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54901328: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 

ค าส าคัญ : ความรัก ความผูกพันในครอบครัว 

  วรัญญา  มณีศรี : จินตนาการและความทรงจ า .อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ศ.พิษณุ  ศุภ

นิมิตร และ  รศ.ศิริพงศ์  พยอมแย้ม.70 หน้า. 

 ความรัก ความผูกพัน และความสุขในครอบครัว เป็นสิ่งมีค่าที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะ

ได้รับ แม่คือผู้ให้ก าเนิดชีวิต  รวมไปถึงการให้จิตวิญญาณ   ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเกิดจากตระกูลอันสูงส่ง

หรือเกิดจากสามัญชนแต่สิ่งที่ทุกคนมีไม่ต่างกันก็คือเกิดจากครรภ์ของแม่   ที่มาจากความรักของแม่

และพ่อ   เช่นเดียวกัน แม่ลูกจึงเป็นดั่งสายใยที่ตัดกันไม่ขาด ดังนั้นแม่และพ่อคือพระที่อยู่ในบ้านที่คอ

ยอบรบ สั่งสอนให้เป็นลูกคนดีแก่สังคมต่อไป  

 วิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์สร้างผลงานจิตรกรรมแบบสื่อผสมเพื่อศึกษาวิธีการถ่ายทอดถึง

ความทรงจ าใน เร่ืองราวของชีวิตที่ผ่านมาโดยใช้แนวความคิด การแสดงออกที่เกิดจากความรักความ

ผูกพันที่เชื่อมโยงจากแม่และครอบครัวอันอบอุ่นมาถ่ายทอด  โดยใช้ผ้าถุงของแม่เป็นสื่อสัญลักษณ์

เสมือนสายใยเชื่อมโยงความรู้สึกถึงกันและกันดั่งความผูกพันทางสายเลือด ชาติก าเนิดของข้าพเจ้า 

 อีกทั้งผ้าถุงของแม่โดยลวดลายของผ้าถุงที่แสดงถึงถิ่นก าเนิดของครอบครัวที่เป็นชาวใต้ ได้

รวมตัวกันเป็นชีวิต วิถีชีวิต การด าเนินชีวิต ในเร่ืองราวของจินตนาการที่บอกถึงทั้งความสุข ความรัก

และครอบครัวอบอุ่น ที่เป็นเสมือนสายเลือดที่ไหลวนอยู่ในตัวข้าพเจ้า 
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54901328: VISUAL ARTS EDUCATION 

KEYWORDS:LOVE AND BOUND IN A FAMILY 

  WARUNYA  MANEESRI : IMAGINATION AND MEMORY. THESIS 
ADVISORS : PROF. PISSANU SUPANIMITR , ASSOC. PROF. SIRIPONG  PAYOMYAM.70 
pp. 

  Love and bound are necessities which are essentially needed in a family.  It is 
undeniable that, besides a father,a mother who gives birth and cultivates spiritual consciousness to 
children takes an important role in a family. However, all humans possess one thing in common; 
they are conceived in mothers’ wombs, alongwith the affection of fathers and mothers. As a result, 
the bound between mothers and children is everlasting and unbreakable.  Moreover, fathers and 
mothers have an important duty to nurture children to be good and proper people in the society. 

  This study purposes to create an artistic work by using mixed media technique. 
Additionally, it also aims to express the past memorization of mine through the concept of my 
mother’s love and the warmth of my family.  My mother’s sarong is symbolized as a strong bond 
used to connect the feelings between my mother and me, and to make me, the researcher, realize the 
origin of my life. 

 The patterns on my mother’s sarong indicate the life style of people in the southern part of 
Thailand which my family has originated.   The way of life of southern people is full of happiness, 
love and care. Certainly, it becomes an important part of my life as if it is the blood circulating 
around inside my body. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 สถาบันครอบครัวนับว่าเป็นสังคม พื้นฐานหลักของชีวิตมนุษย์ทุกคน ครอบครัวจึงเป็นพื้น 

ฐาน ในการสร้างหล่อหลอมและปลูกฝังรากฐานของคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล  ดังนั้นความมั่นคง

ของสถาบันครอบครัวจึง อาจเป็นเคร่ืองชี้ถึงภาวะความเจริญก้าวหน้า และเสถียรภาพที่ยั่งยืนของ

ชุมชนและรวมไปถึง ประเทศ ชาติ  สถาบันครอบครัว จึงถือว่ามีความหมายและความส าคัญยิ่งใน

สังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน  ความสัมพันธ์  ความอบอุ่นใกล้ชิดเป็นเหมือนเกราะก าบังคุ้มภัย  ให้เรา

