็นวําวที่มีลวดลายของดอกไม๎และพืชในท๎องถิ่นเป็นสํวนประกอบอยูํตรง
กลาง
เป็นวําวที่นิยมเลํนกันในชํวงเวลาสาคัญ ใช๎ทานายสภาพฝนฟูา
อากาศ สีสันของวําวจะมีความสดใสและใช๎กระดาษที่มีสีทองเป็นหลัก
แนวคิด
เป็นกิจกรรมที่งํายตํอความเข๎าใจของเยาวชน สามารถสร๎างมูลคํา โดยใช๎การ
สร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งสามารถนาไปใช๎ได๎
ในชีวิตประจาวันได๎
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ของวําวเบอร์อามัส จากการทา
กิจกรรม
2. เพื่อให๎เยาวชนเข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์ของวําวเบอร์อามัส
วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษวาดเขียนสีดา
เขียนลายวําว
2. กระดาษโลหะ กระดาษเงิน
กระดาษทอง และสีอื่นๆ
3. กรรไกร
4. คัทเตอร์
5. กาวน้า
6. สมุกบันทึก
7. กระดานรอง
ภาพที่ 49 อุปกรณ์สมุดจากลวดลายวําวเบอร์อามัส
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สื่อการสอน
1. Powerpoint เรื่องอัตลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ประเภทงานประดิษฐ์จากวัสดุอื่นๆ
(วําวเบอร์อามัส)
2. ตัวอยํางสมุดบันทึกที่มีลวดลายตกแตํงเรียบร๎อยแล๎ว
กระบวนการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
1. พูดคุยซักถามเกี่ยวกับวําวเบอร์อามัส เชํน รู๎จักวําวเบอร์อามัสหรือไมํ เคยทราบวิธีการทาวําว
เบอร์อามัส มากํอนหน๎านี้หรือไมํ
2. อธิบายเรื่องของอัตลักษณ์ของการทาวําวเบอร์อามัส เชํน การทาวําวเบอร์อามัสมีวิธีการสร๎าง
ลวดลายจากการแกะลวดลายกระดาษ ลวดลายจะมีความเป็นเฉพาะตัว โดยการนาพืชใน
ท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎
3. แนะนากิจกรรม โดยใช๎สื่อที่เป็นรูปภาพและผลงานจริง อธิบายขั้นตอนและสาธิต
กระบวนการของกิจกรรมศิลปะอยํางละเอียด พร๎อมทั้งพูดคุยและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎รํวม
กิจกรรมอยากทากิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ
1. ให๎ผู๎ทากิจกรรมนากระดาษที่มีลวดลายที่เขียนไว๎อยํางครําวๆ กรีดลวดลายโดยใช๎คัทเตอร์
กรีดอยํางระมัดระวัง

ภาพที่ 50 การกรีดลวดลายวําวเบอร์อามัส
2. เมื่อผู๎ทากิจกรรมแกะลวดลายเสร็จแล๎วนากระดาษโลหะที่เป็นสีตกแตํง ตัดตามรํองของ
ลวดลายที่จะตกแตํง แตํทากาวน้าเพื่อปะติดตามจุดตํางๆที่ต๎องการ
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ภาพที่ 51 การตกแตํงด๎วยกระดาษโลหะ
3. เมื่อตกแตํงด๎วยสีอื่นๆแล๎ว ผู๎ทากิจกรรมนามาติดกับกระดาษโลหะสีทองด๎วยกาวน้าให๎สนิท
เป็นแผํนเดียวกัน

ภาพที่ 52 การตกแตํงด๎วยกระดาษโลหะ

4. นากระดาษที่แปะลวดลายเสร็จแล๎ว มาแปะลงบนหน๎าปกสมุดบันทึกให๎สวยงาม

ภาพที่ 53 การนาลวดลายแปะลงบนปกสมุด
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ขั้นสรุป
1. เก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จแล๎ว ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนการสนทนาที่
เกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรม และแนะนาผลงานในกลุํมผู๎เรียนด๎วยกัน
2. สรุปการจัดกิจกรรมและอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของผู๎เรียนโดยสอดแทรกเรื่องราวของคุณคําของ
อัตลักษณ์ของวําวเบอร์อามัส และชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมศิลปะในครั้งตํอไป

2.5 กิจกรรม ตกแต่งแหวนด้วยวีธีการทาเครื่องถมเมืองนคร

ภาพที่ 54 แหวนถมเมืองนคร
คาบรรยาย กิจกรรมการตกแตํงแหวนด๎วยวิธีการทาเครื่องถมเมืองนคร เป็นการนาอัตลักษณ์เรื่อง
ของสีสันและลวดลายที่โดดเดํนและวิธีการทาเครื่องถมเมืองนครมาสร๎างสรรค์เป็น
แหวนที่สวยงาม
ผู้ร่วมกิจกรรม เยาวชนที่มีอายุระหวําง 15-25 ปี
เวลา
2 ชั่วโมง
สถานที่
เป็นสถานที่เปิดโลํงกลางธรรมชาติ มีอากาศถํายเทได๎สะดวก โดยบรรยากาศมีความ
เป็นกันเอง ผํอนคลาย เหมาะสมกับการกิจกรรมและผู๎สอนสามารถพูดคุยกันได๎
ผู้สอน
นายธีติ พฤกษ์อุดม
สาระสาคัญของกิจกรรม เครื่องถมนคร มีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักแพรํหลายมาตั้งแตํอดีตและนับเป็นหนึ่ง
ในบรรดาศิ ล ปาชี พ ชั้ น สู ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งถมนครได๎ รั บ ความนิ ย มจนปั จ จุ บั น
เนื่องจากยังรักษาคุณภาพไว๎ได๎ ลักษณะงานถมนคร จะมีสีดาเงางาม ลวดลายเกิด
จากการสลักด๎วยมือล๎วนๆ ไมํวําจะเป็นการเคาะ หรือแผํรีด ทาให๎ลวดลายมีความ
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ละเอียด ถ๎าสังเกตจากด๎านใน จะมีรอยสลักนูนขึ้นมา แตํถ๎าเป็นเครื่องถมที่ทาด๎วย
การกัดกรด ไมํใช๎การสลัก ด๎านในจะไมํมีรอยสลัก (ธีรวัฒน์ ชํางสาน,2550)
แนวคิด
เป็นกิจกรรมที่งํายตํอความเข๎าใจของเยาวชน สามารถสร๎างมูลคํา โดยใช๎การ
สร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งสามารถนาไปใช๎ได๎
ในชีวิตประจาวันได๎
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในเครื่องถมเมืองนคร จาก
การทากิจกรรมเบื้องต๎น
วัสดุอุปกรณ์
1. แหวนทองเหลืองตอกลาย
2. อีพ็อกซี่ (Epoxy)
3. หมึกสีดา
4. กระดาษทรายขัดเหล็ก
5. พูํกัน

ภาพที่ 55 อุปกรณ์ทาแหวนถมเมืองนคร
สื่อการสอน
1. Powerpoint เรื่องอัตลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ประเภทงานโลหะ (แหวนถมเมือง
นคร)
2. ตัวอยํางแหวนที่ทาเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
กระบวนการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
1. พูดคุยซักถามเกี่ยวกับเครื่องถมเมืองนคร เชํน รู๎จักเครื่องถมเมืองนครหรือไมํ เคยทากิจกรรม
การสร๎างสรรค์เครื่องถมเมืองนครมากํอนหน๎านี้หรือไมํ
2. อธิบายเรื่องของอัตลักษณ์ของเครื่องถมเมืองนคร เชํน เน๎นการตัดกันของสียาถม ที่เป็นสีดา
และสีโลหะแตํละชนิดที่ถมลงไป เชํน เงิน หรือทอง รวมถึงมีความวาวเป็นพิเศษ ซึ่งเป็น
จุดเดํนของเครื่องถมเมืองนคร
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3. แนะนากิจกรรม โดยใช๎สื่อที่เป็นรูปภาพและผลงานจริง อธิบายขั้นตอนและสาธิต
กระบวนการของกิจกรรมศิลปะอยํางละเอียด พร๎อมทั้งพูดคุยและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎รํวม
กิจกรรมอยากทากิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ
1. ให๎ผู๎รํวมกิจกรรมนาแหวนตอกลายมาขัดด๎วยกระดาษทรายเพื่อเก็บความเรียบร๎อยของงาน

ภาพที่ 56 การขัดพื้นผิวของแหวน
2. นาหมึกสีดามาผสมอีพ็อกซี่ ซึ่งสามารถใช๎แทนน้ายาถมได๎และไมํอันตรายตํอการทากิจกรรม

ภาพที่ 57 การทายาถมด๎วยอีพ็อกซี่
3. คํอยๆทาลงบนแหวนด๎วยพูํกัน ให๎นายาที่ผสมแล๎วลงไปในรํองลายเพื่อความชัดเจน รอให๎
แห๎ง แล๎วใช๎กระดาษทรายขัดให๎เรียบเสมอกัน ให๎ผู๎รํวมกิจกรรมตรวจสอบความเรียบร๎อยของ
ชิ้นงาน

ภาพที่ 58 การลงยาถมบนแหวน
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ขั้นสรุป
1. เก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จแล๎ว ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนการสนทนาที่
เกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรม และแนะนาผลงานในกลุํมผู๎เรียนด๎วยกัน
2. สรุปการจัดกิจกรรมและอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของผู๎เรียนโดยสอดแทรกเรื่องราวของ
คุณคําของ
อัตลักษณ์ของเครื่องถมเมืองนคร
2.6 กิจกรรม ด้ามจับปากกาสานย่านลิเภา

ภาพที่ 59 ปากกาด๎ามจับยํานลิเภา
คาบรรยาย

กิจกรรมการสานยํานลิเภาเป็นลวดลายบนด๎ามจับปากกา เพื่อแสดงถึงความงามที่เป็น
อัตลักษณ์ของการสานยํานลิเภา รวมทั้งชํวยให๎จับปากกาได๎กระชับและถนัดมือมาก
ขึ้น
ผู้ร่วมกิจกรรม เยาวชนที่มีอายุระหวําง 15-25 ปี
เวลา
2 ชัว่ โมง
สถานที่
เป็นสถานที่เปิดโลํงกลางธรรมชาติ มีอากาศถํายเทได๎สะดวก โดยบรรยากาศมีความ
เป็นกันเอง ผํอนคลาย เหมาะสมกับการกิจกรรมและผู๎สอนสามารถพูดคุยกันได๎
ผู้สอน
นายธีติ พฤกษ์อุดม
สาระสาคัญของกิจกรรม
เป็นเครื่องจักสานประเภทหนึ่ง ที่สานด๎วยยํานลิเภา ซึ่งเป็นพืช
ตระกูลเฟิร์น หรือ เถาวัลย์ชนิดหนึ่ง (ภาษาท๎องถิ่นภาคใต๎เรียกเถาวัลย์วํา “ยําน”) มี
คุณสมบัติที่ดี คือ ลาต๎น เหนียว ชาวบ๎านจึงนามา จักสานเป็นภาชนะเครื่องใช๎ เป็น
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สินค๎าที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ทั้งในประเทศและตํางประเทศ เป็นสินค๎าที่เป็นหัตถกรรม
ชั้นสูง และมีราคาคํอนข๎างแพง (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2532)
แนวคิด

เป็นกิจกรรมที่งํายตํอความเข๎าใจของเยาวชน สามารถสร๎างมูลคํา โดยใช๎การ
สร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งสามารถนาไปใช๎ได๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อสํงเสริมให๎เยาวชนเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานจักสานสานยํานลิเภา
จากการทากิจกรรม
2. เพื่อให๎เยาวชนเข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์ของงานจักสานยํานลิเภา
วัสดุอุปกรณ์
1. ปากกาลูกลื่นสีดา
2. เส๎นยํานลิเภาสองสี
3. สีดาและน้าตาล
4. กาวซูเปอร์กลู
5. ไม๎เสียบลูกชิ้น
6. กรรไกร
ภาพที่ 60 อุปกรณ์ทาปากกาด๎ามจับยํานลิเภา
สื่อการสอน
1. Powerpoint เรื่องอัตลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ประเภทเครื่องจักสาน (ปากกาสาน
ยํานลิเภา)
2. ตัวอยํางปากกาที่เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว
กระบวนการจัดกิจกรรม
ขั้นนา
1. พูดคุยซักถามเกี่ยวกับเครื่องจักสานยํานลิเภา เชํน รู๎จักยํานลิเภาหรือไมํ เคยทากิจกรรมการ
จักสานยํานลิเภามากํอนหน๎านี้หรือไมํ

149
2. อธิบายเรื่องของอัตลักษณ์ของเครื่องจักสานยํานลิเภา เชํน ยํานลิเภามีวิธีการสร๎างลวดลาย
ด๎วยการสาน การตัดกันของสีดาและน้าตาลที่ใช๎การซ้าลวดลาย มีความละเอียดประณีต
สวยงาม
3. แนะนากิจกรรม โดยใช๎สื่อที่เป็นรูปภาพและผลงานจริง อธิบายขั้นตอนและสาธิต
กระบวนการของกิจกรรมศิลปะอยํางละเอียด พร๎อมทั้งพูดคุยและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎รํวม
กิจกรรมอยากทากิจกรรม
ขั้นปฏิบัติ
1. ผู๎จัดกิจกรรมนาปากกาที่มีการทาตัวอยํางลวดลายไว๎ แจกให๎ผู๎รํวมกิจกรรม

ภาพที่ 61 ปากกาที่มีลวดลายตัวอยําง
2. ผู๎รํวมกิจกรรมเริ่มสานลวดลายของยํานลิเภาโดยการพันรอบปากกาและใช๎ไม๎เสียบลูกชิ้นเป็น
ตัวชํวยในการยกลวดลายขัดกันไปเรื่อยๆ

ภาพที่ 62 ปากกาที่มีลวดลายตัวอยําง
3. เมื่อผู๎รํวมกิจกรรมพันครบรอบอยํางน๎อยสามรอบแล๎ว ใช๎กาวซูเปอร์กลู หยอดลงไปบริเวณ
ข๎างของปากกา ผู๎รํวมกิจกรรมต๎องระวังการเลอะของกาว เมื่อพันจนครบรอบ หยอดกาวเพื่อ
เก็บความเรียบร๎อยอีกครั้ง และใช๎กรรไกรตัดแตํงให๎สวยงาม

ภาพที่ 63 การสานลวดลายบนด๎ามจับปากกา
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ขั้นสรุป
1. เก็บรวบรวมผลงานที่เสร็จแล๎ว ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนการสนทนา
ที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติกิจกรรม และแนะนาผลงานในกลุํมผู๎เรียนด๎วยกัน
2. สรุปการจัดกิจกรรมและอภิปรายเกี่ยวกับผลงานของผู๎เรียนโดยสอดแทรกเรื่องราวของ
คุณคําของอัตลักษณ์ของเครื่องจักสานยํานลิเภา
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าเรื่องอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต้
3.1 ผลการเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต้
การเห็ น คุณคําของอัตลั กษณ์ในงานศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ของเยาวชน
ผู๎วิจัยประเมินการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ของเยาวชนผํานการ
ใช๎เครื่องมือซึ่งประกอบด๎ว ย แบบประเมินการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในศิล ปหั ตถกรรม
ภาคใต๎สาหรับเยาวชนโดยเปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยการเห็นคุณคํา กํอนและ
หลังทากิจ กรรมแลการใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร๎างเพื่อวิเคราะห์การเห็นคุณคําของ
เยาวชนหลังการทากิจกรรม ผลจากการประเมินมีดังนี้
3.1.1 ผลการประเมิ น การเห็ น คุ ณ ค่ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงานศิ ล ปหั ต ถกรรม
ภาคใต้ของเยาวชน
จากการประเมิ น การเห็ น คุณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ในงานศิล ปหั ตถกรรม
ภาคใต๎ของเยาวชนที่รํ วมกิจกรรมครบทั้ง 6 กิจกรรม ผํานการประเมินพบวํา กํอนรํว ม
กิจ กรรมเยาวชนมี คํา เฉลี่ ย การเห็ น คุณ คํา อยูํใ นระดั บเห็ น ด๎ว ย ( =41.37) หลั งการรํว ม
กิจกรรมมีคําเฉลี่ยการเห็นคุณคําเพิ่มขึ้น อยูํในระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่ง ( =51.93) เมื่อทดสอบ
แล๎วพบวํา คําเฉลี่ยระดับการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์เยาวชนหลังการทากิจกรรมสูงกวํากํอน
การทากิจกรรมอยํางมีนัยสาคัญที่ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ของเยาวชนของเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม

ก่อนร่วม
กิจกรรม
หลังการร่วม
กิจกรรม

41.37
51.93

N
30
30

S.D.
3.60
3.10

t
59.58

Sig
.00
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3.1.2 ผลจากการสัมภาษณ์เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จากการสัมภาษณ์เยาวชนที่เข๎ารํวมกิจกรรม โดยใช๎แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร๎างเพื่อประเมินการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ของเยาวชนหลัง
การทากิจกรรม พบวํา ผู๎รํ วมกิจกรรมศิล ปะเพื่อสํ งเสริมการเห็ นคุณคําของอัตลั ก ษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน มีความเข๎าใจและเห็นคุณคําในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
มีความภูมิใจ และต๎องการที่จะอนุรักษ์อัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ให๎คงอยูํตํอไปเนื่องจาก
มองวําเป็ น งานที่มีความประณีตและบํงบอกถึงความเป็นตัวตนของคนใต๎ได๎อยํางดี โดยเมื่อ
พิจารณาจาแนกตามประเด็นที่สัมภาษณ์รวมทั้งยกตัวอยํางผลการสัมภาษณ์จากเยาวชนผู๎รํวม
กิจกรรมจานวน 3 คน ซึ่งสามารถสรุปผลได๎ดังนี้
3.1.2.1 ความรู๎ที่ได๎รับหลังการทากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคํา
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
ประเด็นที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์
“ได๎ทราบวํา งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นการสร๎างสรรค์ของ
ภาคใต๎ เป็นชิ้นงานที่ประดิษฐ์ด๎วยมือ มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ประกอบด๎วย 6 ประเภท ได๎แกํ 1)
งานแกะสลัก 2) งานทอ 3) งานเครื่องปั้นดินเผา 4) งานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่นๆ 5) งานโลหะ 6)
งานจักสาน”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 1
“ได๎ทราบถึงคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎มาก
ขึ้น รู๎ ถึ ง ที่ มาและวิ ธี ก ารประดิ ษ ฐ์ ง านศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ ความสวยงาม ภูมิ ปั ญ ญาของ
ชาวบ๎าน การนาธรรมชาติในท๎องถิ่นมาใช๎สอยให๎เกิดประโยชน์”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 2
“ได๎รู๎วําศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎มีทั้งหมด 6 ประเภท ได๎เข๎าใจถึง
รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ทาให๎รู๎สึกอยากดูแลรักษาด๎วยการนามาใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 3
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ดังนั้ นประเด็น การสั ม ภาษณ์นี้ ส ามารถสรุ ปได๎วํา หลั งการรํว ม
กิจกรรมเยาวชนที่รํวมกิจกรรมได๎ทราบที่มาความสาคัญของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ปัจจัยในการ
เกิดที่ทาให๎เกิดความโดดเดํน และสามารถแบํงออกเป็นประเภทได๎ 6 ประเภท ที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะของภาคใต๎ที่มีคุณคําควรแกํการรักษาและสืบทอด
3.1.2.2
กระบวนการสร๎ า งสรรค์ ง านศิ ล ปหั ต ถกรรมใต๎ จากการรํ ว ม
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชน
ประเด็นที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์
“กระบวนการการสร๎างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมเป็นวิธีการในการ
จาแนกประเภทของงานศิลปะหัตถกรรมภาคใต๎ ออกเป็น 6 ประเภท โดยยกตัวอยํางคือ งาน
แกะสลัก ซึ่งได๎ทาเข็มกลัดจากหนังตะลุง ซึ่งมีการวาดลวดลายไทยลงบนแผํนหนัง แล๎วใช๎ตัวตอก
ตอกลายที่ซ้ากัน และประกอบเป็นเข็มกลัด”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 1
“กระบวนการสร๎างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เชํน การทา
ลวดลายวําวเบอร์ อามัส บนปกสมุ ด สามารถทาได๎ โ ดยการกรีดกระดาษให๎ เป็นชํองวํางตาม
ลวดลายคือลายผักบุ๎ง แล๎วนากระดาษโลหะมาติดทับด๎วยกาว เน๎นการใช๎สีทอง แล๎วนาไปแปะลง
บนปกสมุดให๎สวยงาม”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 2
“ยกตัวอยํางงานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่นๆ คือ การสร๎างลวดลายบน
ปกสมุดบั นทึก ด๎วยวิธีการแกะลายแบบวําวเบอร์อามัส กํอนอื่นจะมีการนากระดาษสีดาที่มี
ลวดลายเป็นลายปัตตานีหรือลายผักบุ๎ง นามีดคัตเตอร์มากรีดบนลวดลาย ทาให๎เกิดรอยฉลุ และ
การนากระดาษโลหะสีมาแปะด๎านหลังซึ่งลวดลายจะเน๎นสีทอง”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 3
ดั ง นั้ น ประเด็ น การสั ม ภาษณ์ นี้ ส ามารถสรุ ป ได๎ วํ า ในสํ ว นของ
กระบวนการผู๎รํวมกิจกรรมสามารถตอบได๎อยํางถู กต๎องซึ่งแสดงถึงความเข๎าใจ และการสนใจใน
การทากิจกรรม เชํน การสร๎างสรรค์สมุดสวยด๎วยลายวําวเบอร์อามัส ต๎องใช๎การกรีดกระดาษ
ตามลวดลาย เพิ่มสีสันด๎วยกระดาษโลหะติดด๎วยกาวน้าอยํางประณีตบรรจง การทาเข็มกลัดจาก
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หนังตะลุงด๎วยการใช๎หมุดตอกลวดลายให๎เป็นชํองแสง เลือกตัวตอกตามขนาดที่เหมาะสม ตอก
ครบตามลายที่กาหนดแล๎วจึงประกอบชิ้นงานภายหลัง เป็นต๎น
3.1.2.3
ความเข๎าใจในเรื่องของอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
โดยรวมโดยการวิเคราะห์หลังการทากิจกรรม
ประเด็นที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์
“อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎มีการใช๎สีสันที่ฉูดฉาด สดใส
มีรูปแบบของลวดลายที่เป็นตนเอง ลวดลายชัดเจน รวมถึงการใช๎วัสดุที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาทาให๎
เกิดเป็นศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 1
“อัตลั กษณ์ของศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎นั้น เป็นรูปแบบที่มีความ
สวยงามประณีตและแสดงถึงความใสํใจของบรรพบุรุษในการสร๎างสรรค์งานขึ้นมา เนื่องจากมี
ลวดลายที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติภาคใต๎ มาปรับเปลี่ยนให๎ลงตัว และสีสันที่ต๎ดกันเดํนชัด”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 2
“สาหรับอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ พูดงํายๆคือ ลวดลาย
ละเอียดสวยงาม มีการซ้า ใช๎ลายไทย ลายธรรมชาติ สีสันแสดงความเป็นตัวตน สดใส ตัดกัน
จัดจ๎าน ใช๎สีคูํตรงข๎าม”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 3
ดั ง นั้ น ประเด็ น การสั ม ภาษณ์ นี้ ส ามารถสรุ ป ได๎ วํ า ผู๎ รํ ว ม
กิจกรรมทุกคนเข๎าใจในเรื่องของอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ โดยมีคาตอบไปในทิศทาง
เดียวกันนั่นคือ วัสดุมีความเป็นเฉพาะตัว ลวดลายที่เกิดขึ้นได๎แรงบันดาลใจจากลวดลายใน
ธรรมชาติท๎องถิ่น มีการประยุกต์ลายไทยเข๎ามาในผลงานด๎วยการตัดทอน การซ้า สีสันภายใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เน๎นสีที่มีความสดใส จัดจ๎าน ใช๎สีคูํตรงข๎ามหรือใช๎สีที่ตัดกันชัดเจน
3.1.2.4

อธิบายคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎หลังการ

รํวมกิจกรรม
ประเด็นที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์
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“อัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎มีคุณคําอยํางยิ่ง เพราะเป็นที่
สิ่งบํงบอกถึงความเป็นภาคใต๎ เป็นลักษณะเดํนเฉพาะตัว ที่บรรพบุรุษได๎สร๎างไว๎ให๎เยาวชนรุํน
หลังในภาคใต๎”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 1
“หลั ง จากการได๎ รํ ว มกิ จ กรรมนี้ แ ล๎ ว ท าให๎ รู๎ สึ ก ภู มิ ใ จ และเห็ น
คุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นตัวบํงบอกถึงความเป็นตัวตน วิถีชีวิต มี
ความเป็นเฉพาะตัว เป็นสิ่งที่สาคัญมาก”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 2
“คุณคําของอัตลักษณ์ใ นงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ มีความสาคัญ
ยิ่ ง เป็ น ความภู มิ ใ จที่ บ รรพบุ รุ ษ ได๎ ใ ช๎ ค วามคิ ด และความอดทนในการสร๎ า งสรรค์ ง านอั น
ทรงคุณคํา บํงบอกถึงความเป็นภาคใต๎คนใต๎ สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได๎”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 3
ดังนั้นประเด็นการสัมภาษณ์นี้สามารถสรุปได๎วํา ผู๎รํวมกิจกรรม
สามารถอธิบ ายคุณคําได๎อยํ างดีห ลังการรํวมกิจกรรม โดยสํว นใหญํให๎ การสั มภาษณ์วํา เห็ น
คุณคําความสาคัญของอัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ โดยให๎เหตุผลวํา เพราะของอัตลักษณ์
ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ มีความประณีตสวยงามเป็นเฉพาะตัว เป็นความภูมิใจที่บรรพบุรุษได๎ใช๎
ความคิดและความอดทนในการสร๎างสรรค์งานอันทรงคุณคําขึ้นเพื่อเป็นสมบัติของลูกหลาน
ภาคใต๎ทุกคน
3.1.2.5
ความรู๎สึกหลังการรํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคํา
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
ประเด็นที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์
“มีความรู๎สึกสนุกสนานกับทุกกิจกรรมที่ได๎ทา มีความเพลิดเพลิน
มีความภูมิใจที่ได๎เป็นสํวนหนึ่งในการสืบสานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ด๎วยการทากิจกรรมแบบนี้”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 1
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“เป็นกิจกรรมที่ทาให๎รู๎สึกมีความสุข ทาให๎เห็นความสาคัญของอัต
ลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นกิจกรรมที่ มากกวําการได๎ความรู๎แตํเป็นกิจกรรมที่ทาให๎เกิด
ความภูมิใจ”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 2
“รู๎สึกชอบ สนุกมากกับการทากิจกรรมทุกกิจกรรม ชอบผลงานทุก
ชิ้นที่ได๎ทาเพราะมีความสวยงามที่ได๎จากอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 3
ดั ง นั้ น ประเด็ น การสั ม ภาษณ์ นี้ ส ามารถสรุ ป ได๎ วํ า โดยผู๎ รํ ว ม
กิจกรรมสํวนได๎ให๎สัมภาษณ์วํา รู๎สึกมีความสุขที่ได๎ทากิจกรรมที่ได๎ลงมือปฏิบัติจริง ทาให๎เข๎าใจ
และรู๎สึกถึงคุณคําของอัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ประทับใจการได๎เข๎ารํวมกิจกรรม ดีใจที่
ได๎เป็ นสํว นหนึ่ งในการอนุรักษ์อัตลั กษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ รู๎สึกภูมิใจและอยากรํว ม
กิจกรรมรูปแบบนี้ในครั้งตํอไป
3.1.2.6 ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประเด็นที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์
“อยากให๎มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกหลายๆครั้ง เพราะทาแล๎ว
ได๎ความรู๎ สนุก ภูมิใจ เห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 1
“อยากให๎ มีกิ จกรรมแบบนี้ เรื่ อยๆ กิจ กรรมในครั้ง นี้ท าให๎ ไ ด๎รั บ
ความรู๎มากมายจากอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งคนรุํนใหมํไมํคํอยได๎รับความรู๎
ทางด๎านนี้ อยากให๎มีกิจกรรมสาหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งกิจกรรมนี้ทาให๎ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เ ป็นที่
รู๎จักมากขึ้น”
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 2
“ยิ น ดี แ ละรอคอยการจั ด กิ จ กรรมรู ป แบบนี้ ใ นครั้ ง ตํ อ ไป รู๎ สึ ก
ประทับใจมาก และได๎รับรู๎ถึงคุณคําในรูปแบบที่สนุกสนานไมํนําเบื่อ การได๎รํวมกิจกรรมในครั้งนี้
เป็นความภูมิในที่เกิดเป็นคนใต๎”
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เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมคนที่ 3
โดยผู๎รํวมกิจกรรมสํวนได๎ให๎สัมภาษณ์วํา อยากให๎มีการจัดกิจกรรม
เชํนนี้ในครั้งตํอไปเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทาให๎รู๎สึกภูมิใจ มีความสุข เป็นกิจกรรมที่สร๎างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและควรมีการจัดกิจกรรมสาหรับบุคคลทั่วไป เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มี
คุณคํา เป็นอีกหนทางที่จะสามารถอนุรักษ์ อัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ให๎คงอยูํตํอไป
ได๎ เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของชาวใต๎ได๎เป็นอยํางดี
3.2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ของเยาวชน
ผู๎วิจัยประเมินความพึงพอใจตํอกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนผํานการใช๎เครื่องมือ ซึ่งประกอบด๎วย แบบ
ประเมิน กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
ของเยาวชนและแบบสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนในการทากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการ
เห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎โดยมีผลการประเมินดังนี้
3.2.1 ผลจากการประเมินกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ของเยาวชนที่รํวมกิจกรรม
จากการประเมินความพึงพอใจของเยาวชนที่เข๎า รํวมกิจกรรมศิลปะ
เพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนผํานแบบ
ประเมินพบวําในภาพรวมผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูํในระดับ พอใจมากที่สุด ( =
4.57) โดยเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดพบวํา ในด๎านการบรรลุวัตถุประสงค์ ผู๎เข๎ารํวมกิ จกรรม
มีความเห็นวํา กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องกิจกรรมที่จัดขึ้นชํวยให๎เห็นคุณคําในระดับ
พอใจมากที่สุด ( =4.76) รองลงมาคือ กิจกรรมที่จัดขึ้นชํวยให๎เข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์อยูํ
ในระดับพอใจมากที่สุด ( =4.69) สํวนในด๎านความพึงพอใจที่มีตํอองค์ประกอบในกิ จกรรม
พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความเห็นวํา สิ่งอานวยความสะดวกในการทา
กิจกรรมมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด ( =4.69) รองลงมา
คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยูํในระดับพอใจมากที่สุด ( =4.62) ในสํวนของ
ความพึงพอใจด๎านการบริหาร พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมี ระดับการเห็นคุณคําของเรื่องอัต
ลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ที่ระดับพอใจมากที่สุด ( =4.86) รองลงมาคือความพึงพอใจ
ในภาพรวมของโครงการที่ระดับพอใจมากที่สุด ( =4.79) รายละเอียดดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9ความพึงพอใจของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้สาหรับเยาวชน
ข้อ

คาถาม

ค่าเฉลี่ยระดับ
S.D.
ความพึงพอใจ
กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับใด

แปล
ความหมาย

1

กิจกรรมที่จัดขึ้นชํวยให๎ทาํ น
เข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์

4.69

0.47

พอใจมากที่สุด

2

กิจกรรมที่จัดขึ้นชํวยให๎ทํา น
เห็นคุณคํา

4.76

0.44

พอใจมากที่สุด

ความพึงพอใจที่มีต่อองค์ประกอบในกิจกรรม

3
4
5
6
7

การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมที่
เหมาะสม
รูปแบบการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม
สิ่งอานวยความสะดวกในการ
ทากิจกรรมมีความเหมาะสม
เวลาที่ใช๎ในการทากิจกรรมมี
ความเหมาะสม
สถานที่จัดมีความเหมาะสม

4.07

0.65

พอใจมาก

4.62

0.49

พอใจมากที่สุด

4.69

0.47

พอใจมากที่สุด

4.38

0.68

พอใจมาก

4.10

0.62

พอใจมาก

ความพึงพอใจด้านการบริหาร

8
9
10
11
12

ระดับความรู๎ที่ได๎รับเรื่อง
อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ในแตํละประเภท
ระดับการเห็นคุณคําของเรื่อง
อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎
ระดับความเข๎าในการ
สร๎างสรรค์งาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
ระดับการเห็นคุณคําของเรื่อง
อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎
ความพึงพอใจโดยรวมในการ
เข๎ารํวมโครงการนี้

พอใจมากที่สุด

4.62

0.56
พอใจมากที่สุด

4.66

0.48
พอใจมากที่สุด

4.55

0.51
พอใจมากที่สุด

4.86

0.35

4.79

0.41

พอใจมากที่สุด
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ข้อ

คาถาม

เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ

4.57

S.D.

แปล
ความหมาย

0.10

พอใจมากที่สุด

3.2.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมระหวํางการทากิจกรรมเพื่อสํงเสริมการเห็น
คุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
โดยผู๎วิจัยได๎ทาการสังเกตพฤติกรรมเยาวชนที่เข๎ารํวมกิจกรรม โดยวิธีการ
สังเกตแบบมีสํวนรํวมพบวําพฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจ สามารถตอบคาถามจาก
การบรรยายเรื่องอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละประเภทได๎อยํางชัดเจน มีความ
มั่น ใจในการน าข๎ อ มู ล ที่ไ ด๎ รั บ จากการบรรยายเพื่ อ ลงมื อ ในขั้ น ปฏิ บัติ ให๎ ความสนใจท าให๎
จัดลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องแมํนยา มีความสุขในการทากิจกรรมโดยสังเกต
จากการพูดคุย หัวเราะและรอยยิ้มของผู๎รํวมกิจกรรม เพื่อผลงานเสร็จ ผู๎รํวมกิจกรรมมีความ
ภาคภูมิใจตํอผลงานของตนเอง สามารถนาเสนอผลงานของตนเองได๎อยํางดี และมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกับผู๎รํวมกิจกรรมด๎วยกัน โดยมีประเด็นในการสังเกตพฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมดังนี้ 1)
พฤติกรรมการเชื่อมโยงของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมกับตัวกิจกรรม 2) พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรม
ขณะทากิจ กรรม 3) พฤติกรรมของผู๎ รํว มกิจกรรมหลั งการทากิจกรรม 4) พฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎รํวมโดยสามารถสรุปได๎ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ตารางสรุปพฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรม

กิจกรรมศิลปะ

กิจกรรมเข็มกลัด
จากหนังตะลุง

พฤติกรรม
การเชื่อมโยง
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกับ
ตัวกิจกรรม

พฤติกรรมของผู้
ร่วมกิจกรรม
ขณะทากิจกรรม

พฤติกรรมของผู้
ร่วมกิจกรรมหลัง
การทากิจกรรม

พฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วม
กิจกรรมด้วยกัน

มีความตั้งใจ
เชื่อมโยงข๎อมูล
และเข๎าใจ
อัตลักษณ์
แสดงถึงการ
สนใจ ยอมรับ

มีความ
กระตือรือร๎น
สนุกสนาน สนใจ
ในกิจกรรม
สามารถตอบ
คาถามได๎แสดงถึง
การสนใจ ยอมรับ

มีความภูมิใจใน
ผลงานตนเองแสดง
ถึงความภูมิใจ

ชํวยเหลือกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
แสดงถึงความ
ภูมิใจ
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กิจกรรมศิลปะ

กิจกรรมผ๎ายก
กระดาษ

กิจกรรมตกแตํง
หม๎อสทิงหม๎อ

พฤติกรรม
การเชื่อมโยง
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกับ
ตัวกิจกรรม

พฤติกรรมของผู้
ร่วมกิจกรรม
ขณะทากิจกรรม

พฤติกรรมของผู้
ร่วมกิจกรรมหลัง
การทากิจกรรม

พฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วม
กิจกรรมด้วยกัน

เข๎าใจอัตลักษณ์
ปฏิบัติกิจกรรม
ได๎อยํางถูกต๎อง
แสดงถึงการ
สนใจ ยอมรับ

ยิ้มหัวเราะ ผํอน
คลายในการทา
กิจกรรมมีความ
มั่นใจ
กระตือรือร๎นใน
การทากิจกรรม
สนใจ ปรารถนา

มีการถํายรูปลงสื่อ
โซเชียว พอใจใน
ผลงานตนเอง
ภูมิใจ หวงแหน

แลกเปลี่ยน
ความคิด
ชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
ภูมิใจ

มีการซักถาม
สามารถเชื่อมโยง
ความรู๎กับกิจกรรม
แสดงถึงการ
สนใจ ยอมรับ
ปรารถนา

มีการถํายรูปลง
สื่อโซเชียว กล๎าใสํ
ความเป็นตนเอง
แสดงถึงการ
สนใจ ยอมรับ
ปรารถนา ภูมิใจ

มีความภูมิใจใน
ผลงานตนเอง
แสดงถึงความภูมิใจ

ชื่นชมผลงานซึ่ง
กันและกัน
แสดงถึงความ
ภูมิใจ
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กิจกรรมศิลปะ