ฝันฝ่าอุปสรรค และเผชิญกับสิ่งเลวร้ายในสังคมเมืองใหญ่ไปได้  ความรักจากครอบครัวจึงเป็นเสมือน

พลังแรงใจในการด าเนินชีวิตที่ดี 

 สถานการณ์ครอบครัวไทยในปัจจุบันก าลังมีปัญหาและอ่อนแอลง ครอบครัวไม่สามารถ

ท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ เช่นเดิม  สัมพันธภาพภายในครอบครัว เร่ิมเสื่อมถอย  ที่น่าวิตกมากที่สุด  คือ 

หลายคนขาดหลักคิด  คุณธรรม  และจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  ซึ่งกลายเป็นความหลากหลายและ

ซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้น      ทั้งมิได้ส่งผลกระทบเพียงแค่บุคคลและครอบครัวเท่านั้น  แต่ยังส่งผล

กระทบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยรวมด้วย  สาเหตุของปัญหาเกิดจากการที่ครอบครัวต้อง

เผชิญกับสภาวะเปลี่ยนแปลงหลา กหลาย  อันเป็นผลมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกครอบครัว  

ส าหรับปัจจัยภายนอกนั้น ได้แก่ ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม

กระแสโลกาภิวัฒน์    และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 การที่ครอบครัวอ่อนแอก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมายต่อบุคคล ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่  บุคคล

ขาดคุณธรรม  จริยธรรม  ไม่มีคุณภาพ  พึ่งพาตนเองหรือครอบครัวไม่ได้  อีกทั้งเด็กและเยาวชนยังต้อง

เผชิญกับปัญหาสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่ยังขาดคุณภาพ  และขาดจิตส านึกในการผลิตสื่อดีมี

คุณภาพ ซึ่งหากบุคคลใดไม่สามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลง  ก็จะก่อให้เกิดปัญหากับตนเอง  

บางรายอาจสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทยปัจจุบัน  ได้แก่ การมี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เด็กติดเกม เล่นพนันฟุตบอล มั่วสุม ยกพวกตีกัน  ถูกกระท าความรุนแรง  ติด

ยาเสพติด มีความเครียด ท าร้ายตัวเองและฆ่าตัวตาย ฯลฯ ผู้ใหญ่มีปัญหาหย่าร้าง มีเพศสัมพันธ์ก่อน 
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สมรส  ภัยจากการถูกท าร้ายร่างกาย   ข่มขืนความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  หน้ีสิน  การพนัน

ฟุตบอล และอาชยากรรม  ฯลฯ  และส าหรับคนท่ีมีปัญหาครอบครัว    เมื่อมีครอบครัวใหม่ ก็จะมีปัญหา

ครอบครัวตามมา และเมื่อมีลูกส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเดิม  ๆตามมาอีก   ซึ่งแน่นอนว่าหากคนส่วนใหญ่ใน

สังคมไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และไม่มีคุณภาพสังคมและประเทศก็จะไม่มีคุณภาพตามไปด้วย  ที่ส าคัญ

ยิ่งกว่า คือ บุคคลเหล่านั้นอาจก่อปัญหามากมายให้กับท้ังสังคม  ประเทศชาติด้วย 

 
ความส าคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 
 ครอบครัวไทยเราตั้งแต่โบราณมา  ถือได้ว่าเ ป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่น  ในด้านความสัม  
พันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง 1   ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของเราที่ได้อบรมสั่งสอนสืบทอดต่อๆกันมา  กล่าวคือ  ผู้เยาว์จะต้องเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่  
ลูกหลานจะต้องมีความกตัญํูกตเวทีต่อบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่  ซึ่งสิ่งเหล่านี้หาได้ ไม่มากนักใน
สังคมทางซีกโลกตะวันตก   
 แต่ท่ามกลางสภาวะสังคมปัจจุบันที่หมุนไปตามกระแสบริโภคนิยม  ส่งผลกระทบครอบคลุม
สังคมทุกระดับ วิถีชีวิตของคนในสังคมจึงเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัวที่เป็น
สถาบันพื้นฐานของมนุษย์ 2  จากครอบครัวใหญ่แบบเครือญาติเปลี่ ยนเป็นครอบครัวเดี่ยว  มีเพียงพ่อ 
แม่ ลูก  การดิ้นรนเลี้ยงชีพพ่อแม่ต้องท างานนอกบ้าน  การเลี้ยงดูลูก จึงเป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยง  ลูกจ้าง 
สถานรับฝากเลี้ยงเด็กเป็นต้น  จึงเกิดช่องว่างความสัมพันธ์ในครอบครัว  น ามาซึ่งความคิดแปลกแยก 
ขาดความรักความเข้าใจจากคนรอบข้าง   เหล่านี้ จึงเป็นสาเหตุที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบผิดๆ
กลายเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน 
 จากความส าคัญของเร่ืองนี้ เมื่อย้อนกลับมามองดูครอบครัวของข้าพเจ้าที่มีความรัก ความ
อบอุ่นอยู่อย่างสมบูรณ์  ข้าพเจ้าได้เอา ประสบการณ์ชีวิต ที่มีคุณค่าของข้าพเจ้าที่มีความผูกพันกับแม่
และครอบครัว มาเป็นความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะ   ทั้งนี้เพื่อให้ผล งานเป็นความ
ทรงจ าที่ดี  เป็นตัวแทนของความรัก ความอบอุ่นของชีวิต อันบริสุทธ์  และเพื่อให้คนในสังคมได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวต่อไป  

                                                           
1 ไพฑูรย์  เครือแก้ว,ลักษณะของครอบครัวไทย,เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2556,เข้าถึงได้จาก http :// www. 

socialwarning.m-society.go.th. 
 2 อคิน ระพีพัฒน์,  “สภาพเด็กชนบทในประเทศอุตสาหกรรม.”  เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ
เรื่องสภาวะเด็กกับระเบียบโลก,  23  ธันวาคม 2534,  อ้างถึงใน  จิตตินันท์  เดชะคุปต,์ วารสารคหเศรษฐศาสตร ์ 35, 
1 (มกราคม 2535):33. 
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จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ 

 ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอด ความรู้สึกจากความทรงจ าและประสบการณ์ ที่มีคุณค่าในชีวิต    ที่

ข้าพเจ้ามีต่อครอบครัว  เป็นเร่ืองราวของความทรงจ าที่ดี   สร้างเป็นผลงานจิตรกรรมสื่อผสมขขึ้น ด้วย

การใช้วัสดุพื้นถิ่น  อันได้แก่ผ้าถุงของแม่ที่ข้าพเจ้าผูกพันกับวัสดุสิ่งของอื่นๆ  สร้างขึ้นเป็นรูปร่างของ

จินตนาการที่พรรณาถึงความรักความผูกพัน ธ์  ที่ข้าพเจ้ามีต่อครอบครัวและ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ของข้าพเจ้าในเกาะภูเก็ตที่เป็นบ้านเกิดของข้าพเจ้า ผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจึงเป็นงานจิตรกรรม

สื่อผสม   ที่เป็นสัญลักษณะและตัวแทนของความรัก   ความห่วงใย   ที่มีต่อครอบครัวและบ้านเกิด 

สมมุติฐานของการศึกษา 

 ความเป็นครอบครัวควรเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสองคนที่มีรากฐานของความรัก   ความผูกพัน ธ์
ตัดสินใจมาด าเนินชีวิตร่วมกัน  โดยที่การแต่งงาน  ถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญของการก าเนิดชีวิต
ครอบครัว  การสร้างครอบครัวโดยปราศจากความรัก  ความเข้าใจ  ขาดความรู้  ขาดความพร้อมทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลให้สัมพันธภาพของคู่สมรสมีปัญหา  และหากมีลูกโดยที่ทั้งส องฝ่ายยังไม่มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน   ก็ยิ่งสร้างปัญหาต่างๆตามมา  ทั้งคู่สมรสเองและลูก      เพื่อให้ครอบครัวไทย
ได้รับการดูแลและได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นควรอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ   ภาค 
เอกชน  ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง  จะต้องร่วมกันเสริมสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง  เพราะ
รัฐบาลเพียงล าพัง ไม่อาจสร้างและพัฒนาสถาบันครอบครัวไปสู่ความเข้มแข็งได้อย่างสม บูรณ์ การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน    จึงมีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนเองที่ต้องหันกลับมา
มองและให้ความส าคัญกับครอบครัวอย่างจริงจัง 
 จากประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้าที่มีความผูกพันธ์กับครอบครัว  ท าให้เกิดเป็นความบันดาล
ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานเป็นตัวแทนของควา มรัก  ความอบอุ่นของชีวิตและ
เป็นส่วนหน่ึงที่ได้มีส่วนร่วม  ให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลเอาใจใส่คนใน
ครอบครัว 
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ขอบเขตของการท าวิทยานิพนธ์ 

1. ขอบเขตของเน้ือหาเร่ืองราวในการสร้างงานจิตรกรรมทุกชิ้น  อ้างถึงประสบการณ์ตรงในชีวิตของ