พฤติกรรม
การเชื่อมโยง
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกับ
ตัวกิจกรรม

พฤติกรรมของผู้
ร่วมกิจกรรม
ขณะทากิจกรรม

พฤติกรรมของผู้
ร่วมกิจกรรมหลัง
การทากิจกรรม

พฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วม
กิจกรรมด้วยกัน

เข๎าใจอัตลักษณ์
ปฏิบัติกิจกรรม
ได๎อยํางถูกต๎อง
แสดงถึงการ
ยอมรับ

มีความ
เพลิดเพลินในการ
ทากิจกรรม ตอบ
คาถามได๎แสดงถึง
การสนใจ ยอมรับ

มีความภูมิใจใน
ผลงานตนเอง
แสดงถึงความภูมิใจ

ชํวยเหลือกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
แสดงถึงการ
ปรารถนา

ตอบคาถาม
เข๎าใจ สามารถ
เชื่อมโยงได๎
แสดงถึงการ
สนใจ ยอมรับ

ยิ้มหัวเราะ ผํอน
คลายในการทา
กิจกรรมมีความ
มั่นใจ ในการทา
กิจกรรมแสดงถึง
การสนใจ ยอมรับ

มีความภูมิใจใน
ผลงานตนเอง สวม
ใสํทันทีหลังทาเสร็จ
แสดงถึงความภูมิใจ

แลกเปลี่ยน
ความคิด
ชํวยเหลือซึ่งกัน
และกันแสดงถึง
การปรารถนา

เข๎าใจอัตลักษณ์
สร๎างสรรค์งาน
ได๎อยํางถูกต๎อง
แสดงถึงการ
สนใจ ยอมรับ

มีการยิ้มหัวเราะ
เพลิดเพลินกัน
การทากิจกรรม
แสดงถึงการ
สนใจ ยอมรับ

ใช๎ผลงานตนเอง
ทันที ภูมิใจใน
ผลงานตนเองแสดง
ถึงความ
ภูมิใจ หวงแหน

มีการกลําวชื่นชม
ผลงงานเพื่อนๆ
แสดงถึงความ
ภูมิใจ

กิจกรรมสมุดสวย
ด๎วยลายวําวเบอร์
อามัส

1. กิจกรรมตกแตํง
แหวนด๎วยวิธีการ
ทาเครื่องถมเมือง
นคร

กิจกรรมด๎ามจับ
ปากกาสาน
ยํานลิเภา
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โดยมี ร ายละเอี ย ดของการสั ง เกตพฤติ ก รรมของเยาวชนที่ เ ข๎ า รํ ว ม
กิจกรรมศิลปะเพื่อการสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ทั้ง 6
กิจกรรมดังนี้
3.2.2.1 กิจกรรมเข็มกลัดจากหนังตะลุง
3.2.2.1.1 พฤติกรรมการเชื่อมโยงของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
กับตัวกิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจเรื่องที่และพื้นฐานของหนังตะลุงมีความ
พร๎ อมในการน าข๎อมูล ที่ได๎รั บจากการบรรยายเพื่อลงมือในขั้นปฏิบัติ ให๎ ความสนใจทาให๎
จั ด ล าดั บ ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติไ ด๎อ ยํ างถู กต๎ อ งแมํน ย า รวมทั้ง สามารถท าเวลาในการท า
กิจกรรมการตอกหนังตะลุงได๎อยํางเหมาะสม เนื่องจากความเข๎าใจซึ่งเกิดจากความตั้งใจใน
การฟังข๎อมูลจากผู๎จัดกิจกรรม
3.2.2.1.2 พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมขณะทากิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความกระตือ รือร๎นในการทากิจกรรม โดยเริ่มแสดง
พฤติกรรมการสงสัยและให๎ความสนใจเป็นอยํางดีในชํวงการบรรยาย มีการซักถามผู๎จัดอยูํ
ตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องอัตลักษณ์ของหนังตะลุง ในขั้นปฏิบัติผู๎รํวมกิจกรรมมีการแสดง
พฤติก รรมที่ แสดงถึ งความสนุ ก สนาน รวมทั้ง การพูด คุ ยซั ก ถามกั น เองในระหวํา งปฏิ บั ติ
กิจกรรม ในชํวงขั้นสรุปผู๎รํวมกิจกรรมสามารถอธิบายถึงอัตลักษณ์ของหนังตะลุง รวมทั้งภูมิใจ
ที่จะนาเสนอผลงานของตนให๎ผู๎รํวมกิจกรรมด๎วยกันได๎เห็น และสามารถตอบคาถามที่ผู๎จัด
กิจกรรมถามเกี่ยวกับหนังตะลุงได๎
3.2.2.1.3
พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมหลังการทา
กิจกรรม
ผู๎ รํ ว มกิ จ กรรมมี ค วามภู มิ ใ จในผลงานของตนเอง เนื่ อ งจากมี ก าร
ถํายรู ป ผลงานของตนเองลงในสื่ อโซเชีย วมีเดีย รวมทั้งผู๎ รํว มกิจกรรมบางคนมีการแสดง
พฤติกรรมด๎วยการขอสร๎างสรรค์ผลงานเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
3.2.2.1.4
พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎รํวม
กิจกรรมด๎วยกัน
มี ก ารพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด มี ก ารหั ว เราะแสดงถึ ง ความ
เพลิดเพลินในการทากิจกรรม รวมทั้งมีการชํวยเหลือกัน ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน
3.2.2.2 กิจกรรมผ๎ายกกระดาษ
3.2.2.2.1 พฤติกรรมการเชื่อมโยงของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
กับตัวกิจกรรม
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ผู๎รํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจ มีความมั่นใจในในการนาข๎อมูลที่ได๎รับจาก
การบรรยายเพื่อลงมือในขั้นปฏิบัติ ให๎ความสนใจทาให๎จัดลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติได๎อยําง
ถู ก ต๎ อ งแมํ น ย า รวมทั้ ง สามารถท าเวลาในการท ากิ จ กรรมการระบายสี ผ๎ า ยก สามารถ
เรียงลาดับลวดลายผ๎ายกได๎ถูกต๎องตามรูปแบบของอัตลักษณ์ได๎อยํางเหมาะสม
3.2.2.2.2
พฤติ ก รรมของผู๎ รํ ว มกิ จ กรรมขณะท า
กิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความกระตือรือ ร๎นในการทากิจกรรม ผู๎รํวมกิจกรรมมี
ความผํอนคลายในการทากิจกรรม มีการซักถามผู๎จัดกิจกรรม มีความมั่นใจระหวํางการทางาน
ในขั้ น ปฏิบั ติ ผู๎ รํ ว มกิจ กรรมมี การแสดงพฤติ กรรมที่ แสดงถึงความสนุกสนาน รวมทั้ง การ
สร๎างสรรค์ผลงานมีการสอดแทรกความเป็นตนเองลงในผลงานด๎วยการใช๎สีที่ตนเองชอบตาม
รูปแบบของอัตลักษณ์ผ๎ายกเมืองนคร ทาให๎ภูมิใจที่จะนาเสนอผลงานของตนให๎ผู๎รํวมกิจกรรม
ด๎วยกันได๎เห็น และสามารถตอบคาถามที่ผู๎จัดกิจกรรมถามเกี่ยวกับผ๎ายกเมืองนครได๎เป็น
อยํางดี
3.2.2.2.3
พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมหลังการทา
กิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง เนื่องจากมีการถํายรูป
ผลงานผ๎ายกกระดาษของตนเองลงในสื่อโซเชียวมีเดีย มีความพอใจในผลงานตนเอง เนื่องจาก
ผลงงานชิ้นนี้ผู๎ทากิจกรรมสามารถเลือกสีที่จนเองชอบได๎ตามรูปแบบอัตลักษณ์ของผ๎ายกเมือง
นคร
3.2.2.2.4 พฤติก รรมการมี ปฏิ สั ม พั นธ์ ระหวํ างผู๎ รํ ว ม
กิจกรรมด๎วยกัน
มีการพู ดคุยแลกเปลี่ ยนความคิดมากขึ้น มีความผํ อนคลายและเป็ น
กันเอง มีการหัวเราะแสดงถึงความเพลิดเพลินในการทากิจกรรม รวมทั้งมีการชํวยเหลือกัน
ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
3.2.2.3 กิจกรรมตกแตํงหม๎อสทิงหม๎อ
3.2.2.3.1 พฤติกรรมการเชื่อมโยงของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
กับตัวกิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจ มีการซักถามเรื่องอัตลักษณ์ของหม๎อสทิง
หม๎อ สามารถเชื่อโยงกับการปฏิบัติได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากสามารถทากิจกรรมได๎อยํางมั่นใจ
และรวดเร็ ว สามารถเขี ย นลวดลายที่ ถู ก ต๎ อ งและสามารถน าความชอบของตนเองมา
ประยุกต์ใช๎ได๎เป็นอยํางดี
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3.2.2.3.2

พฤติก รรมของผู๎ รํว มกิ จกรรมขณะท า

กิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความสนุกสนานในการทากิจกรรม การทากิจกรรม ผู๎
รํวมกิจกรรมมีความผํอนคลายในการทากิจกรรมนี้เป็นอยํางมาก เป็นกิจกรรมที่ผู๎รํ วมกิจกรรม
มีความชื่นชอบมากที่สุดเนื่องจาก สํวนใหญํในระหวํางการทากิจกรรมมีการถํายรูปตั้งแตํเริ่ม
จนจบกิจกรรม รวมทั้งการสร๎างสรรค์ผลงานมีการสอดแทรกความเป็นตนเองลงในผลงาน
และสามารถตอบคาถามที่ผู๎จัดกิจกรรมถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของหม๎อสทิงหม๎อ ได๎เป็นอยําง
ดี
3.2.2.3.3
พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมหลังการทา
กิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง เนื่องจากสังเกตจาก
การเขียนชื่อในบริเวณที่เห็นชัดของหม๎อสทิงหม๎อตนเอง เพื่อแสดงความเป็นเจ๎าของอยําง
ภูมิใจ มีความพอใจในผลงานตนเอง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู๎รํวมกิจกรรมมีความตื่นเต๎นเป็น
พิเศษเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ได๎สัมผัสการเขียนลวดลายบนดินเหนียวปากรอ
3.2.2.3.4
พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎รํวม
กิจกรรมด๎วยกัน
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดมากขึ้น มีการแสดงความคิดเห็ น
กลําวชื่นชมผลงานตนเองและผู๎รํวมกิจกรรมด๎วยกัน มีความผํอนคลายและเป็นกันเองมากขึ้น
มีการหัวเราะแสดงถึงความเพลิดเพลินในการทากิจกรรม รวมทั้งมีการชํวยเหลือกัน ทุกคนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน
3.2.2.4
กิจกรรมสมุดสวยด๎วยลายวําวเบอร์อามัส
3.2.2.4.1 พฤติกรรมการเชื่อมโยงของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
กับตัวกิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจเรื่องลวดลายของวําวเบอร์อามัส และ
วิธีการดั้งเดิมในการทาวําวเบอร์อามัส สามารถตอบคาถามเรื่องลวดลายและสีสันที่ใช๎ในการ
ทาวําวเบอร์อามัส มีความมั่นใจในในการนาข๎อมูลที่ได๎รับจากการบรรยายนาไปลงมือในขั้น
ปฏิบัติ ให๎ความสนใจทาให๎จัดลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องแมํนยาเหมาะสม
3.2.2.4.2 พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมขณะทากิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความเพลิดเพลินในการทากิจกรรม ผู๎รํวมกิจกรรม
สามารถแกะลวดลายบนกระดาษได๎อยํางรวดเร็ว ในระหวํางทากิจกรรมมีการชํวยเหลือ และ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด มีความมั่นใจระหวํางการทางาน ในขั้นปฏิบัติผู๎รํวมกิจกรรมมีการ
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แสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสนุกสนาน สามารถตอบคาถามที่ผู๎จัดกิจกรรมถามเกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ของวําวเบอร์อามัสได๎เป็นอยํางดี ผู๎รํวมกิจกรรมยิ้มและหัวเราะในระหวํางทากิจกรรม
3.2.2.4.3 พฤติ ก รรมของผู๎ รํ ว มกิ จ กรรมหลั ง การท า
กิจกรรม
ผู๎รํ วมกิจกรรมมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง เนื่องจากมีการ
ถํายรูปปกสมุดของตนเอง มีความพอใจในผลงานตนเอง เนื่องจากผลงงานชิ้นนี้ผู๎ทากิจกรรม
สามารถเลือกกระดาษสีที่จนเองชอบได๎ตามรูปแบบอัตลักษณ์ของวําวเบอร์อามัส
3.2.2.4.4 พฤติ ก รรมการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งผู๎ รํ ว ม
กิจกรรมด๎วยกัน
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดมากขึ้น มีความผํอนคลายและเป็น
กันเอง มีการหัวเราะแสดงถึงความเพลิดเพลินในการทากิจกรรม ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
3.2.2.5 กิจกรรมตกแตํงแหวนด๎วยวิธีการทาเครื่องถมเมืองนคร
3.2.2.5.1 พฤติกรรมการเชื่อมโยงของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
กับตัวกิจกรรม
ผู๎ รํ ว มกิ จ กรรมมี ค วามเข๎ า ใจ สามารถตอบค าถามจากการบรรยาย
เรื่องอัตลักษณ์ของเครื่องถมเมืองนครได๎อยํางชัดเจน มีความมั่นใจในในการนาข๎อมูลที่ได๎รับ
จากการบรรยายเพื่อลงมือในขั้นปฏิบัติ ให๎ความสนใจทาให๎จัดลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติได๎
อยํางถูกต๎องแมํนยา รวมทั้งสามารถทาเวลาในการทากิ จกรรมตกแตํงแหวนด๎วยวิธีการทา
เครื่องถมเมืองนครได๎เป็นอยํางดี
3.2.2.5.2 พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมขณะทากิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความกระตือรือร๎นในการทากิจกรรม รวมทั้งเป็น
หนึ่งในกิจกรรมที่ผู๎ทากิจกรรมมีการซักถามด๎วยความสนใจเป็นพิเศษ เมื่อมีความเข๎าใจผู๎รํวม
กิจกรรมจึงมีความมั่นใจระหวํางการทางาน ในขั้นปฏิบัติผู๎รํวมกิจกรรมมี ความสนุกสนานทั้ง
ขั้นตอนการขัดและการลงยาถม สามารถตอบคาถามที่ผู๎จัดกิจกรรมถามได๎เป็นอยํางดี รวมทั้ง
สามารถนาเสนอผลงานตนเองได๎อยํางมั่นใจ
3.2.2.5.3
พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมหลั งการทา
กิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง เนื่องจากมีการ
สวมใสํแหวนที่ตนเองได๎สร๎างสรรค์ทันที ผู๎รํวมกิจกรรมมีความพอใจในผลงานตนเอง เป็น
กิจกรรมหนึ่งที่ผู๎รํวมกิจกรรมมีความชื่นชอบ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนหลังการทากิจกรรมเสร็จ
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3.2.2.5.4

พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎รํวม

กิจกรรมด๎วยกัน
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดมากขึ้น มีความสนุกสนาน และ
เป็นกันเอง มีการหัวเราะแสดงถึงความเพลิดเพลินในการทากิจกรรม รวมทั้งมีการชํวยเหลือ
กัน โดยเฉพาะในชํวงของการขัดแหวน ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน
3.2.2.6

กิจกรรมด๎ามจับปากกาสานยํานลิเภา
3.2.2.6.1 พฤติกรรมการเชื่อมโยงของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม

กับตัวกิจกรรม
ผู๎รํว มกิจกรรมมีความเข๎าใจ มีการซักถามเรื่องอัตลักษณ์ของการจัก
สานยํานลิเภา สามารถเชื่อโยงกับการปฏิบัติได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากสามารถทากิจกรรมได๎
อยํางมั่นใจ และรวดเร็ว สามารถจักสานลวดลายที่ถูกต๎องตามวิธีการจักสานยํานลิเภาแบบ
ดั้งเดิมได๎ สามารถนาความชอบของตนเองสร๎างสรรค์มาประยุกต์ใช๎ในด๎ามจับปากกาสาน
ยํานลิเภาได๎เป็นอยํางดี
3.2.2.6.2 พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมขณะทากิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความสนุกสนานในการทากิจกรรม การ
ทากิจกรรม ผู๎รํวมกิจกรรมมีสมาธิและจดจํอในการทากิจกรรมนี้เป็นอยํางมาก เป็นกิจกรรมที่
ผู๎รํ ว มกิจ กรรมมีความชื่น ชอบมากที่สุ ดอีกกิจกรรมหนึ่งเนื่องจาก ผู๎ รํว มกิจกรรมสามารถ
ออกแบบลวดลายจักสานยํานลิเภาของตนเองเองได๎ รวมทั้งมีการแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความตื่นเต๎น มีการชื่น ชมกันลวดลายของผู๎รํวมกิจกรรมคนอื่นๆ ผู๎รํวมกิจกรรมสามารถตอบ
คาถามที่ผู๎จัดกิจกรรมถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเครื่องจักสานยํานลิเภาได๎เป็นอยํางดี
3.2.2.6.3
พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมหลังการทา
กิจกรรม
ผู๎รํวมกิจกรรมมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง เนื่องจากสังเกตจาก
หลังเสร็จ กิจกรรมผู๎ รํวมกิจ กรรมได๎ใช๎ปากกาที่ตนเองสร๎างสรรค์ขึ้นทันที มีความพอใจใน
ผลงานตนเอง เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู๎รํวมกิจกรรมมีความชื่นชอบ
3.2.2.6.4
พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎รํวม
กิจกรรมด๎วยกัน
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มีการพูดคุยแลกเปลี่ ยนความคิดมากขึ้น มีการแสดงความคิดเห็ น
กลําวชื่นชมผลงานตนเองและผู๎รํวมกิจกรรมด๎วยกัน มีความผํอนคลายและเป็นกันเองมากขึ้น
ผู๎รํวมกิจกรรมมีการชื่นชมผลงานซึ่งกันและกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ วิ เ คราะห์ รู ป แบบของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ 2) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์
ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ กลุํมตัวอยํางที่ใชํในการทาวิจัยครั้งนี้คือ ผู๎เชี่ยวชาญที่ให๎ข๎อมูล
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี ปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ใน
แตํละประเภท และเยาวชนในจังหวัดสงขลาที่มีอายุระหวําง 15 – 25 ปี ที่เป็นอาสาสมัครเข๎า
รํวมโครงการและยินดีให๎ข๎อมูลในการทดลองกิจกรรม จานวน 30 คน วิธีการดาเนินการทดลอง
ในการวิจั ย เรื่ องการพั ฒ นากิจกรรมศิล ปะเพื่ อสํ ง เสริ มการเห็ นคุณ คําของอั ตลั ก ษณ์ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการ
ดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็น 3 ระยะดังนี้ ดังนี้ ระยะที่ 1 ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์
รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎โดยมีการดาเนินการดังนี้ 1) ศึกษาข๎อมูลและ
สั งเคราะห์ เอกสาร หนั งสื อ บทความและงานวิจัยที่เ กี่ยวข๎อง เกี่ยวกับ อัตลั กษณ์ของงาน
ศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ 2) สั ม ภาษณ์ ป ราชญ์ ช าวบ๎ า นเรื่ อ งรู ป แบบของอั ต ลั ก ษณ์ ข องงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ 3) วิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ 4) นา
การวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ให๎ ปราชญ์ชาวบ๎านตรวจสอบ
ความถู ก ต๎ อ ง 5) น าการวิ เ คราะห์ รู ป แบบของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงานศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ ไป
เชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นากิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ สํ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน ระยะที่ 2 ผู๎วิจัยได๎พัฒนากิจกรรมศิ ลปะเพื่อสํงเสริม
การเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน โดยมีการดาเนินการ
ดังนี้ 1) ศึกษาข๎อมูลและสังเคราะห์เอกสาร หนังสือ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับ
การสร๎ างชุดกิจ กรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็ นคุณคําของอัตลั กษณ์ในงานศิล ปหั ตถกรรม
ภาคใต๎ 2) สังเกตกิจกรรมและสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Best Practice เกี่ยวกับกิจกรรม
ศิ ล ปะเพื่ อ การเห็ น คุ ณ คํ า และสั ม ภาษณ์ ป ราชญ์ ช าวบ๎ า นที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริม
การเห็น คุณคําของอัตลั กษณ์ในงานศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ 3) พัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อ
สํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิล ปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน 4) นาชุด
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชนให๎ผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม 5) ทดลองกับผู๎ที่มีลักษณะ
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คล๎ายกลุํมเปูาหมาย เพื่อนาผลมาปรับปรุงกิจกรรมให๎เหมาะสม ระยะที่ 3 ผู๎วิจัยนากิจกรรมที่
ปรับปรุงแล๎ว มาทดลองใช๎กับกลุํมเปูาหมาย ภายในระยาเวลาของการทดลอง 2 วัน โดยมี
ขั้นตอนในการทดลองเก็บข๎อมูลดังนี้ 1) ให๎กลุํมตัวอยํางทาแบบประเมินการเห็นคุณคําของอัต
ลั ก ษณ์ใ นงานศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ กํ อนการท ากิ จกรรม สอบถามและสั ม ภาษณ์ เ พิ่ม เติ ม
เกี่ยวกับ ทัศนะของกลุํมตัว อยํ างที่มีที่ตํ ออัตลั กษณ์ในงานศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎ 2) เริ่มการ
ทดลองปฏิบัติกิจกรรม ระหวํางการทากิจกรรมผู๎วิจัยได๎สังเกตพฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรม 3)
หลังการทากิจกรรมครบทั้ง 6 คน ดังนั้นเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วยเครื่องมือ 2 ชุด
ชุดที่ 1 เครื่องมือสาหรับเก็บข๎อมูล เพื่อหาข๎อสรุปเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
และเพื่อพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณ คําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎สาหรับเยาวชน ประกอบด๎วย 1) แบบสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม Best
Practice 2) แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ 3) แบบสังเกตการจัดกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ชุดที่ 2 เครื่องมือวัดคุณภาพของ
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชนประกอบด๎วย 1) แบบประเมินเรื่องการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎สาหรับเยาวชน 2) แบบสัมภาษณ์ผู๎เข๎ารํวมทากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคํา
ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงานศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ ส าหรับ เยาวชน 3) แบบประเมิน พึง พอใจของ
ผู๎ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมตํ อ กิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ สํ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน 4) แบบสังเกตพฤติกรรมผู๎รํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริม
การเห็ นคุณคําของอัตลักษณ์ใ นงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ส าหรับเยาวชน กํอนและหลั งทา
กิ จ กรรมผู๎ วิ จั ย ให๎ ก ลุํ ม ตั ว อยํ า งท าแบบประเมิ น การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตํอกิจกรรม รวมทั้งการสัมภาษณ์กลุํม
ตัวอยํางเพื่อประเมินคุณภาพของกิจกรรมที่จัดขึ้น 4) นาข๎อมู ลเชิงปริมาณที่ได๎จากแบบวัดและ
แบบประเมิน มาวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎คําเฉลี่ยเลขคณิต คําร๎อยละ คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
t-test dependent โดยใช๎โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS 5) นาข๎อมูล เชิงคุณภาพที่ได๎จากการ
สัมภาษณ์ และการสังเกตพฤติกรรมของกลุํมตัวอยํางมาวิเคราะห์หาคํา เฉลี่ยเลขคณิต คําร๎อย
ละ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนสามารถสรุป เป็นประเด็นสาคัญ 3 ประเด็นได๎แกํ 1) ผล
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การวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ 2) การพัฒนาชุดกิจกรรม
ศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน 3)
ผลการทดลองการใช๎ กิ จ กรรรมศิ ล ปะเพื่ อ สํ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ คํ า เรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎โดยมีรายละเอียดได๎ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎มีอัตลักษณ์ที่มีความโดดเดํน ซึ่งอัตลักษณ์ของ
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎กลําวโดยรวม คือการใช๎สีสันที่มีความสดใส ใช๎สีคูํตรงข๎าม ทาให๎เกิด
การตั ด กัน ของสี อ ยํ างชัด เจน และลวดลายที่ เป็ น อัต ลั กษณ์ ซึ่ งได๎ รับ แรงบัน ดาลใจมาจาก
ธรรมชาติในท๎องถิ่นของภาคใต๎ และลวดลายไทยเดิมนามาตัดทอน หรือการนามาผนวกเข๎ากับ
ความเชื่อ ทางศาสนา โดยสามารถวิ เ คราะห์ อั ตลั ก ษณ์ ของศิล ปหั ต ถกรรมของภาคใต๎ต าม
ประเภทของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ทั้ง 6 ประเภทดังนี้ 1) งานแกะสลักหนัง
ตะลุง วัสดุหลักที่ใช๎คือหนังวัวหรือหนังควาย ที่มีความบาง โปรํงแสง อัตลักษณ์ของหนังตะลุง
คือ สีสันที่ใช๎มีความสดใส เน๎นสีที่ตัดกันอยํางชัดเจน ลวดลายของหนังตะลุง ใช๎ลายไทยที่มีการ
ตัดทอน ใช๎การซ้า สร๎างลวดลายจากการตอกเป็นรูชํองแสง 2) งานทอผ๎ายกเมืองนคร วัสดุหลัก
ที่ใช๎คือเส๎นไหมแท๎ดิ้นเงินและดิ้นทอง อัตลักษณ์ของงานทอผ๎ายกเมืองนครคือ สีสันที่ใช๎เน๎นสี
สด ใช๎คูํสีที่ตัดกัน มีการใช๎ทองเพิ่มมูลคํา ลวดลายของผ๎ายกเมืองนครได๎รับแรงบันดาลใจมาจาก
ธรรมชาติ ประกอบด๎วยท๎องลายเป็นดอกพิกุลและลายกรวยเชิง 3) เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม๎อ
จังหวัดสงขลา วัสดุหลักที่ใช๎คือดินเหนียวอาเภอปากรอ อัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาสทิงหม๎อ
คือ สีสันที่ใช๎มาจากผิววัสดุมีสีสด โดดเดํน มีสีส๎มถึงแดงสด ลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาสทิง
หม๎อจังหวัดสงขลาใช๎การขูดขีดและกด มีทั้งลายดอกพิกุล เชือกทาบ ก๎านมะพร๎าว สํวนใหญํ
ได๎รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติในท๎องถิ่น 4) งานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่นๆ วําวเบอร์อามัส
วัสดุหลักที่ใช๎คือกระดาษโลหะ กระดาษสีสดใส และไม๎ไผํ อัตลักษณ์ของวําวเบอร์อามัสคือ สีสัน
ที่ใช๎เน๎นสีสันสดใส สีสะท๎อนแสง และการใช๎การตัดกัน เน๎นจุดเดํนที่สีทอง ลวดลายที่ใช๎เน๎น
ลวดลายพรรณพฤกษาอิงกับหลักศาสนาอิสลาม ลวดลายมีความคมชัด ละเอียดประณีต 5) งาน
หัตถกรรมโลหะเครื่องถมเมืองนคร วัสดุหลักที่ใช๎คือเงิน ทอง และ ยาถม อัตลักษณ์ของงาน
หัตถกรรมโลหะเครื่องถมเมืองนครคือ สีสันที่ใช๎เน๎นการตัดกันของสียาถมที่เป็นสีดาและสีโลหะ
แตํละชนิดที่ถมลงไป ลวดลายที่ใช๎เน๎นความคมชัดของลวดลาย ใช๎ลายแบบไทยเดิม 6) งานจัก
สาน เครื่องจักสานจากยํานลิเภาวัสดุหลักที่ใช๎คือยํานลิเภา สีดาและน้าตาล อัตลักษณ์ของ
เครื่องจักสานจากยํานลิเภาคือ ใช๎สีตัดกันของสีน้าตาลและดาเป็นสีของวัสดุเดิมคือยํานลิเภา
ลวดลายที่ใช๎ เป็นลายไทยตัดทอน เน๎นรูปรํางเราขาคณิต จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการ
จัดกิจกรรม เพื่อใช๎ในการออกแบบชุดกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรมที่ออกแบบขึ้น จะมีความ
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เหมาะสมกับวัยของกลุํมเปูาหมาย ตรงตามจุดประสงค์ของวิจัย มีการกาหนดขอบเขตที่ชัดเจน
ที่เหมาะสม โดยเวลาใช๎เวลาในการจัดกิจกรรม 2 ชั่วโมง ผู๎สอนต๎องมีความเข๎าใจหลักการจัด
กิจกรรมเรื่องการเห็นคุณคําที่ ต๎องสร๎างบรรยากาศที่ดีทาให๎ผู๎เรียน คล๎อยตาม สนุกสนาน ไมํนํา
เบื่อ เลือกสถานที่ที่เหมาะสม ใช๎สถานที่ที่เปิดโลํง ไมํเป็นทางการ ไมํทาให๎ผู๎ทากิจกรรมเกิด
ความเครียด มีความผํอนคลายชํวยให๎ผู๎รํ วมกิจกรรม กล๎าแสดงออกในการทากิจกรรม ใช๎สื่อ
การสอนที่เป็นของจริง ทาให๎ผู๎เรียนได๎สัมผัสจริง เกิดประสบการณ์ในทุกด๎าน อุปกรณ์ต๎องมี
ความพร๎อมครบครัน ใช๎อุปกรณ์ที่ทาจากวัสดุในท๎องถิ่นเป็นองค์ประกอบ ชํวยให๎ผู๎ทากิจกรรมมี
ความเข๎าใจ และ ปฏิบัติกิจกรรมอยํางคลํองแคลํวไมํติดขัด ในชํวงของการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ
ขั้น น ากํอ นการเข๎ าสู๎ ตัว กิจ กรรม เป็นขั้นที่ ชํว ยสร๎า งแรงจูง ใจ เป็ นจุดเริ่ม ต๎นทางความรู๎สึ ก
(Motivation) เชํน การพูดคุยซักถาม เรื่องเกี่ยวความรู๎ของศิลปหัตถกรรมแตํละประเภท บอก
ถึงความสาคัญความเป็นมา รูปแบบของอัตลักษณ์ที่สาคัญ เป็นขั้นที่ชํวยสร๎างความมั่นในการใจ
(Confucian in One’s Ability to Express with Art Media) การอธิบายใช๎รูปแบบของ
กิจกรรม สร๎างความเข๎าใจด๎วยการให๎ความรู๎ทางศิลปะ มีการอธิบายวิธีการทาดั้งเดิม ด๎วยการ
เห็นตัวอยํางจากของจริง (Knowlage of Art and Process and Procedures) ใช๎การสอน
แบบการสอนแบบสาธิตตัวอยําง ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Michael (1983) ประกอบด๎วย
1) ขั้นนา เป็นขั้นสร๎างแรงจูงใจ 2) ขั้นปฏิบัติ เป็นกระบวนการทางศิลปะ (Art Process) เป็น
กระบวนการที่ทาให๎เกิดการสัมผัสของผู๎ทากิจกรรม ที่ได๎สัมผัสวัสดุ จริงในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ ด๎ว ยประสบการณ์ จ ริ ง เป็ น การนาความสามารถด๎ านฝี มือ และความคิ ดของผู๎ รํ ว ม
กิจกรรม มาผนวกด๎วยกันจากความเข๎าใจที่เชื่อมโยงกับขั้นนา 3) ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ฝึกให๎ผู๎เรียน
มีความสามารถในการแสดงออก จากการวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ ใ นแตํ ล ะประเภทผนวกกั บ การสั ม ภาษณ์ ผู๎ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี การ
สั ม ภาษณ์ ป ราชญ์ ช าวบ๎ า นเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การ
พัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ และการสังเกตกิจกรรมตัวอยํางผํานแบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรม Best Practice ทาให๎
ได๎กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับ
เยาวชน
ตอนที่ 2 การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าเรื่องอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้สาหรับเยาวชน
จากการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนด๎วยการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง
การวิเคราะห์รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ในแตํละประเภทผนวกกับ การ
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สั มภาษณ์ผู๎ เชี่ย วชาญด๎ว ยแบบสั มภาษณ์ผู๎ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ที่ดี การสั มภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ๎านเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการจัด
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ และการ
สังเกตกิจกรรมตัวอยํางผํานแบบสังเกตการณ์จั ดกิจกรรม Best Practice ทาให๎ได๎กิจกรรม
ศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
จานวน 6 กิจกรรม โดยใช๎ระยะเวลาในการทากิจกรรม 2 วัน วันละ 3 กิจกรรม กิจกรรมละ 2
ชั่วโมง ซึ่งมีโครงสร๎างในการจัดกิจกรรมประกอบด๎วย คาบรรยายกิจกรรม ผู๎รํวมกิจกรรม เวลา
ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม ผู๎ส อน สาระสาคัญของกิจกรรม แนวคิด
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม อุปกรณ์ในการทากิจกรรม สื่อการสอน กระบวนการจัด
กิจกรรม โดยแบํงการปฏิบัติกิจกรรมออกเป็น 3 ขั้นคือ 1) ขั้นนา 2) ขั้นปฏิบัติ 3) ขั้นสรุป
กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎จึงประกอบด๎วย 6 กิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมเข็มกลัดจากหนังตะลุงกิจกรรมการทาเข็ม
กลัดจากหนังตะลุงเป็นการตอกลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ที่ตัดทอนมาจากรูปหนังตะลุงดั้งเดิมมา
ประกอบกัน เป็นเข็มกลัดที่สวยงามและเป็นกิจกรรมที่งํายตํอความเข๎าใจของเยาวชน สามารถ
สร๎างมูลคํา โดยใช๎การสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งทาให๎
เยาวชนเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานแกะหนังตะลุง 2) กิจกรรม ผ๎ายกกระดาษ กิจกรรม
การสร๎างลวดลายผ๎ายกเมืองนครจากกระดาษ โดยการนาชิ้นสํ วนของลายผ๎ ายกมาลงสี ให๎
สวยงามแล๎วเรียงให๎ถูกต๎องตามรูปแบบของอัตลักษณ์ลวดลายของผ๎ายกเมืองนคร กิจกรรมผ๎าย
กกระดาษเป็นกิจกรรมที่งํายตํอความเข๎าใจของเยาวชน โดยใช๎การสร๎างสรรค์ผลงงานที่ใช๎อัต
ลักษณ์ของผ๎ายกเมืองนคร ทาให๎เยาวชนเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานทอผ๎ายกเมืองนครจาก
การทากิจกรรม 3) กิจกรรมตกแตํงหม๎อสทิงหม๎อ กิจกรรมการตกแตํงลวดลาย โดยการนา
ลวดลายดั้งเดิ มมาตกแตํงตามความต๎องการบนหม๎อสทิ งหม๎อด๎ ว ยการทาบ การกดลายให๎
สวยงาม เป็นกิจกรรมที่งํายตํอความเข๎าใจของเยาวชน สามารถสร๎างมูลคํา ใช๎การสร๎างสรรค์
ผลิ ตภัณฑ์ที่ส อดแทรกความเป็นตนเองโดยใช๎อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ประเภท
เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเยาวชนเห็นคุณคําและเข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาสทิง
หม๎อ 4) กิจกรรมสมุดสวยด๎วยลายวําวเบอร์อามัส กิจกรรมการทาลวดลายที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ด๎วยการแกะกระดาษตามรู ปแบบของการทาวําวเบอร์อามัส แล๎ วนามาตกแตํงบนปกสมุด
บันทึกให๎สวยงามรวมทั้งเป็นกิจกรรมที่งํายตํอความเข๎าใจของเยาวชน สามารถสร๎างมูลคําเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎อัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งสามารถนาไปใช๎ได๎ในชีวิตประจาวันได๎
และทาให๎เยาวชนสามารถเห็ นคุณคําและเข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์ของวําวเบอร์อามัส 5)
กิจกรรมตกแตํงแหวนด๎วยวิธีการทาเครื่องถมเมืองนคร กิจกรรมการตกแตํงแหวนด๎วยวิธีการทา
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เครื่องถมเมืองนคร เป็นการนาอัตลักษณ์เรื่องของสีสันและลวดลายที่โดดเดํนและวิธีการทา
เครื่องถมเมืองนครมาสร๎างสรรค์เป็นแหวนที่ สวยงาม เป็นกิจกรรมที่งํายตํอความเข๎าใจของ
เยาวชน โดยใช๎ ก ารสร๎ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ หวนถมเมื อ งนครที่ เ ป็ น หนึ่ ง ในอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ศิลปหั ตถกรรมภาคใต๎ ทาให๎ เยาวชนสามารถเห็นคุณคําและเข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์ใน
เครื่องถมเมืองนครจากการทากิจกรรม 6) กิจกรรมด๎ามจับปากกาสานยํานลิเภา กิจกรรมการ
สานยํานลิเภาเป็นลวดลายบนด๎ามจับปากกา เพื่อแสดงถึงความงามที่เป็นอัตลักษณ์ของการ
สานยํานลิเภา รวมทั้งชํวยให๎จับปากกาได๎กระชับและถนัดมือมากขึ้น เป็นกิจกรรมที่งํายตํอ
ความเข๎าใจของเยาวชน สามารถสร๎างมูลคํา โดยใช๎การสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎อัตลักษณ์ ของ
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งสามารถนาไปใช๎ได๎ในชีวิตประจาวัน และทาให๎เยาวชนสามารถเห็น
คุณคําและเข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์ในงานจักสานยํานลิเภา
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าเรื่องอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้
การนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ทดลองใช๎กับกลุํมเยาวชนในจังหวัดสงขลาที่มีอายุระหวําง 15 – 25 ปี ที่
เป็นอาสาสมัครเข๎ารํวมโครงการและยินดีให๎ข๎อมูลในการทดลองกิจกรรม จานวน 30 คน หลัง
การทากิจกรรม พบวํา เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน มีความเข๎าใจและเห็นคุณคําในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ มีความภูมิใจ และต๎องการที่จะอนุรักษ์อัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ให๎คงอยูํตํอไป
เนื่องจากมองวําเป็นงานที่มีความประณีตและบํ งบอกถึงความเป็นตัวตนของคนใต๎ได๎อยํางดี
เยาวชนที่ทากิจกรรมมีระดับการเห็นคุณคํา หลังรํวมกิจกรรม สูงกวํากํอนรํวมกิจกรรม ( =
51.93) อยํางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
เยาวชนผู๎รํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์
ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎มีความพึงพอใจอยูํในระดับพอใจมากที่สุด ( =4.57) โดยเมื่อ
พิจารณาถึงรายละเอียดพบวํา ในด๎านการบรรลุวัตถุประสงค์ ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความเห็นวํา
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องกิจกรรมที่จัดขึ้นชํวยให๎เห็นคุณคําในระดับพอใจมากที่สุด
( =4.76) รองลงมาคือ กิจกรรมที่จัดขึ้นชํวยให๎เข๎าใจรูปแบบของอัตลักษณ์ อยูํในระดับพอใจ
มากที่สุด ( =4.69) สํวนในด๎านความพึงพอใจที่มีตํอองค์ประกอบในกิจกรรมพบวําผู๎เข๎ารํวม
กิจ กรรมผู๎ เข๎ารํ ว มกิจกรรมมีความเห็ นวํา สิ่ งอานวยความสะดวกในการทากิจกรรมมีความ
เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจในระดับพอใจมากที่สุด ( =4.69) รองลงมาคือ รูปแบบการจัด
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กิจกรรมมีความเหมาะสมอยูํในระดับ พอใจมากที่สุด ( =4.62) ในสํวนของความพึงพอใจด๎าน
การบริ ห าร
พบวํ า ผู๎ เ ข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมมี ร ะดั บ การเห็ น คุ ณ คํ า ของเรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ที่ระดับพอใจมากที่สุด ( =4.86) รองลงมาคือความพึงพอใจในภาพรวม
ของโครงการที่ระดับพอใจมากที่สุด ( =4.79) และพบวําพฤติกรรมของเยาวชนผู๎รํวมกิจกรรม
แสดงถึงความเข๎าใจ สามารถตอบคาถามจากการบรรยายในเรื่องอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎แตํละประเภทได๎อยํางชัดเจน มีความมั่นใจในการนาข๎อมูลที่ได๎รับจากการบรรยายมาลง
มือในขั้นปฏิบัติ ให๎ความสนใจทาให๎จัดลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องแมํนยา มี
ความสุขในการทากิจกรรมโดยสามารถสังเกตจากการพูดคุย หัวเราะและการแสดงออกของ
รอยยิ้ มของผู๎รํ ว มกิจ กรรม เมื่อผลงานเสร็จ ผู๎ รํวมกิจกรรมมีความภาคภูมิใจตํอผลงานของ
ตนเอง รวมทั้ง สามารถน าเสนอผลงานของตนเองได๎อยํางดี และมีปฏิสั ม พันธ์ที่ดีกับผู๎ รํว ม
กิจกรรมด๎วยกัน
อภิปรายผลการวิจัย
การพั ฒ นากิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ สํ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน สามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้
ศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ ถื อ เป็ น ศิ ล ป ะอยํ า งหนึ่ ง ของไทยที่ มี คุ ณ คํ า มี
ลักษณะเฉพาะ มีอัตลักษณ์ที่ควรแกํการศึกษาหาความรู๎อยํางยิ่ง ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงลักษณะ
เฉพาะตัวของภาคใต๎ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดของ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544) ที่กลําววําอัต
ลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ได๎แสดงให๎เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ของแตํละท๎องถิ่น สภาพการ
ดารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อความศรัทธาในศาสนา ตลอดจนสิ่งที่เคารพนับถือ
ของผู๎คนได๎อยํางดี ทั้งยังแสดงให๎เห็นลักษณะนิสัยการสร๎างสิ่งที่สวยงามให๎กับเครื่องมือเครื่องใช๎
ของแตํละอยํางในท๎องถิ่นด๎วย ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ มีรูปแบบของอัตลักษณ์ ประกอบด๎วย
สีสัน คือการเลือกใช๎ สีสันที่มีความสดใส มีการใช๎สีคูํตรงข๎ามทาให๎เกิดการตัดกันของสีชัดเจน
และ ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ ซึ่งลวดลายได๎รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติที่เกิดในท๎องถิ่น
ของภาคใต๎ เชํนเดียวกับ ทรงคุณ จันทจร (2552) ที่กลําววําลวดลายที่ปรากฏในศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ เป็นการนาเอาทรัพยากรท๎องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจทาให๎เกิดลวดลาย ซึ่งแสดงถึงอัต
ลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคใต๎ที่มีการพัฒนามาถึงสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน รวมทั้ง ลายไทย โดย
นามาตัดทอนเป็นรูปรํางเรขาคณิต หรือการนามาผนวกเข๎ากับความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะ
ศาสนาอิสลาม โดยมีรายละเอียดการสรุปรูปแบบอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมของภาคใต๎ ซึ่ง
ประกอบด๎วย 6 ประเภทโดยศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แบํง ประเภทตามวิธีการสร๎างสรรค์ผลงาน
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และการใช๎วัสดุที่มีเฉพาะในท๎องถิ่นภาคใต๎ ซึ่งสอดคล๎องกับข๎อค๎นพบของอุดม เชยกีวงศ์ และ
คณะ (2548) ที่กลําววําศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เป็นงานประดิษฐ์ที่สร๎างขึ้นและใช๎ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยูํในพื้นถิ่นนั้นๆ ซึ่งประกอบด๎วย 1) งานแกะสลัก (หนังตะลุง) วัสดุที่ใช๎ในการทา
หนังตะลุง คือหนังวัวหรือหนังควาย อัตลักษณ์ ที่โดดเดํน คือ ใช๎ลายไทยที่มีการตัดทอน ใช๎การ
ซ้าของลวดลายก โดยสร๎างลวดลายจากการตอกเป็นรู ให๎แสงลอดผํานแสง มีสีสันสดใส เน๎นสีที่
ตัดกัน 2) งานสาน เครื่ องจั กรสานของภาคใต๎ (เครื่องจักรสานจากยํานลิ เภา) วัสดุที่ใช๎คือ
ยํ า นลิ เ ภา อั ต ลั ก ษณ์ เ ครื่ อ งจั ก สานยํ า นลิ เ ภา มี ล วดลายเป็ น ลายไทยตั ด ทอน เน๎ น รู ป รํ า ง
เรขาคณิต โดยใช๎สีตัดกันของสีดาและสีน้าตาล ใช๎สีของวัสดุเดิม 3) งานทอ (ผ๎ายกเมืองนคร)
วั ส ดุ ที่ ใ ช๎ คื อ เส๎ น ไหมและด๎ า ยทอง อั ต ลั ก ษณ์ ข องผ๎ า ยกเมื อ ง คื อ ใช๎ ก ารประยุ ก ต์ ล ายจาก
ธรรมชาติ มาตัดทอน เน๎นสีสด ใช๎คูํสีที่ตัดกัน มีการใช๎ทองในการมูลคําให๎กับงานทอผ๎ายกเมือง
นคร 4) งานหัตถกรรมโลหะ (เครื่องถมเมืองนคร) วัสดุที่ใช๎ประกอบด๎วย โลหะมีคํา ยาถม มีอัต
ลักษณ์ของเครื่องถมเมืองนครคือ ลวดลาย เน๎นความคมชัดของลวดลาย ใช๎ลายแบบไทยเดิม
เน๎ น การตั ดกัน ของสี ย าถมที่เป็ นสี ดาและสี โ ลหะแตํ ล ะชนิดที่ถ มลงไป 5) เครื่องปั้นดิ นเผา
(เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม๎อ) วัสดุที่ใช๎คือดินเหนียว อัตลักษณ์คือ ได๎แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
รอบตัวมาตัดทอน ผิววัสดุมีสีสด โดดเดํน 6) งานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่นๆ (วําวเบอร์อามัส) วัสดุที่
ใช๎ ประกอบด๎วยกระดาษและไม๎ไผํเหลา อัตลักษณ์คือ ลวดลาย เน๎นลวดลายพรรณพฤกษาโดย
ใช๎การเลื้อยของลายผักบุ๎งหรือ เรียกวําลายปัตตานีแบบไทยผสมมาลายู ลวดลายมีความคมชัด
ละเอียดประณีต ใช๎สีสันสดใส สีสะท๎อนแสงโดยเฉพาะสีทอง และการใช๎สีที่ตัดกันอยํางชัดเจน
ซึ่งการทราบถึงรูปแบบของอัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ผนวกกับการ
เข๎าใจถึงโครงสร๎างที่เหมาะสมกับการพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อ สํงเสริมการเห็นคุณคําของอัต
ลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ทาให๎สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็น
คุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน โดยประกอบด๎วย 6 กิจกรรม
คือ 1) กิจกรรมเข็มกลัดจากหนังตะลุง 2) กิจกรรมผ๎ายกกระดาษ 3) กิจกรรมตกแตํงหม๎อสทิง
หม๎อ 4) กิจกรรมสมุดสวยด๎วยลายวําวเบอร์อามัส 5) กิจกรรมตกแตํงแหวนด๎วยวิธีการทา
เครื่องถมเมืองนคร และ 6) กิจกรรมด๎ามจับปากกาสานยํานลิเภาโดยใช๎ระยะเวลาในการทา
กิจกรรม 2 วัน วันละ 3 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง ลักษณะของกิจกรรมที่ออกแบบขึ้น จะ
มีความเหมาะสมกับวัยของกลุํมเปูาหมาย ตรงตามจุดประสงค์ของวิจัย มีการกาหนดขอบเขตที่
ชัดเจนที่ เหมาะสม โดยเวลาใช๎เวลาในการจั ดกิจ กรรม 2 ชั่ ว โมง ผู๎ ส อนต๎อ งมี ความเข๎ าใจ
หลั กการจัดกิจ กรรมเรื่ องการเห็นคุณคําที่ ต๎องสร๎างบรรยากาศที่ดีทาให๎ผู๎ เรียน คล๎อยตาม
สนุกสนาน ไมํนําเบื่อ เลือกสถานที่ที่เหมาะสม ใช๎สถานที่ที่เปิดโลํง ไมํเป็นทางการ ไมํทาให๎ผู๎ทา
กิจ กรรมเกิดความเครีย ด มีความผํ อนคลายชํวยให๎ผู๎ รํว มกิจกรรม กล๎ าแสดงออกในการทา
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กิจกรรม ใช๎สื่อการสอนที่เป็นของจริง ทาให๎ผู๎เรียนได๎สัมผัสจริง เกิดประสบการณ์ในทุกด๎าน
อุปกรณ์ต๎องมีความพร๎อมครบครัน ใช๎อุปกรณ์ที่ทาจากวัสดุในท๎องถิ่นเป็นองค์ประกอบ ชํวยให๎
ผู๎ทากิจกรรมมีความเข๎าใจ และ ปฏิบัติกิจกรรมอยํางคลํองแคลํวไมํติดขัด ในชํวงของการปฏิบัติ
กิจกรรมศิลปะ ขั้นนากํอนการเข๎าสู๎ตัวกิจกรรม เป็นขั้นที่ชํวยสร๎างแรงจูงใจ เป็นจุดเริ่มต๎นทาง
ความรู๎สึก (Motivation) เชํน การพูดคุยซักถาม เรื่องเกี่ยวความรู๎ของศิลปหัตถกรรมแตํละ
ประเภท บอกถึงความสาคัญความเป็นมา รูปแบบของอัตลักษณ์ที่สาคัญ เป็นขั้นที่ชํวยสร๎าง
ความมั่นในการใจ (Confucian in One’s Ability to Express with Art Media) การอธิบาย
ใช๎รูปแบบของกิจกรรม สร๎ างความเข๎าใจด๎วยการให๎ความรู๎ทางศิลปะ มีการอธิบายวิธีการทา
ดั้ ง เดิ ม ด๎ ว ยการเห็ น ตั ว อยํ า งจากของจริ ง (Knowlage of Art and Process and
Procedures) ใช๎ ก ารสอนแบบการสอนแบบสาธิ ต ตั ว อยํ า ง ซึ่ ง สอดคล๎ อ งกั บ แนวคิ ด ของ
Michael (1983) ประกอบด๎วย 1) ขั้นนา เป็นขั้นสร๎างแรงจูงใจ 2) ขั้นปฏิบัติ เป็นกระบวนการ
ทางศิลปะ (Art Process) เป็นกระบวนการที่ทาให๎เกิดการสัมผัสของผู๎ทากิจกรรม ที่ได๎สัมผัส
วัสดุจริงในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ด๎วยประสบการณ์จริง เป็นการนาความสามารถด๎านฝีมือ
และความคิดของผู๎รํวมกิจกรรม มาผนวกด๎วยกันจากความเข๎าใจที่เ ชื่อมโยงกับขั้นนา 3) ขั้น
สรุป เป็นขั้นที่ฝึกให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการแสดงออก และการอธิบายถึงความสามารถ
ของตันเอง ความพึงพอใจด๎านสุนทรียศาสตร์ ชํวยสร๎างความภูมิให๎กับผู๎รํวมกิจกรรมหลังจาก
การทากิจ กรรม ในการบู ร ณาการเอาความรู๎ด๎านอัตลั กษณ์ ของศิล ปะพื้นถิ่ นภาคใต๎เข๎ากั บ
กิจกรรมศิลปะปฏิบัติที่เยาวชนทั่วไปสามารถปฏิบัติตามได๎ และชํวยให๎ผู๎ทากิจกรรมเกิดการ
เรียนรู๎เกี่ยวกับคุณคํา และความงามของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่ง มีความสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของนฤดล จิตสกูล (2554) ที่มีข๎อค๎นพบวํา การที่ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานการปฏิบัติ จริงจะชํวยให๎
เกิดการเรี ยนรู๎ด๎านภูมิปัญญา และการรับรู๎ถึงคุณคําการอนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรมผํานการทา
กิจกรรมศิลปะ นอกจากนี้ วิธีการการใช๎กิจกรรมทางศิลปะเป็นสื่อในการถํายทอด และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางผู๎รํวมปฏิบัติกิจกรรม เพื่อชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ศิลปหั ตถกรรม
ภาคใต๎ที่เป็นกระบวนการสาคัญของชุดกิจกรรม และสอดคล๎องกับข๎อค๎นพบของอุษณีย์ เสือดี
(2549) ที่พบวําการถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติจริง ชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎
คุณ คํ าของงาน การได๎ฝึ ก ฝนด๎ ว ยตนเอง และการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ร ะหวํ า งผู๎ รํ ว ม
กิจกรรม ชํวยให๎เกิดความภูมิใจกับชุมชนและครอบครัว สามารถสืบทอดการทางานตํอจาบรรพ
บุ รุ ษ เชํ น เดี ย วกั บ ชุ ด กิ จ กรรมศิ ล ปะเพื่ อ สํ ง เสริ ม การเห็ น คุ ณ คํ า ของอั ต ลั ก ษณ์ ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน ที่ครอบคลุมทุกประเภทของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ทั้ง 6
ประเภท ที่เยาวชนสามารถปฏิบัติ และเรียนรู๎ได๎งําย สามารถทาให๎ผู๎รํวมกิจกรรมได๎เรียนรู๎ และ
เห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ผํานการปฏิบัติกิจกรรมที่ออกแบบขึ้น
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ผลการทดลองใช๎กิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ พบวํา ระดับการเห็นคุณคําของเยาวชนสูงขึ้นหลังทากิจกรรม เยาวชนผู๎
รํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริ มการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ มี
ความเข๎ า ใจและเห็ น คุ ณ คํ า ในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ มี ค วามภู มิ ใ จ และต๎ อ งการที่ จ ะ
อนุรักษ์อัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ให๎คงอยูํตํอไป เนื่องจากมองวําเป็นงานที่มีความ
ประณีตและบํงบอกถึงความเป็นตัวตนของคนใต๎ได๎อยํางดี ผู๎รํวมกิจกรรมสามารถอธิบายคุณคํา
ได๎อยํางดีหลังการรํวมกิจกรรม โดยสํวนใหญํให๎การสัมภาษณ์วํา เห็นคุณคําความสาคัญของอัต
ลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เนื่องจากอัตลักษณ์ในศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ มี ความประณีต
สวยงามเป็ น เฉพาะตั ว เยาวชนมี ค วามภู มิ ใ จ ที่ บ รรพบุ รุ ษ ได๎ ใ ช๎ ค วามคิ ด สร๎ า งสรรค์
ประสบการณ์และความอดทนในการสร๎างสรรค์งานอันทรงคุณคําขึ้น เพื่อเป็นสมบัติให๎ กับ
เยาวชนภาคใต๎รุํนตํอไป ซึ่ง สอดคล๎องกับข๎อค๎นพบของ วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ (2520) ที่กลําววํา
การเรียนรู๎ศิลปะเป็นการเสริมสร๎างลักษณะนิสัยให๎ผู๎เรียนได๎สัมผัสถึงคุณคํา ความเป็นจริง สิ่ง
เหลํานี้ชํวยให๎เกิดการพัฒนาด๎านความคิดและความซาบซึ้ง ซึ่งตรงตามจุดประสงค์ของการ
พัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
สาหรับเยาวชน ซึ่งกิจกรรมได๎ครอบคลุมทั้ง 6 ประเภท ในสํวนของความพึงพอใจของเยาวชนที่
เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
สาหรับเยาวชน พบวําในภาพรวมผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก พฤติกรรม
การแสดงออกของเยาวชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมพบวํา พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมมีความเข๎าใจ
สามารถตอบคาถามจากการบรรยายเรื่องอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละประเภทได๎
อยํางชัดเจน มีความมั่นใจในการนาข๎อมูลที่ได๎รับจากการบรรยายมาลงมือในขั้นปฏิบัติ ให๎ความ
สนใจทาให๎จัดลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติได๎อยํา งถูกต๎องแมํนยา มีความสุขในการทากิจกรรม
โดยสามารถสังเกตจากการพูดคุย หัวเราะและรอยยิ้มของผู๎รํวมกิจกรรม ผู๎รํวมกิจกรรมมีความ
ภาคภูมิใจตํอผลงานของตนเองเมื่อผลงานเสร็จ สามารถนาเสนอผลงานของตนเองได๎อยํางดี
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎รํวมกิจกรรมด๎วยกันซึ่งสอดคล๎องกั บ ประเทิน มหาขันธ์ (2531) ที่
กลําววําการทากิจกรรมศิลปะยังชํวยให๎มีความสุข มีรสนิยมที่ดี จิตใจอํอนโยน มีความภูมิใจใน
ผลงาน ซึ่งเป็นความมุํงมั่นของสังคมไทย
ดังนั้นการพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน ทาให๎เข๎าใจถึงรูปแบบของอัตลักษณ์ของภาคใต๎ ที่ ใช๎สีสัน
ที่มีความสดใส ใช๎สีคูํตรงข๎าม ทาให๎เกิดการตัดกันของสีอยํางชัดเจน และลวดลายที่เป็นอัต
ลักษณ์ ซึ่งได๎รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติในท๎องถิ่นของภาคใต๎ และลวดลายไทยเดิมนามา
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ตัดทอน หรือการนามาผนวกเข๎ากับความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบ
ของกิ จ กรรมที่ พัฒ นาขึ้ น ได๎ เ ป็ นกิ จ กรรมตามประเภทของงานศิ ล ปหั ต ถกรรมภาคใต๎ เป็ น
กิจกรรมระยะสั้นกระชับ สนุกสนาน เนื้อหาในการทากิจกรรมมีความทันสมัย เข๎าใจงําย สามาร
นาไปใช๎ได๎ในชีวิตประจาวัน สร๎างความเพลิดเพลินให๎กับเยาวชนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม เป็นผลทาให๎
เยาวชน มีความ ภูมิใจ หวงแหน ต๎องการที่จะอนุรักษ์สืบสานอัตลั กษณ์ของศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ ทาให๎เยาวชน ตระหนักถึงคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ซึ่งทาให๎
เห็นวําการพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
สาหรับเยาวชน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎คือ ได๎รูปแบบของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ และได๎พัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะที่มีคุณภาพเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
ข้อเสนอแนะ
1. ผู๎จัดกิจกรรมควรเตรียมสถานที่ปฏิบั ติศิลปะให๎พร๎อมตํอการจัดกิจกรรม
ศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
ทั้งวัสดุอุปกรณ์และแหลํงเรียนรู๎
2. ในการจัดกิจกรรมเพื่อการเห็นคุณคํา ควรมีบรรยากาศในการทากิจ กรรม
ที่ผํอนคลาย เพื่อความเพลิดเพลิ นของผู๎ รํวมกิจกรรม ทาให๎ทากิจกรรมได๎อยํางเต็มที่และมี
ความสุข
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์ในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ให๎กับบุคคลทั่วไป
2. ควรมีการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําเรื่องอัตลักษณ์ใ นงาน
ศิลปหัตถกรรมในภาคอื่นๆ ของประเทศไทยสาหรับเยาวชน
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1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. อาไพ ตีรณสาร
อาจารย์พิเศษ ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ ฐิติอดิสัย
อาจารย์พิเศษ ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธ์
อาจารย์พิเศษ ประจาสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
5. อาจารย์ ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์
อาจารย์หลักสูตรการออกแบบ อาจารย์ประจาภาควิชาศิลปกรรม คณะศิลปกรรม
ศาสตร์
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการให้สัมภาษณ์เรื่องแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice
1. คุณชาญชัย ฉิมพาลี
หัวหน๎าฝุายการบริหารกิจกรรมและเครือขํายการตลาด ศูนย์สํงเสริมศิลปาชีพระหวําง
ประเทศ
2. คุณแสงรวี สิงหวิบูลย์
ผู๎จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และศักยภาพ ผู๎ออกแบบกิจกรรม ศูนย์สํงเสริมศิลปาชีพ
ระหวํางประเทศ
3. คุณณัฐวดี รุํงประเสริฐผล
ผู๎จัดการฝุายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและสื่อสารองค์ ศูนย์สํงเสริมศิลปาชีพระหวําง
ประเทศ
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บทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการให้สัมภาษณ์เรื่องแนวปฏิบัติที่ดี Best Practice
“วิธีการในการจัดกิจกรรม ควรคานึงถึงผลงานจากการทากิจกรรมการใช๎สอยเป็น
หลัก เหมาะสมกับวัยของเยาวชน มีการสร๎างกิจกรรมให๎ทันสมัย วิธีการดาเนินการไมํยากตํอ
ความเข๎าใจของเยาวชนจนเกินไป เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเห็นคุณคําให๎กับเยาวชนควรมี
ระยะเวลาสั้น ในการปฏิบัติควรมีการแนะนา จูงใจให๎รู๎จัก รัก ชอบ ทา และสามารถนาไปใช๎
ได๎จ ริ ง อุป กรณ์ในการทากิจ กรรมควรพร๎อมในการทากิจกรรม เน๎นการสร๎างกิจกรรมให๎
เยาวชนมีความสุขเนื่องจากเป็ นกิจกรรมเพื่อการเห็นคุณคําผู๎สอนควรมีความพร๎อมในเรื่อง
ของข๎อมูลเรื่องอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ มีการวางรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม มี
การเตรี ย มสถานที่ เตรี ย มพร๎ อมเรื่องอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อความรวดเร็ว ในการดาเนิ น
กิจกรรมหลักการในการจัดกิจกรรม กิจกรรมต๎องเข๎าใจงําย อธิบายประเด็นสาคัญ เน๎นการได๎
สัมผัสของจริง ผลของการทากิจกรรมต๎องเหมาะสมกับเยาวชน เยาวชนสามารถใช๎จริงตํอยอด
ได๎ ระยะเวลาสั้นกระชับ เวลาที่เหมาะสมสาหรับการทากิจกรรมควรอยูํที่ประมาณ 2 ชั่วโมง
ตํอกิจกรรม สาหรับเรื่ององค์ประกอบที่สาคัญประกอบด๎วย ผู๎รํวมกิ จกรรมที่เป็นเยาวชน การ
กาหนดระยะเวลา สถานที่ที่เหมาะสม ผู๎สอน สาระส าคัญในการทากิจกรรม แนวคิดของ
กิจกรรม อุปกรณ์ สื่อการสอน และแบํงการปฏิบัติออกเป็นสามขั้น ประกอบด๎วยขั้นนา ขั้น
ปฏิบัติ และขั้นสรุป บรรยากาศในการทากิจกรรม มีความผํอนคลายเป็นกันเอง ผู๎จัดกิจกรรม
สามารถเข๎าถึงเยาวชนได๎อยํางเต็มที่ สถานที่มีพื้นที่โลํง มีอากาศถํายเทได๎สะดวก ไมํอึดอัด
ชํวยให๎เยาวชนมีความสุขในการจัดกิจกรรม ”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1
“วิธีการในการจัดกิจกรรม ควรเน๎นเรื่องความสนุกสนานของกิจกรรม เน๎นเรื่อง
การออกแบบกิ จ กรรมให๎ มี ค วามรํ ว มสมั ย เกี่ ย วข๎ อ งกั บ การใช๎ ชี วิ ต ของเยาวชน โดย
สอดแทรกอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละประเภทลงไป ควรมีการพูดคุยแนะนา
เรื่องศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เป็นขั้นนา รวมทั้งมีวิธีการอธิบายที่เข๎าใจงํายเป็นกันเอง ในสํวน
ของวิธีปฏิบัติไมํควรยากจนเกินไป ควรเป็นกิจกรรมระยะสั้น ในขั้นสุ ดท๎ายควรให๎เยาวชนได๎
แนะน าผลงานของตนเองเพื่อสร๎างความภูมิใจตํอผลงงานของตนเอง หลั กการในการจัด
กิจกรรม กิจกรรมควรแสดงถึงอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ เป็นกิจกรรมที่สามารถ
สร๎างมูลคํา เป็น รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช๎สอย คานึงถึงการนาไปใช๎ได๎ เหมาะสมกับ
เยาวชน เวลาสั้นกระชับประมาณ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถสอดแทรกความเป็นตนเองใน
ผลงานของแตํ ล ะกิ จ กรรมที่ ป ฏิ บั ติ ไ ด๎ ผู๎ ส อนเตรี ย มเนื้ อ หาที่ เ หมาะสม กระชั บ จากการ
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วิเคราะห์อัตลักษณ์ที่มีความสั้น เข๎าใจงําย นาเสนอในรูปแบบของภาพและการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์จริง อุปกรณ์ต๎องเอื้ออานวยตํอระยะเวลาอันสั้น ผู๎จัดอาจมีการทาแนวทางไว๎กํอนเพื่อ
ความรวดเร็ว เตรียมสถานที่ให๎สะดวกสบายมีการประสานงานที่เหมาะสม เวลาต๎องมีความ
เหมาะ สถานที่ไมํทาให๎ผู๎รํวมกิจกรรมเกิดความเครียด ผู๎สอนมีความเป็นกันเอง มีวิธีการการ
ทากิจกรรมที่เหมาะสม อุปกรณ์ที่ใช๎ในการทากิจกรรม ควรมีการนาวัสดุดั้งเดิมมาสอดแทรก
ในวัสดุที่ใช๎ในการทากิจกรรม และวิธีการปฏิบัติกิจกรรมควรมีการสร๎างแรงจูงใจ และมีการให๎
เยาวชนมีการแสดงความเป็นตนเองในการสร๎างสรรค์ผลงานมีความเป็นกันเอง ผํอนคลายชํวย
ให๎เยาวชนกล๎าแสดงออก กล๎าทากิจกรรมอยํางมีความสุข สถานที่โลํง สบาย อากาศถํายเท มี
แสงสํ องถึง เหมาะแกํ การทากิจ กรรมที่ เยาวชนสามารถพู ดคุย แลกเปลี่ ย นได๎ อยํ างเต็ม ที่
บรรยากาศในการทากิจกรรมต๎องมีความเป็นกันเอง ผํอนคลายชํวยให๎เยาวชนกล๎าแสดงออก
กล๎าทากิจกรรมอยํางมีความสุข สถานที่โลํงสบาย อากาศถํายเท มีแสงสํองถึง เหมาะแกํการ
ทากิจกรรมที่เยาวชนสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนได๎อยํางเต็มที่”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 2
“ควรมีวิธีการสร๎างกิจกรรมให๎มีความนําสนใจ ดึงดูดเยาวชน กิจกรรมศิลปะที่ทา
ขึ้นมาแล๎วเยาวชนสามารถนามาใช๎ในชีวิตประจาวันได๎ ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์การออกแบบ
รํวมกับรูปแบบของอัตลักษณ์ของศิล ปหัตถกรรมภาคใต๎ กิจกรรมต๎องมีความสนุกสนาน ผํอน
คลาย และที่สาคัญต๎องเข๎าใจงําย เนื้อหาไมํยากจนเกินไป และระยะเวลามีความเหมาะสมกับ
เยาวชน คือ ระยะเวลาอันสั้นไมํให๎เยาวชนเกิดความเบื่อหนําย กิจกรรมมีความทันสมัย
สอดคล๎องกับการนารูปแบบของอัตลักษณ์ มีความสั้นกระชับเหมาะสมกับเยาวชน เน๎นเรื่อง
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผู๎จัดกิจกรรมสามารถถํายทอดให๎กระชับเข๎าใจ สร๎างความสนใจ
มีความเป็นกันเอง มีอุปกรณ์ที่พร๎อมในการทากิจกรรมปลอดภัย การวางแผนการจัดกิจกรรม
มองความเหมาะสมของกลุํมเปูาหมายคือเยาวชน เยาวชน ซึ่งชอบความคลํองแคลํว กระชั บ
สนุ กสนาน ดังนั้ นแผนกิจ กรรมควรมีความสนุกสนาน เพลิ ดเพลิ น กระชับ มีการเกริ่นนา
ดึงดูดใจ องค์ประกอบที่สาคัญ คืออายุ ชํวงวัยของผู๎ทากิจกรม กิจกรรมมีความสอดคล๎องกับ
ระยะเวลา สถานที่มีความเหมาะสม อุปกรณ์พร๎อม มีวิธีปฏิบัติสามขั้นตอน ขั้นนา ขั้นปฏิบัติ
และขั้นสรุ ป ผู๎สอนในกิจกรรมบรรยากาศเป็นแรงจูงใจในการทากิจกรรม บรรยากาศไมํตึง
เครียด สนุกสนาน เป็นกันเอง สถานที่จัดมีความโลํงสบาย ไมํเป็นแบบแผนเกินไปทาเยาวชน
ทากิจกรรมอยํางผํอนคลาย”
ผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 3
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บทสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต้แต่ละประเภท
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รายนามปราชญ์ชาวบ้านที่มีค วามเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต้แ ต่ละ
ประเภท
1. คุณนภารัตน์ ทองเสภี
ชํางเครื่องจักสาน นครศรีธรรมราช ผลิตภัณฑ์ จักสานยํานลิเภา ทายาทรุํนที่ 3 ของตระกูล
จักสานยํานลิเภาแหํงบ๎านนาเคียน
2. คุณนายไวโรจน์ วานิ
ขํางทาวําวเบอร์อามัส ปัตตานี ทายาทตระกูลชํางทาวําวสายบุรี
3. คุณสรภัทร สาราพฤษ
ชํางโลหะ เครื่องถมเมืองนคร จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทายาทรุํนที่ 3 ของตระกูลเครื่องถม
เมืองนคร
4. คุณธวัชชัย ชูจิต
ทายาทชํางศิลปหัตถกรรม ประเภทแกะสลักหนังตะลุง ทายาทรุํนที่ 3 ของตระกูลหนังตะลุง
จังหวัดพัทลุง
5. คุณปลื้มใจ เกษตรสุนทร
ชํางปั้นหม๎อสทิงหม๎อ จังหวัดสงขลา ผู๎กํอตั้งศูนย์การเรียนรู๎สาหรับเยาวชนในเรื่องหม๎อสทิง
หม๎อ
6. คุณอานวย คงสีปาน
ผู๎อานวยการโครงการศูน ย์ศิล ปาชีพบ๎านเนินธัมมัง เป็นโครงการพระราชดาริในสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ทายาทตระกูลผ๎ายกเมืองนครเนินธัมมัง
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บทสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต้แต่ละประเภท
“หนังตะลุงใช๎ห นังสั ตว์ที่นามาแกะรูปหนังมี 2 อยําง คือ หนังวัว และหนังควาย
เพราะหนังมีความหนาพอเหมาะ เหนียวทนทาน เมื่อฟอกแล๎วจะโปรํงแสง หรือเรียกหนังชนิดนี้
วําหนังแก๎ว หนังที่ใช๎มีการรีดจนบางพอสมควรเป็นอัตลักษณ์อยํางหนึ่ง ของหนังตะลุง เพื่อการ
แกะสลักที่มีความละเอียด หมุดตอกควรมีอยํางน๎อยสามขนาดเพื่อการสร๎างลวดลายที่แตํงอยําง
สวยงาม วิธีการทาคือเตรีย มแผํนหนังแก๎ว พร๎อมเขียนลวดลายที่จะใช๎ในการตอกให๎ครบถ๎ว น
สมบูรณ์ ใช๎หมุดตอกลวดลายตอกตามขนาดของลายที่กาหนดให๎โดยมีอยํางน๎อยสามขนาด ใช๎
ค๎อนตอกแล๎วรองด๎วยเขียงไม๎ ขั้นตอนการตอกเน๎นความคมและการซ้าที่เทํากันของชํองไฟทาการ
ตอกลวดลายตกแตํงตามกาหนด จนครบตามลวดลายที่เขียนไว๎ รวมทั้งเก็บรายละเอียดเรื่อง
ความคมชัดของลวดลาย ใช๎สีเคมีลงบนหนังที่แกะลายเสร็จแล๎ว เน๎นสีสดและลักษณะของสีที่ตัด
กันอยํางชัดเจนเพื่อการสะท๎อนแสงไฟในการแสดงมีความชัดเจน ตังหนังโดดเดํนผู๎ชมสามารถ
มองเห็นได๎งํายดาย สีสันที่ใช๎ต๎องมีความชัดเจน เพื่อการตกกระทบของแสงในการแสดง ซึ่งหนัง
ตะลุงนิยมแสดงในชํวงเวลากลางคืน สีของตัวหนังนั้นจะแบํงได๎สองแบบคือ สีที่ใช๎ ตัวหนังที่ใช๎สี
พื้นคือสีขาวหรือดา หนังชนิดนี้จะเน๎นในสํวนของความประณีตในสํวนของลวดลาย ตัวหนังที่มี
การลงสีด๎วยสีเคมี ในสํวนของการลงสีนั้น สีที่เลือกใช๎จะต๎องเป็นสีที่ตัดกันชัดเจน หรือเลือกใช๎
เป็นสีคูํตรงข๎าม เน๎นความสดใสของสีสัน เพื่อการสะท๎อนของไฟที่ดีในการแสดง สาหรับวิธีการ
สอนที่เหมาะสมในประเภทงานแกะสลัก ควรเน๎นให๎เยาชนได๎ตอกหนังจริง ได๎สัมผัสอุปกรณ์ใน
การตอกจริง ในเวลาที่จากัด อาจจะนาบางสํวนที่เป็นลักษณ์เดํน เชํนการนาลายกระจังในงาน
แกะสลั ก หนั ง ตะลุ ง มาสร๎ างเป็ น กิจ กรรมที่ ส ามารถให๎ เ ยาวชนใช๎ส อยได๎ ไมํ จาเป็ น ต๎อ งเป็ น
กิจกรรมที่แกะหนังตะลุงทั้งตัวซึ่งใช๎เวลานานในการแกะ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรม
ประเภทงานแกะสลัก หนังตะลุง ควรใช๎วัสดุจริงที่มีอยูํในท๎องถิ่นเป็นองค์ประกอบในกิจกรรม คือ
การใช๎ห นั งแก๎ว ที่ทามาจากหนั งวัว และหมุดตอกลายหนังตะลุง ผนวกกับวัส ดุที่ ปัญหาและ
ข๎อจากัดในการสร๎างกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเภทงานแกะสลัก หนังตะลุงคือ การตอกต๎องใช๎เวลา
มาก จึงควรรํางลวดลายลงบนตัวหนังเตรียมกํอนการทากิจกรรม ควรมีขนาดเล็กและรายละเอียด
พอประมาณ”
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหนังตะลุง
“ การทอผ๎ายกมีกระบวนการทอโดยเพิ่มลวดลายผ๎าให๎เป็นพิเศษขึ้น มีขั้นตอน
และวิธีการทอ คล๎ายการทอผ๎าขิดหรือผ๎าจก แตํตํางกันที่บางครั้งผ๎ายกจะทอเป็ นลายพิเศษ มี
ตะกอเขาลอยยกดอกแยกเส๎นยืนตํางหาก จะยกครั้งละกี่เส๎นก็ได๎ ขึ้นอยูํกับการออกแบบลายทอ
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ต๎องการลวดลายอยํางไร มีลายมีเชิงที่แปลกออกไป การทอจึงต๎องใช๎ขั้นตอนและวิธีการเก็บลาย
ด๎วยไม๎เรียวปลายแหลม ตามลวดลาย ที่กาหนดจนครบ คัดยกเส๎นยืนขึ้นเป็นจังหวะ มีลวดลาย
เฉพาะสํวนสอดเส๎นพุํงไปสานขัดตามลายที่คัดไว๎ การเก็บตะกอเขาลอยยกดอกเพื่อผู๎ทอจะได๎
สะดวกไมํต๎องคัดเก็บลายทีละเส๎น เป็นความสามารถและเทคนิคเฉพาะตัวของชํางแกะดอกผูก
ลาย ซึ่งการร๎อยตะกอเขาลายนี้ใช๎เวลามาก เพราะต๎องทาด๎วยมือทั้งหมด บางลายเสียเวลาหลาย
เดือนกวําจะมัดเขาเสร็จ และเมื่อร๎อยตะกอเสร็จแล๎ว ถ๎าเป็นกี่กระตุกก็จะทอได๎รวดเร็วแตํถ๎าเป็น
กี่โบราณก็จะทอได๎ช๎า การทอผ๎ายกดอกนี้สามารถตกแตํงลวดลายให๎สวยงาม และทอออกมาได๎
หลายสี มีการใช๎สีมํวงตัดกันกับสีเหลืองหรือสีส๎ม หรือการใช๎สีที่มีลักษณะการเลือกสีในการ
สร๎างสรรค์ผ๎ายกเมืองนคร จะเลือกใช๎สีสันสดใส ในหนึ่งผืนจะมีการใช๎สีประกอบกันมากกวําสองสี
เพื่อทาลวดลายเกิดมิติของลายยกสีที่มักนิยมคือสีมํวงสดจับคูํตัดกัน เชํน สีแดง เขียวเหลือง มี
การทอสลับสีด๎วยเทคนิคการมัดหมี่เป็นสีตํางๆเชํน แดง น้าเงิน มํวง ส๎ม น้าตาล และมีการใช๎ดิ้น
ทองเพิ่มเข๎ามาเพื่อให๎เกิดความโดดเดํนในตัวผ๎า เป็นการเพิ่มมูลคํารวมทั้งการใช๎ดิ้นทองเป็นการ
บํงบอกถึงฐานะของผู๎ใสํเชํนกัน ลวดลายกลุํมลายพันธุ์ไม๎ เป็นลวดลายจากดอกไม๎และต๎นไม๎
ได๎แกํ ลายดอกพิกุล ลายดอกพิกุลแก๎ว ลายดอกพิกุลเถื่อน ลายดอกพิกุลล๎อม ลายดอกพิกุลก๎า น
แยก ลายดอกพิกุลสลับลายลูกแก๎ว ลายดอกมะลิรํวง ลายดอกมะลิตูมก๎านแยํง ลายดอกเขมร
ลายดอกไม๎ ลายใบไม๎ ลายตายํานัด ลายหัวพลู เม็ดพริกไทย ลายเครือเถา กลุํมลายสัตว์ ได๎แกํ
ลายม๎า ลายหางกระรอก ลายหิ่งห๎อยชมสวน ลายแมงมุมก๎านแยํง กลุํมลายเรขาคณิต ได๎แกํ ลาย
เกล็ดพิมเสนทรงสี่เหลี่ยม ลายเกล็ดพิมเสนรูปเพชรเจียระไน ลายก๎านแยํง ลายราชวัด ลายเก๎ากี่
ลายดาสมุก ลายตาราง ลายลูกโซํ ลายลูกแก๎ว ลายลูกแก๎วฝูง กลุํมลายเบ็ดเตล็ด วิธีการสอนที่
เหมาะสมในประเภทงานทอ ควรงํายตํอการเข๎าใจถึงลวดลายที่เป็นที่นิยมของผ๎ายกเมืองนคร
รู๎จักการใช๎สีของผ๎าและองค์ประกอบของลวดลายที่ใช๎ในการทอที่เป็นอัตลักษณ์ของผ๎ายกเมือง
นคร ไมํจาเป็นต๎องทอผ๎าเนื่องจากการทอผ๎ายกจริงหนึ่งผืนต๎องใช๎เวลาอยํางต่า 1 เดือน อุปกรณ์
ที่เหมาะสมในการท ากิจ กรรมประเภทงานทอผ๎ ายกเมือ งนคร สามารถใช๎วั ส ดุท ดแทนผ๎ าได๎
เนื่องจากมีเวลาจากัดในการทากิจกรรม ควรเน๎นเรื่องของอัตลักษณ์ที่แสดงออกในเรื่องของสี
และองค์ประกอบของลายผ๎าเป็นหลัก ปัญหาและข๎อจากัดในการสร๎างกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเภท
งานทอ ผ๎ายกเมืองนคร เนื่องจากการทอใช๎เวลานาน และเนื่องจากต๎องการให๎เยาวชนเข๎าใจเรื่อง
องค์ประกอบของลายและสีสัน สามารถใช๎การระบายสีตามความเข๎าใจโดยสามารสอดแทรก
ความเป็นตนเอง และเรียงลวดลายของผ๎ายกเมืองนครได๎อยํางถูกต๎อง”
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผ้ายกเมืองนคร
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“ เครื่องปั้นดินเผาสทิงหม๎อ จะใช๎วิธีการขึ้นรูปด๎วยกันขึ้นแปูนหมุน โดยขึ้นรูปตามขนาดที่จ๎อง
การใช๎ เมื่อได๎ภาชนะที่เป็นดินดิบแล๎ว จะมีการตั้งให๎หมาดเพื่อการอยูํตัวของดินเพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการขูดขีดลวดลายบริเวณข๎างภาชนะ เพื่อความสวยงามและเพื่อการยึดเกาะในการใช๎
งาน วิ ธี ก ารขู ด เขี ย นลวดลายจะใช๎ วั ส ดุ ที่ มี อ ยูํ ใ นท๎ อ งถิ่ น เชํ น เชื อ ก ไม๎ ปั้ น ทางมะพร๎ า ว
ก๎านมะพร๎าว หรือลวดลายดอกไม๎พื้นบ๎าน จากนั้นนาไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสเพื่อทา
ให๎ภาชนะมีความแกรํงและทาให๎ภาชนะมีสีสันสดใสนําใช๎มากขึ้น สีผิวของหม๎อสทิงหม๎อจะเป็นสี
แดงเรื่อคล๎ายสีหมากสุกเข๎ม จนถึงสีส๎ม ผิวของดินเผามีสีสันสดใส ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของ
หม๎อสทิงหม๎อที่มีความโดดเดํน ลวดลาย มีทั้งลายที่เป็นของตนเอง และรับเข๎ามาดัดแปลง
เลียนแบบลวดลายที่มั่นใจได๎วําเป็นของตนเอง ได๎แกํ ลายก๎านมะพร๎าว ลายดอกจิก ลายดอก
พิกุล ลายคิ้วนาง และลายลูกคลื่น ลายที่รับเข๎ามาและดัดแปลงเลียนแบบมีลายทําแนะ ลาย
ลูกแก๎ว โดยได๎แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว
วิ ธี ก ารสอนที่ เ หมาะสมในประเภทงานเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา ควรให๎ เ ยาวชนได๎ สั ม ผั ส วั ส ดุ จ ริ ง
โดยเฉพาะหม๎อที่ทาจากดินปากรอ โดยเยาวชนสามารถสร๎างสรรค์ลวดลายของตนเองโดยการขูด
ขีดลงบนหม๎อที่มีความหมาย เพื่อให๎เยาวชนได๎เข๎าใจ สัมผัส และเข๎ าถึงอัตลักษณ์ของหม๎อสทิง
หม๎อ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรมประเภทงานเครื่องปั้นดินเผา หม๎อสทิงหม๎อ ควรให๎
เยาวชนผู๎ทากิจ กรรมได๎ใช๎วัสดุจริงในการทากิจกรรม เนื่องจากใช๎ระยะเวลาอันสั้นในการทา