ข้าพเจ้า  อันเป็นความทรงจ าที่ข้าพเจ้ามีต่อครอบครัว  ความรู้สึกจากการได้สัมผัสความรัก การดูแล

เอาใจใส่ เป็นภาพแห่งความสุข ความอบอุ่นที่ไม่มีทางเสื่อมคลาย  ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นในครอบครัวที่รัก

ในธรรมชาติและเวลาความสุขของครอบครัวมักจะมีการท ากิจกรรมพักผ่อนอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติ

เสมอ  ดังนั้นบริบทต่างๆจึงแสดงออกเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติ 

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ  ข้าพเจ้าได้เลือกสรรลวดลายของผ้าถุงมาเป็นแรงบันดาลใจและสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างลวดลายของผ้าถุงกับจินตนาการที่เกิดจากประสบการณ์ความรักของครอบครัว

ลงไปในผ้าถุง รูปแบบของข้าพเจ้าจึงเน้น สร้างความรู้สึกถึงค วามสุข ความรัก ความอบอุ่น นุ่มนวล 

อ่อนโยน เพื่อให้เกิดผลทางความรู้สึก บรรลุเป้าหมายและการแสดงออก โดยมีลักษณะแบบกึ่ง

นามธรรม 

3. ขอบเขตทางด้านเทคนิค ข้าพเจ้าให้ความส าคัญต่อรูปทรงที่มีเอกภาพ  สุนทรียภาพ เทคนิคเป็นแบบ

สื่อผสม เช่น เย็บ ปะ ติด และการวาด ซึ่งสามารถได้ความละเอียด ประณีต ตอบสนองเร่ืองราวที่

ต้องการน าเสนอได้ เพื่อให้การสื่อสาร สาระ ต่อสาธารณชนมีความหลากหลายน่าสนใจ  อีกทั้งยังเป็น

การกระตุ้ นเตือนให้ผู้คนได้หันกลับมามอ งสาระแห่งชีวิตด้วยการให้ความรักความอบอุ่นใน ครอบ  

ครัวต่อไป 

ข้อจ ากัดการศึกษา 

 สิ่งส าคัญในผลงานวิทยานิพนธ์ชุด   “จินตนาการและความทรงจ า ” นี้ ต้องการถ่ายทอดถึง

ความรักความอบอุ่นที่ได้ รับจากแม่และครอบครัว โดยใช้สื่อผ้าถุง พื้นบ้านทางใต้   น ามาถ่ายทอด

ปะติดปะต่อให้มีลักษณะเป็น ไปตามจินตนาการความทรงจ าที่มีคุณค่าต่อจิตใจ   โดยสร้างสรรค์เป็น

งานจิตรกรรมไทยแ นวร่วมสมัย 2มิติแบบ สื่อผสม  ข้าพเจ้าได้น าผ้าถุงแม่มาเป็น เคร่ืองมือ และ

สัญลักษณ์ ในการถ่ายทอดผสมผสานกับจินตนาการ   ความรู้สึก   ลงในผ้าถุง ให้เป็นเส มือนดินแดน

สวรรค์แห่งความสุข ความรักอันบริสุทธ์ที่เกิดจากความรักของครอบครัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ในด้านการพัฒนารูปแบบและความคิดนั้น วิทยานิพนธ์ชุดนี้ได้พัฒนามาจากผลงานก่อน

วิทยานิพนธ์ แนว ความคิด  จุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมความรู้สึกสายสัมพันธ์ของครอบครัว ข้าพเจ้า ได้

พัฒนารูปแบบและวิธีการแสดงออกให้ตอบสนองต่อความคิดมากยิ่งขึ้น 

นิยามศัพท์ 

ผ้าถุง : ผ้าถุงในที่นี้ที่ได้กล่าวมาคือผ้าปาเต๊ะที่หญิงสาวชนบทภาคใต้ชอบนุ่ง 

จินตนาการ  : การคิดสร้างภาพในจิตใจหรือ พลังของจิตที่สร้างภาพขึ้นใหม่ภายในใจ ให้น่าพอใจกว่า  

สวยกว่า เป็นระเบียบ กว่า เป็นการผสมผสานประสบการณ์ต่าง ๆ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ

ความทรงจ า: ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของข้าพเจ้าที่ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวที่อบอุ่น 

ศิลปะแบบกึ่งนามธรรม (Semiabstract) : เป็นการถ่ายทอดที่ผิดเบนไปจากรูปธรรมหรือ  แบบเหมือน

จริงด้วยการตัดทอนรูปทรงจากของจริงให้เรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงเดิมอยู่สามารถดูรู้ว่าเป็นภาพอะไร 

สมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance) : เป็นลักษณะซึ่งเรียกว่า  "สมดุลโดยความรู้สึก " 

กล่าวคือ องค์ประกอบซ้าย ขวา หรือ บน ล่าง ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเหมือนกัน หรือต้องมีขนาด ปริมาตร 

หรือ น้ าหนัก ฯลฯ เท่าๆ กัน   เพียงแต่เมื่อมองดูแล้วกลับให้ความรู้สึกว่าเกิด ความสมดุลภายในภาพ 

ไม่ท าให้เกิดความรู้สึกว่ามีน้ าหนักไปกดทับ หรือตกไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่ง ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
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บทท่ี 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้าน้ัน เกิดขึ้นด้วยบริบทโดยรอบไม่ว่าจะเป็นประสบ 

การณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่เกิดจากความผูกพันธ์ กับครอบครัว  การเลี้ยงดูของพ่อแม่ตลอดจน

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ข้าพเจ้าด าเนินชีวิต  

ความส าคัญต่อสมาชิกครอบครัว 

 ความส าคัญของครอบครัวที่มีต่อสมาชิกแต่ละบุคคลนั้น  มีผลต่อการพัฒนาตนเองในทุกด้าน

ของบุคคล เพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกของมนุษย์ที่ช่วยหล่อหล อม ขัดเกลา ให้ผู้สร้าง

งานศิลปะถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นออกมาเป็นผลงาน 

 ด้วยธรรมชาตินิสัยของคนท างานศิลปะ  การอ้างถึงอิทธิพลที่ได้รับจากสิ่งต่างๆโดยรอบ ไม่

ว่าจะเป็นธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปินผู้สร้างผลงานไว้ในอดีตจึงไม่ใช่เร่ืองผิดแปลกอะไร 

ตรงกันข้ามกลับ เป็นวิธีแสดงถึงเหตุและผลในการสร้างสรรค์ศิลปะยิ่งขึ้น  ข้าพเจ้าจึงมีข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานเป็นส่วนที่ควรกล่าวถึงดังนี้ 

1.อิทธิพลที่ได้รับจากครอบครัว 

2.อิทธิพลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม 

3.อิทธิพลที่ได้รับจากวัฒนธรรมการแต่งกายในภาคใต้ 

4.อิทธิพลที่ได้รับจากศาสนา 

5.อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปกรรม 

 

   ส
ำนกัหอ
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อิทธิพลท่ีได้รับจากครอบครัว 

 พลังแห่งครอบครัวน้ันสามารถสร้างสรรค์ให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้มากมายในสังคม   ทั้งในสิ่งที่

เราเห็นเป็นรูปธรรมต่างๆ  ก็ล้วนแปรรูปมาจากพลังงานแห่งครอบครัว   ที่ส าคัญคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น

นั้น  แม้สัมผัสไม่ได้ในทางรูปธรรม แต่เราก็สามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกว่าพลังจากครอบครัวน้ัน

เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ 

“จงแผ่ขยายความรักสู่ทุกหนแห่ง 

โดยเร่ิมต้นแบ่งปันไปภายในบ้าน 

จงรักลูก-ภรรยา-สามีให้แสนนาน 

แล้วเจือจานสู่เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง”3 

 ขั้นแรกต้องสร้างความส าเร็จของการอยู่ร่วมกันให้มีความสุข   การมาอยู่อาศัยร่วมกันเป็นการ

เร่ิมต้นของชีวิตครอบครัวที่ต่างคนต่างต้องศึกษา   หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่

เกี่ยวข้องมากมาย  ปัจจุบันบางอย่างเป็นตัวเสริมชีวิตครอบครัวให้มีความราบร่ืน   แต่ปัจจัยบางอย่าง ก็

เป็นตัวท าลายชีวิตครอบครัว  ซึ่งแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนสองคนที่มาจากต่างบิดามารดา   ต่าง

ครอบครัว   ต่างการเลี้ยงดู  และต่างสิ่งแวดล้อมย่อมต้องมีปัญหาไม่มากก็น้อย  

 ในครอบครัวที่มีลูก ความส าเร็จของครอบครัวส่วนหน่ึงสามารถประเมินได้จากตัวลูก   ซึ่งลูก

เป็นตัวกลางของความส าเร็จระหว่างพ่อกับแม่  แต่ มิได้หมายความว่าครอบครัวที่มีสุขจะต้องมีลูกที่