กิจกรรมประเภทนี้ ด๎วยการให๎ผู๎ทากิจกรรมได๎เริ่มจากการขูดขีดลวดลายบนหม๎อที่เป็นดินดิบ
ปัญหาและข๎อจากัดในการสร๎างกิจกรรมประเภทงานเครื่องปั้นดินเผา หม๎อสทิงหม๎อ เนื่องจากดิน
ปั้นชุํมน้าเล็ก มีอัตราการแห๎งที่รวดเร็ว ดังนั้นผู๎ทากิจกรรมควรทากิจกรรมอยํางกระชับรวดเร็ว
เพื่อไมํให๎เกิดการเสียหายของชิ้นงาน”
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหม้อสทิงหม้อ
“ การทาวําวเบอร์อามัส หรือวําวทองแหํงมลายู เริ่มต๎นด๎วยการขึ้นโครงวําวที่มีรูปทรงเหมือน
เทวดา ดังนั้นจึงมีการใช๎ไม๎ไผํเหลาจานวนมากกวําวําวทั่วไป เมื่อขึ้นโครงเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว จึงมี
การขึ ง กระดาษที่ แ กะลวดลายด๎ ว ยวิ ธี ก ารตั ด กระดาษสี ทั บ เป็ น ชั้ น โดยมี ก ารใช๎ สี ท องเป็ น
องค์ประกอบหลัก รวมทั้งมีการใช๎การตกแตํงเก็บรายละเอียดของลวดลายด๎วยกระดาษสีอื่นๆ ที่
ให๎ความสดใสในขั้นตอนสุดท๎ายของการทาวําวเบอร์อามัส สีสันของวําวเบอร์อามัสมีความโดด
เดํนมีอัตลั กษณ์ที่ชัดเจน คือการใช๎สี ทองเป็นหลั ก และสีที่มีลั กษณะสะท๎อนแสง รวมทั้งการ
เลือกใช๎สีที่มีความหลากหลาย ซึ่งในวําวหนึ่งตัวมีการใช๎สีมากมาย เพื่อสร๎างความโดดเดํน เป็นที่
ต๎องตาในเวลาที่วําวเบอร์อามัสขึ้นสูํฟูา ลวดลาย เน๎นลวดลายพรรณพฤกษาโดยใช๎การเลื้อยของ
ลายดอกโดยได๎รับแรงบันดาลใจจากพืชในท๎องถิ่น เชํน ลายจากผั กบุ๎ง ลักษณะของลวดลายมี
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ความคมชัด ละเอียดประณีต มีเส๎นกั้นขอบลาย วิธีการสอนที่เหมาะสมในประเภทงานประดิษฐ์
ด๎วยวัสดุอื่นๆ วําวเบอร์อามัส ควรให๎เยาวชนได๎ เข๎าใจถึงรูปแบบของลวดลายที่ใช๎ในการทาวําว
เบอร์ อ ามั ส และสี สั น ที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ รวมทั้ ง การใช๎ วั ส ดุ ที่ ใ ช๎ ใ นการท าวํ า วเบอร์ อ ามั ส เชํ น
กระดาษโลหะสีทอง ให๎เยาวชนได๎ทราบถึงวิธีการแกะลวดลายอยํางงําย
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรมประเภทงานประดิษฐ์ด๎วยวัสดุอื่นๆ วําวเบอร์อามัส ควรมี
การนากระดาษที่ใช๎ในการแกะวําวเบอร์อามัส คือกระดาษสีและกระดาษโลหะสีทอง มาประกอบ
ในกิจกรรม ลวดลายที่ใช๎ในการทากิจกรรมเป็นลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของวําวเบอร์อามัสคือ
ลายผักบุ๎ง ซึ่งจะชํวยให๎กิจกรรมที่มีความงํายและเหมาะสมตํอเวลาในการทากิจกรรม การใช๎วัสดุ
จริ งชํ ว ยให๎ เยาวชนเกิ ดความเข๎ า ใจได๎ งํ ายมากขึ้น ปัญ หาและข๎ อจ ากัด ในการสร๎า งกิ จ กรรม
ประเภทงานประดิษฐ์ด๎ว ยวัสดุอื่นๆ วําวเบอร์อามัส เนื่องจากลวดลายมีความละเอียดการเลือก
ลายมาทากิจกรรมควรมีการตัดทอนให๎เหมาะสมกับเวลา และมีการรํางลวดลายบนกระดาษที่จะ
แกะไว๎กํอนการทากิจกรรม”
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับว่าวเบอร์อามัส
“การทาเครื่องถมเมืองนคร เริ่มต๎นด๎วยการ การทารูปพรรณ คือ การนาแผํนเงินมาทาเป็นรูปรําง
ตามต๎องการ อาจเป็นภาชนะ เชํน ขันน้า พานใสํของ หรือเครื่องประดับ เชํน กาไล เข็มกลัด
การแกะสลั ก ลวดลาย เริ่ มด๎ว ยการใช๎ ห มึกจีน เขียนลวดลายลงบนพื้นเงิ น แล๎ ว แกะสลั กเป็ น
ลวดลายตํางๆ โดยเฉพาะลายไทยให๎อํอนช๎อยงดงาม การทาการถม ได๎แกํ การลงยาถมลงไปบน
พื้นที่เป็นรํองหรือราบต่า สีดามันของยาถมที่ข๎น ทาให๎ลวดลายเดํนงามตระการตา มีการตัดกัน
ของสีที่ชัดเจน ขอบลายละเอียด สีสันของเครื่องถมเมืองนคร มีความโดดเดํนมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
โดยสีที่เกิดขึ้นได๎จากธรรมชาติของวัสดุที่ใช๎ จะประกอบด๎วยสีเงิน สีทอง และสีตะทองคือสีเงิน
เหลือบทอง สีสันที่ให๎จะมีลักษณะตัดกันชัดเจนระหวํางเนื้อโลหะและสีของยาถมที่เป็นสีดา เพิ่ม
ความโดดเดํนความนําสนใจให๎กับลวดลาย ลวดลาย เน๎นความคมชัดของลวดลาย ใช๎ลายแบบ
ไทยเดิมประกบด๎วยลายกนกเปลว มีลักษณะลวดลาย เลียนแบบธรรมชาติจากเปลวไฟ ลายใบ
เทศ มีลักษณะเป็นชํอ มีก๎าน กาบ ดอก ใบ สามารถนามาตํอลาย ลายประจายาม มีลักษณะเป็น
รูปสี่เหลี่ยมด๎านเทํา ภายในแบํงเป็นดอกสี่กลีบ มีเกสรอยูํตรงกลาง ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ มีลักษณะ
เป็นทรงพุํมคล๎ายหยดน้า ลายกระจัง มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน๎าจั่ว ใช๎ตามขอบริมฐานของ
ชิ้นงาน ลายก้านขด เป็นการนาลายตํางๆ มาเขียนลายตํอเนื่องกันเป็นเถา ลายบัวคว่าบัวหงาย
มีลักษณะเป็นรูปกลีบบัว นิยมใช๎ประกอบฐานของรูปพรรณ ลายเม็ดบัว มีลักษณะหลายแบบ
ได๎แกํ กลม รี มักใช๎ตํอเนื่องเป็นเส๎น ภาพประกอบลาย มีลักษณะเป็นภาพแบบตํางๆ นามาใช๎
ประกอบลาย สีสัน เน๎นการตัดกันของสียาถมที่เป็นสีดาและสีโลหะแตํละชนิดที่ถมลงไป เชํน เงิน
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หรื อทอง รวมถึ งมี ความวาวเป็ น พิ เ ศษ ซึ่ ง เป็ น จุ ด เดํน ของเครื่ องถมเมื องนคร วิ ธี การสอนที่
เหมาะสมในประเภทงานโลหะ ควรให๎เยาวชนทาเข๎าใจถึงวิธีการทาเครื่องถมเมืองนครตั้งแตํ
ขั้นต๎น รูปแบบกิจกรรมมีความงําย อาจใช๎การทาเป็นวัสดุที่มีขนาดเล็กเนื่องจากเวลาที่มีข๎อจากัด
ผู๎ทากิจ กรรมควรเน๎ น เรื่ องการลงยาถมที่เป็นขั้นตอนสุ ดท๎ายให๎ เยาวชนได๎เห็ นถึงขั้นตอนที่มี
ความสาคัญในการทาเครื่องถมเมืองนคร อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรมประเภทงาน
ประเภทงานโลหะ เครื่องถมเมืองนคร ควรใช๎วัสดุที่เป็นทองเหลือง ซึ่งมีลักษณะสีสันผัวสัมผัส
เหมือนทอง กระบวนการในการกลึงจะงํายขึ้น รวมทั้งควรมีขนาดเล็กเพื่อเหมาะสมแกํเวลาใน
การทากิจกรรม ควรหาอุปกรณ์ทดแทนยาถมที่อันตรายตํอการทากิจกรรม เชํน การใช๎อีพ็อกซี่
(Epoxy) ผสมสีดาแทนยาถม ปัญหาและข๎อจากัดในการสร๎างกิจกรรมประเภทงานโลหะ เครื่อง
ถมเมื อ งนคร การถมด๎ ว ยยาถมจริ ง ๆมี ค วามอั น ตรายตํ อ เยาวชนผู๎ รํ ว มกิ จ กรรม ดั ง นั้ น จึ ง
จาเป็นต๎องใช๎วัสดุทดแทนที่แห๎งเร็ว คือการใช๎อีพ็อกซี่ (Epoxy) ผสมสีดาแทนยาถม“
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องถมเมืองนคร
“โครงแบบเสี ย บซี่ ใช๎ กับ ไม๎ ไผํ ที่ นามาเสี ยบให๎ ข นานกั น จะมีขั้ น ตอนการเตรี ย ม
ยํานลิเภา เพื่อทาให๎เป็นเส๎นที่เหมาะสมกํอนสาน ประกอบด๎วยการปอก เพื่อเอาเปลือกมาทา
ยํานลิเภา จากนั้นใช๎การชักเลียด เพื่อให๎ได๎ขนาดยํานลิเภาที่เทํากัน สุดท๎ายคือการขูด เพื่อ ให๎
ยํานลิเภามีความมันและเหนียวในการสานนั้นการสาน นาไปขัดกับโครงเพื่อขึ้นลายผลิตภัณฑ์ ที่
เกิดจากยํานลิเภา มี 2 แบบ 1. แบบทึบ ใช๎เพียงยํานลิเภาและหวาย 2. แบบโปรํง ใช๎วิธีการ
เดียวกับการทอผ๎า สาหรับสีที่เป็นอัตลักษณ์ของยํานลิเภานั้น ประกอบด๎วย 2 ชนิด คือ สีน้าตาล
และสีดา โดยสีน้าตาลมี 2 โทน คือน้าตาลอมแดง และน้าตาลอมเหลืองหรือน้าตาลออกขาว ใช๎
ประกอบในการทาลวดลาย เพื่อทาให๎สีเกิดการตัดกันอยํางชัดเจน ทาให๎ลวดลายมีความโดดเดํน
ลวดลายของเครื่องจักสานยํานลิเภา ที่นิยมจะเป็นลวดลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ใช๎การทับซ๎อน
กันบ๎าง รวมทั้งมีการซ้าลาย ลวดลายมีความละเอียดชัดเจน เนื่องจากสีที่ตัดกันและขนาดเส๎นของ
ยํานลิเภามีขนาดเล็ ก จึ งเป็น อัตลักษณ์อยํางหนึ่งของยํานลิ เภาซึ่งเป็นศิล ปหั ตถกรรมภาคใต๎
ประเภทจักสาน รูปรําง มีความเรียบงําย มีสัดสํวนที่สวยงามเนื่องจากลักษณะการโค๎งของวัสดุ
ธรรมชาติ วิธีการสอนที่เหมาะสมในประเภทงานจักสาน ควรให๎เยาวชนใช๎ยํานลิเภาจริงในการ
ทากิจกรรมเนื่องจาก การได๎สัมผัสของจริงทาให๎เยาวชนที่ทากิจกรรมมีความเข๎าใจในตัววัสดุซึ่งมี
สีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว คือสีน้าตาลและดา โดยนามาตกแตํงบนชิ้นงานที่เยาวชนสามารถใช๎
ในชีวิ ตประจ าวัน ได๎ อุป กรณ์ที่เหมาะสมในการทากิจกรรมประเภทงานประเภทงานจักสาน
เครื่องจักสานยํานลิเภา ควนใช๎ยํานลิเภาจริงที่รีดพร๎อมสานแล๎ว มาใช๎ในการทากิจกรรมเพื่อ
ความเหมาะสมของระยะเวลา ปัญหาและข๎อจากัดในการสร๎างกิจกรรมประเภทงานจักสาน
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เครื่องจักสานยํานลิเภา เนื่องจากการสานยํานลิเภาใช๎เวลามาก ดังนั้นชิ้นงานในการทากิจกรรม
ควรมีขนาดเล็กและเยาวชนสามารถนาไปใช๎สอยได๎ในชีวิตประจาวันได๎“
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องจักสานย่านลิเภา
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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ศิลปหัตถกรรมที่ควรคานึงถึงอันดับแรก เพราะเหตุใด
...................................................................................................................... ............................
............................................................................................................................. .....................
5. ทํานมีวิธีการบริหารหน๎าที่ของบุคลากรในการกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําในงาน
ศิลปหัตถกรรมอยํางไร
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
6. ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .....................
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แบบสัมภาษณ์ผู้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในงานศิลปหัตถกรรม Best Practice
1. ทํานคิดวํามีวิธีการใดในการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําในงาน
ศิลปหัตถกรรมให๎ประสบความสาเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
2. ทํานมีหลักการใดบ๎างในการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําในงาน
ศิลปหัตถกรรมอยํางไร
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
3. ทํานมีวิธีการวางแผนกํอนการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําในงานศิลปหัตถกรรม
อยํางไร
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
4. ทํานคิดวํามีองค์ประกอบสาคัญใดบ๎างในการการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําในงาน
ศิลปหัตถกรรม
............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. .....................
5. ทํานคิดวําความยากงํายในการการทากิจกรรมควรอยูํที่ระดับใด
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
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6. ทํานคิดวําการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําในงานศิลปหัตถกรรมรูปแบบใด มีความ
เหมาะสมกับเยาวชน เพราะเหตุใด
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
7. ทํานคิดวําระยะเวลาเฉลี่ยเทําใดที่เหมาะสมสาหรับทาให๎ผู๎รํวมกิจกรรมรู๎สึกเพลิดเพลิน
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
8. ปัญหาสาคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําในงานศิลปหัตถกรรมสาหรับ
เยาวชนคืออะไร ทํานมีวิธีการแก๎ปัญหาอยํางไร
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
9. ทํานคิดวําสถานที่หรือสภาพแวดล๎อมแบบใดที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมในการ
สํงเสริมการเห็นคุณคําในงานศิลปหัตถกรรมสาหรับเยาวชน
.................................................................................................................................. ................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
10. ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดกิจกรรมในการสํงเสริมการเห็นคุณคําในงาน
ศิลปหัตถกรรมสาหรับเยาวชน
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ปราชญ์ชาวบ้าน ของงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ทั้ง 6 ประเภท
1. ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ที่ทํานรู๎จักมีลักษณะอยํางไร อธิบายพอสังเขป
.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ....................
2. ทํานได๎รับการถํายทอดศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ ด๎วยวิธีการใด อยํางไร
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. ทํานมีวิธีการสอนอยํางไรที่ชํวยให๎บุคคลทั่วไปสามารถสร๎างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมได๎ใน
ระยะเวลาอันสั้น
.............................................................................................................................. ...........................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. ทํานคิดวําเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชนในระยะสั้น ควรเป็นอยํางไร
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
................................................................................................................................................................
5. ทํานคิดวําวัสดุอุปกรณ์ใดบ๎างที่มีความจาเป็นในการการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็น
คุณคําในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..........................
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6. ปัญหาหรือข๎อจากัดในการสร๎างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับทํานคืออะไร ทํานมีวิธี
การแก๎ไขปัญหาอยํางไร
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
7. ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม
........................................................................................................................................................ .
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรม
กิจกรรม Best Practice
ชื่อผู๎จัดกิจกรรม....................................................กิจกรรมที่ทา....................เรื่อง........................
เวลา........... วันที่......
ผลการสังเกต
ด๎านผู๎จัดกิจกรรม
1. ปัจจัยหรือหลักฐานที่ทาให๎กิจกรรมประสบความสาเร็จ
....................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...............................
2. วิธีการ/กระบวนการการทากิจกรรม ทาให๎ผู๎รํวมกิจกรรมเกิดการเรียนรู๎อยํางไร เพราะเหตุใด
จึงเรียนรู๎แบบนั้น
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
3. จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับกิจกรรม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
4. การเตรียมสื่อ/อุปกรณ์การทากิจกรรมของผู๎จัดกิจกรรม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
5. ลาดับขั้นตอนของการทากิจกรรม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
6. บุกคลิกภาพของผู๎จัดกิจกรรม เชํน น้าเสียง ทําทาง การกระตุ๎นการเรียนรู๎
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
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7. ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎จัดกิจกรรมกับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................. ...............
8. ระยะเวลาในการทากิจกรรม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
9. จานวนของผู๎ชํวย
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
10. หน๎าที่ของผู๎ชํวย
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................. ...............................
ด๎านผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม
1. การเชื่อมโยงความรู๎ของผู๎รํวมกิจกรรมกับกิจกรรม
........................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
2. พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมขณะทากิจกรรม
........................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
3. ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎รํวมกิจกรรมด๎วยกัน
............................................................................................................................................ ................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
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แบบวัดการเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
โปรดอํานข๎อความตํอไปนี้อยํางระมัดระวัง แล๎วทาเครื่องหมาย / ในชํองที่ตรงกับ
ความรู๎สึกทํานมากที่สุด
ความรู๎สึกของทํานกํอนทากิจกรรม
1. ทํานเข๎าใจในเรื่องของอัตลักษณ์ภายในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละประเภท
2. ทํานอยากที่จะใช๎สินค๎าศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
มากขึ้น
3. ทํานรู๎สึกไมํสนใจที่จะสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เพิ่มเติมหากมีการจัด
กิจกรรมในครั้งหน๎า
4. ทํานคิดวําการดูแลรักษางานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎เป็นเรื่องคํอนข๎างยากถึงแตํก็สามารถ
ดูแลและรักษาให๎คงอยูไํ ด๎
5. ทํานเห็นวําการนาอัตลักษณ์ของ
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ไปใช๎ในสินค๎าของ
ตํางชาติมิใชํเป็นของไทย เป็นเรื่องที่ยอมรับได๎
6.
ทํานอยากศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของอัต
ลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
7.
ทํานคิดวําการใช๎ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
หัตถกรรมภาคใต๎เป็นเรื่องล๎าสมัยไมํมีความ
จาเป็น
8.
ทํานเห็นวําอัตลักษณ์ภายในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ไมํสามารถพัฒนาตํอยอด
ไปสูสํ ากลได๎
9.
ทํานอยากที่จะมีสํวนสนับสนุนในการ
สร๎างกิจกรรมเกีย่ วกับศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
10. ทํานอยากให๎บุคคลใกล๎ตัวได๎เห็นคุณคํา
และความสาคัญของอัตลักษณ์ภายในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
11. ทํานคิดวําอนุรักษ์อัตลักษณ์ภายในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ทาให๎รู๎สึกภูมิใจ