เรียนดี  เรียนสูง  เรียนเก่ง  เช่น ต้องเรียนวิศวะหรือแพทย์ตามสมัยนิยม   ซึ่งโอกาสเช่นน้ีเป็นไปไม่ได้

กับเด็กทุกคน   และไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นกับเด็กทุกคน   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคว ามสนใจและความพอใจใน

การเลือกศึกษาของเด็ก   หากประสบความส าเร็จได้ก็นับได้ว่า ลูกเป็นอภิชาตบุตรเช่นกัน   เป็นเร่ืองที่

ควรแก่การภูมิใจ   แต่หากเด็กจะเรียนด้อยหรือไม่ได้เรียน  ด้วยข้อจ ากัดหลายประการ  เช่น  พ ิ

การ  เจ็บป่วย   ก็มิใช่ความผิดของครอบครัว   

                                                           

 
3

 นายแพทย์เกษม ตันติผลาชิวะ ดร.กุลยา ตันติผลชิวะ,ความส าคัญและคุณค่าของครอบครัว,เข้าถึงเมื่อ 22 
มีนาคม 2556,เข้าถึงได้จาก http://www.sarnrak.net>blag/ 
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 ครอบครัวดีมีสุขเท่านั้น  จึงจะประสบความส าเร็จของครอบครัว   การสร้างชีวิตครอบครัวให้

เป็นไปอย่างราบร่ืนเป็นสิ่งไม่ยาก  หากบุคคลในครอบครัวให้การยอมรับกันและกัน    มุ่งมั่นที่จะ

ส่งเสริมกันอย่างใจจริง  ใช้ความรู้ของการอยู่อย่างเอ้ืออาทรเป็นฐานของการสร้างความส าเร็จ  ให้กับ

ชีวิตครอบครัว 

 เมื่อย้อนความทรงจ าในวัยเด็ก ภาพที่ข้าพเจ้ายังจดจ าได้ไม่เคยลืมก็คือ  พ่อกับแม่จะพาข้าพเจ้า

และน้องๆไปวิ่งเล่นในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่เสมอ  ครอบครัวข้าพเจ้า เป็นครอบ  

ครัวที่รักในธรรมชาติ  เราชอบเล่นน้ าทะเล ท ากิจกรรมร่วมกัน   ถึงแม้สมัยก่อนครอบครัวข้าพเจ้าจะ มี

ฐานะที่ ล าบาก  มีอยู่คร้ังหนึ่งที่ข้าพเจ้าจ าได้   ทั้งบ้านข้าพเจ้า มีปลาทู เหลืออยู่แค่  1 ตัว แต่ต้องกินทั้ง

ครอบครัวด้วยความรัก  และเสียสละของแม่และพ่อ  ยอมอดเพื่อให้ลูกได้กิน ซึ่งเป็นความทรงจ าที่

ข้าพเจ้าไม่อาจลืมได้เลยกับความรักที่แม่กับพ่อได้มี ให้  ถึงแม้ตอนนั้นเราจะล าบาก ก็ตาม แต่ข้าพเจ้า

กับมีความสุขมากกว่าสิ่งอื่นใด เพราะความรักที่แม่กับพ่อมีให้นั้นข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นและมีความสุขอยู่

เสมอ 

 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายตอนวัยเด็ก 
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ภาพที่ 2 ภาพถ่ายตอนวัยเด็ก 
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อิทธิพลท่ีได้รับจากสภาพแวดล้อม 

 จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทย 4 เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ

ประเทศไทย มีลัก ษณะต่างจากจังหวัดอ่ืน อย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่พื้นที่

ของจังหวัดทั้งหมดเป็นเกาะในหมาสมุทรอินเดีย 

 จังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือจังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออกคือจังหวัดพังงาและจังหวัด

กระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดีย และยังเป็นเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภู เก็ตทาง

ทิศใต้และตะวันออก การเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตนอกจากทางเรือแล้ว สามารถข้ามสะพานสารสิน และ

สะพานคู่ขนาน คือสะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร เพื่อเข้าสู่ตัวจังหวัด และทาง

อากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับ ท่าอากาศยานนี้ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของ

เกาะ 

 เดิมค าว่า ภูเก็ต นั้นใช้ค าว่า ภูเก็จ อันแปลว่า เมืองแก้ว จึงใช้ตราเป็นรูปภูเขา (ภู)มีประกายแก้ว

(เก็จ)เปล่งออกเป็นรัศมี (ดูตราที่ผ้าผูกคอลูกเสือ ) ตรงกับความหมายเดิมซึ่งชาวทมิฬเรียก มณิครัม 

ตามหลักฐาน พ.ศ. 1568 ภูเก็ตเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือที่ใช้เส้นทางระหว่าง จีนกับอินเดีย  โดยผ่าน

แหลมมลายู หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ หนังสือภูมิศาสตร์และแผนที่เดินเรือของคลอดิอุส ปโตเลมี 

เมื่อประมาณ พ.ศ. 700 กล่าวถึงการเดินทางจากแหลม สุวรรณภูมิลงมาจนถึงแหลมมลายู  ซึ่งต้องผ่าน

แหลมจังซีลอน หรือเกาะภูเก็ต(เกาะถลาง)นั่นเอง 

 จากประวัติศาสตร์ไทย  ภูเก็ตเป็นส่วนหน่ึงของ อาณาจักรตามพรลิงก์  อาณาจักรศรีวิชัย  สืบ

ต่อมาจนถึงสมัยอาณาจักรศิริธรรมนคร เรียกเกาะภูเก็ตว่า เมืองตะกั่วถลาง เป็นเมืองที่ 11 ใน 12 เมือง

นักษัตร โดยใช้ตราเป็นรูปสุนัข จนถึง สมัยสุโขทัย  เมืองถลางไปขึ้นกับเมือง ตะกั่วป่า  ในสมัยอยุธยา  

ชาวฮอลันดา  ชาวโปรตุเกส  และชาวฝร่ังเศส  ได้สร้างสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรับซื้อแร่ ดีบุกจากเมือง

(ถลาง)ภูเก็ต 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ได้เกิดสงครามเก้าทัพขึ้น  พระเจ้าป

ดุง   กษัตริย์ของ ประเทศพม่า ในสมัยนั้น  ได้ให้แม่ทัพยกทัพมาตีหัวเมือง ปักษ์ใต้   เช่น ไชยา  
                                                           

 4 จังหวัดภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดภูเก็ต/ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1568
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._700
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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นครศรีธรรมราช และให้ยี่หวุ่นน าก าลังทัพเรือพล 3,000 คนเข้าตีเมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และ

เมืองถลาง ซึ่งขณะนั้นเจ้าเมืองถลาง (พญาพิมลอัยาขัน ) เพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิงจัน ภรรยา 

และคุณมุก น้องสาว จึงรวบรวมก าลังต่อสู้กับพม่าจนชนะเมื่อวันที่ 13 มีนาคม  พ .ศ . 2328  

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจันเป็น  

ท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุนทร 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวบรวมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกตั้ง

เป็นมณฑลภูเก็ต และเมื่อปี พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกระบบ มณฑลเทศาภิบาล  เปลี่ยนมาเป็น จังหวัดภูเก็ต 

จนถึงปัจจบุัน 

 ตัวข้าพเจ้าเองได้เกิดมาในพื้นถิ่นภาคใต้ของจังหวัดภูเก็ต  ภูเก็ตเป็นถิ่นที่มีธรรมชาติอันสวย

สดงดงาม   จนขึ้นชื่อด้ังค าขวัญที่ว่า “ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี

บารมีหลวงพ่อแช่ม ” จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญที่มีชื่อเสียงมากมาย 5 และหลากหลาย

รูปแบบ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่น  คือ ชายหาดต่างๆ เช่น หาดป่าตอง หาดกะรน  

หาดกะตะ หาดกมลา ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีเกาะใหญ่น้อยต่างๆ รอบภูเก็ต เช่น เกาะไม้ท่อน  เกาะราชา 

เกาะรัง เกาะเฮ เกาะสิเหร่ เป็นต้น รวมทั้งมีน้ าตกบางแป น้ าตกกะทู้  และน้ าตกโตนไทรด้วย  ส าหรับ

สถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และศาสน าสถานที่ส าคัญ 6 ได้แก่ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรี 

วัดฉลอง ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่  พิพิธภัณฑ์ภูเก็ต

ไทยหัว เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอ่ืนๆ  อีกมากมาย เช่น ภูเก็ตแฟนตาซี 

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย   สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า  สวนสัตว์ภูเก็ต ฯลฯ 

 

                                                           

 5 คู่มือท่องเท่ียวภูเก็ต,เข้าถึงเมื่อ 27 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://thai.tourismthailand.org/ภูเก็ต/ 
 6 “แหลมหินภูเก็ต”,Trips magazineเกาะมาหาอร่อยชมวิวชิมซีฟู้ด 17, 197(มีนาคม 2556) : 114. 