เห็นด๎วย
อยํางยิ่ง

เห็นด๎วย

ไมํเห็น
ด๎วย

ไมํเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง
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ความรู๎สึกของทํานกํอนทากิจกรรม

เห็นด๎วย
อยํางยิ่ง

เห็นด๎วย

ไมํเห็น
ด๎วย

12. ทํานคิดวําอัตลักษณ์ภายในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎คํอยๆเลือนหายไปเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได๎
13. ทํานยินดีที่จะแนะนาสินค๎า
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ให๎เพื่อนๆและคนใน
ครอบครัวนามาใช๎ในชีวิตประจาวัน
14. ทํานคิดวําการได๎ผลิตงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ทาให๎รสู๎ ึกไมํมีความสุข
15. หากทํานมีแขกตํางชาติมาเยี่ยมเยือน
ของขวัญมีคําที่ทํานจะให๎คือของที่ระลึกที่เป็น
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎

รวมคะแนน
ชื่อ.......................................................
วัน......../................../................../ ที่ทาแบบประเมิน
แบบวัดการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ 15 ข๎อ เป็นแบบ rating scale 4 ระดับ
โดยทาเครื่องหมาย / ลงในชํองที่แสดงวํา เห็นด๎วยอยํางยิ่ง / เห็นด๎วย /ไมํเห็นด๎วย / ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ในแตํละข๎อมีการตรวจให๎คะแนนแตกตํางกันตามลักษณะของข๎อความ ดังนี้
ข๎อความที่มีลักษณะทางบวก ได๎แกํข๎อ 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15
ถ๎าตอบวํา
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ได๎ 4 คะแนน
เห็นด๎วย
ได๎ 3 คะแนน
ไมํเห็นด๎วย
ได๎ 2 คะแนน
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ได๎ 1 คะแนน
ข๎อความที่มีลักษณะทางลบ ได๎แกํข้อ 3, 5, 7, 8, 12, 14
ถ๎าตอบวํา
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ได๎ 1 คะแนน
เห็นด๎วย
ได๎ 2 คะแนน
ไมํเห็นด๎วย
ได๎ 3 คะแนน
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ได๎ 4 คะแนน

ไมํเห็นด๎วย
อยํางยิ่ง
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แบบวัดการเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
โปรดอํานข๎อความตํอไปนี้อยํางระมัดระวัง แล๎วทาเครื่องหมาย / ในชํองที่ตรงกับความรู๎สึกทํานมากที่สุด

ความรูส๎ ึกของทํานหลังทากิจกรรม

1. ทํานเข๎าใจในเรื่องของอัตลักษณ์ภายในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎แตํละประเภทมากขึ้น
2. ทํานอยากที่จะใช๎สินค๎าศิลปหัตถกรรมภาคใต๎มาก
ขึ้น
3. ทํานรู๎สึกไมํสนใจที่จะสร๎างสรรค์ผลงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เพิ่มเติมหากมีการจัด
กิจกรรมในครั้งหน๎า
4. ทํานคิดวําการดูแลรักษางานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
เป็นเรื่องคํอนข๎างยากถึงแตํก็สามารถดูแลและ
รักษาให๎คงอยูํได๎
5. ทํานเห็นวําการนาอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ไปใช๎ในสินค๎าของตํางชาติมิใชํเป็นของไทย
เป็นเรื่องที่ยอมรับได๎
6. ทํานอยากศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของอัตลักษณ์
ภายในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
7. ทํานคิดวําการใช๎ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหัตถกรรมภาคใต๎
เป็นเรื่องล๎าสมัยไมํมีความจาเป็น
8. ทํานเห็นวําอัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎ไมํสามารถพัฒนาตํอยอดไปสูํสากลได๎
9. ทํานอยากที่จะมีสํวนสนับสนุนในการสร๎าง
กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
10. ทํานอยากให๎บุคคลใกล๎ตัวได๎เห็นคุณคําและ
ความสาคัญของอัตลักษณ์ภายในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
11. ทํานคิดวําอนุรักษ์อัตลักษณ์ภายในงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ทาให๎รู๎สึกภูมิใจ

เห็นด๎วย
อยํางยิ่ง

เห็นด๎วย

ไมํเห็น
ด๎วย

ไมํเห็น
ด๎วย
อยําง
ยิ่ง
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เห็นด๎วย
อยํางยิ่ง

ความรูส๎ ึกของทํานหลังทากิจกรรม

เห็นด๎วย

12. ทํานคิดวําอัตลักษณ์ภายในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎คํอยๆเลือนหายไปเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับ
ได๎
13. ทํานยินดีที่จะแนะนาสินค๎าศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
ให๎เพื่อนๆและคนในครอบครัวนามาใช๎ใน
ชีวิตประจาวัน
14. ทํานคิดวําการได๎ผลิตงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ทา
ให๎รู๎สึกไมํมีความสุข
15. หากทํานมีแขกตํางชาติมาเยี่ยมเยือน ของขวัญมี
คําที่ทํานจะให๎คือของที่ระลึกที่เป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
รวมคะแนน
ชื่อ.......................................................
วัน......../................../................../ ที่ทาแบบประเมิน
แบบวัดการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎ 15 ข๎อ เป็นแบบ rating scale 4 ระดับ
โดยทาเครื่องหมาย / ลงในชํองที่แสดงวํา เห็นด๎วยอยํางยิ่ง / เห็นด๎วย /ไมํเห็นด๎วย / ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ในแตํละข๎อมีการตรวจให๎คะแนนแตกตํางกันตามลักษณะของข๎อความ ดังนี้
ข๎อความที่มีลักษณะทางบวก ได๎แกํข๎อ 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15
ถ๎าตอบวํา
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ได๎ 4 คะแนน
เห็นด๎วย
ได๎ 3 คะแนน
ไมํเห็นด๎วย
ได๎ 2 คะแนน
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ได๎ 1 คะแนน
ข๎อความที่มีลักษณะทางลบ ได๎แกํข้อ 3, 5, 7, 8, 12, 14
ถ๎าตอบวํา
เห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ได๎
เห็นด๎วย
ได๎
ไมํเห็นด๎วย
ได๎
ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง
ได๎

1
2
3
4

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ไมํเห็น
ด๎วย

ไมํเห็น
ด๎วย
อยํางยิ่ง
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แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ
การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
วัน............ที่...........เดือน..........................พ.ศ.
ณ ......................................................
โปรดทาเครื่องหมาย/ในชํองที่ตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของทําน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.
2.

Ο ชาย

เพศ
สถานภาพ Ο นักเรียน

Ο หญิง
Ο นักศึกษา

Ο อืน่ ๆโปรดระบุ...................

ตอนที่ 2 แสดงความคิดเห็นที่ตรงกับท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ

หัวข้อ
1. กิจกรรมนี้บรรลุวตั ถุประสงค์ในระดับใด
1.1 กิจกรรมที่จัดขึ้นชํวยให๎ทํานเข๎าใจรูปแบบของ
อัตลักษณ์
1.2 กิจกรรมที่จัดขึ้นชํวยให๎ทํานเห็นคุณคํา
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกีย่ วกับหัวข้อต่อไปนี้
2.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเหมาะสมในระดับใด
2.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมระดับใด
2.3สิ่งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมระดับใด
2.4เวลาที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะ
สมระดับใด
2.5สถานที่จัดมีความเหมาะสมระดับใด
3. ผลที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรม
3.1ได๎รับความรู๎เรื่องอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎แตํละประเภทอยูํในระดับใด
3.2 เห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎
มากขึ้นหลังจากการํวมกิจกรรมระดับใด
3.3 รู๎จักกระบวนการการสร๎างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎แตํละประเภทระดับใด
3.4 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ที่ทํานได๎รับอยูํในระดับใด
4. ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้

มากที่สุด/
พอใจ
(5)

มาก/
ค่อนข้าพอใจ
(4)

ปากลาง/
เฉยๆ
(3)

น้อย/
ไม่ค่อยพอใจ
(2)

น้อยที่สุด/
ไม่พอใจ
(1)
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ตอนที่ 3 ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรม ในครั้งต่อไป

............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................................ .............
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แบบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่า
ของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้สาหรับเยาวชน
1. ทํานได๎รับความรู๎อะไรบ๎างจากการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................
2. ทํานสามารถอธิบายกระบวนการสร๎างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมใต๎ จากการรํวมกิจกรรมศิลปะ
เพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................
3. หลังจากทํานรํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎สาหรับเยาวชน ทํานคิดวําอัตลักษณ์ของศิลปหัตถกรรมภาคใต๎เป็นอยํางไร
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................
4. หลังจากที่ทํานรํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคใต๎สาหรับเยาวชน ทํานเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎อยํางไรบ๎าง
.............................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ....................
............................................................................................................................. ....................
5. ทํานมีความรู๎สึกอยํางไรกับการรํวมกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
............................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................
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6. ทํานมีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของกิจกรรมศิลปะเพื่อสํงเสริมการเห็นคุณคําของอัตลักษณ์ใน
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต๎สาหรับเยาวชน
.................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................
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แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรม
กิจกรรม ส่งเสริมการเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้สาหรับ
เยาวชน
ชื่อผู๎จัดกิจกรรม....................................................กิจกรรมที่ทา....................เรื่อง........................
เวลา........... วันที่......สถานที่......
ผลการสังเกต
1. การเชื่อมโยงความรู๎ของผู๎รํวมกิจกรรมกับตัวกิจกรรม
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ...........................
2. พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมขณะทากิจกรรม
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ...........................
3. พฤติกรรมของผู๎รํวมกิจกรรมหลังทากิจกรรม
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ...........................
4. ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎รํวมกิจกรรมด๎วยกัน
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. ...........................
.
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รายการอ้างอิง

ภาคผนวก
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู๎เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นายธีติ พฤกษ์อุดม เกิดเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2532 ที่ อาเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา
ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (เกี ยรติ นิ ย มอั น ดั บ 1 ) วิ ช าเอกหั ต ถศิ ล ป์
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559 และ
เข๎าศึกษาตํอในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559
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