http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2328
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
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         ภาพที่ 3  แผนที่เส้นทางการเดินเรือบริเวณแหลมสุวรรณภูมิ เขียนโดยชาวฝรั่งเศสสมัยอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จ       

         พระนารายณ์ (ค.ศ. 1657-ค.ศ. 1688) 

 

    

ภาพที่ 4  แผนที่ประเทศไทยและเกาะภูเก็ตในปัจจุบัน 

 ภูเก็ตจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของแหลมมลายู  เรื่อยลงไปจนถึงมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซ่ึงมี

ลักษณะของชาวทะเลชาวใต้  ที่ใช้ศิลปะวัฒนธรรมร่วมกัน 
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ภาพที่ 5 อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต 

 

 

  

ภาพที่ 6 หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
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ภาพที่ 7 จุดชมวิวสามอ่าว จังหวัดภูเก็ต 

 

 

ภาพที่ 8 น้ าตกโตนไทร จังหวัดภูเก็ต 

 

 

ภาพที่ 9 พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีร ี
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ภาพที่ 10 ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

อิทธิพลท่ีได้รับจากวัฒนธรรมการแต่งกายในภาคใต้ 

 ภาคใต้ของไทยเร่ิมตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย เป็นพื้นที่ที่ถูก
ขนาบด้วยทะเลทั้งสองฟาก และเป็นจุดผ่านของเส้นทางค้าขายติดต่อระหว่าง อารยธรรมตะวันออก
และตะวันตกมาตั้งแต่อดีต ชึ่งชัดเจนมากในสมัยอยุธยา เพราะเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็น
ท่าเรือ อารยธรรมต่างประเทศหลายอย่างที่เข้าสู่ราชอาณาจักรสยาม   มักจะผ่านภาคใต้น้ีก่อน  เป็นเหตุ
ให้พื้นที่คาบสมุทรตอนนี้ค่อนข้างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

 ในด้านการใช้ผ้า มีบันทึกว่าชาวภาคใต้ใช้ผ้าหลายรูปแบบ ทั้งผ้าฝ้าย ผ้าแพร ผ้าเขียนลาย
เทียน ผ้ามัดย้อม แต่ผ้าที่มีชื่อที่สุดของภาคใต้กลับเป็นผ้ายก โดยเฉพาะผ้ายกจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่รู้จักในนามของผ้ายกเมืองนค ร เป็นผ้าที่ราชส านักภาคกลางสั่ง ทอและให้ส่งเป็น
บรรณาการ ต่อมาในระยะหลังก็มีผ้าที่มีชื่อเสียงตามมาอีกหลายชนิด แต่ชาวบ้านปักษ์ใต้ทั่วไปเดิม
นิยมนุ่งผ้าคล้ายผ้าขาวม้ามีสีแดง การนุ่งผ้าปาเต๊ะหรือบาติกที่มีลวดลายสีสันหลากหลายเป็นความ
นิยมในช่วงหลังจากการรับอิทธิพลของผ้ามาเลเซีย อินโดนีเซีย ชาวไทยมุสลิมภาคใต้นิ ยมนุ่งโสร่ง
ลายตะรางแบบชาวเบงกอลทั่วไป7  

                                                           

 
7

 ประวัติบาตกิ, เข้าถึงเมื่อ 27  มีนาคม 2556 เข้าถึงได้จาก http://www.thaiblogonline.com.  
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 ผ้าปาเต๊ะหรือผ้าบาติก 8  เป็นค าที่เรียกผ้าชนิดที่มีการท าโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้
ติดสีและใช้วิธีการแต้ม  ระบาย  หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่าน
ขั้นตอนการปิดเทียน  แต้มสี  ระบายสี  และย้อมสีนับสิบๆคร้ัง  ส่วนผ้าบาติกอย่างง่ายอาจท าโดยการ
เขียนเทียนหรือพิมพ์เทียน แล้วจึงน าไปย้อมสีที่ต้องการ 
 ค าว่า”บาติก” ( Batik) หรือ “ปาเต๊ะ” ( Batek) มาจากค าว่า Ba =  Art  และ  Tik = จุด เดิมเป็น
ค าในภาษาชวา  ใช้เรียกผ้าที่มีลวดลายเป็นจุด  ค าว่า “ติก” มีความหมายว่า  เล็กน้อยหรือจุดเล็กๆมี
ความหมายเช่นเดียวกับ ค าว่า  ตริติก  หรือตาริติก  ดังนั้นค าว่า  บาติก  จึงมีความหมายว่าเป็นงาน
ศิลปะบนผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดด่างๆ 
 วิธีการท าผ้าบาติกในสมัยดั้งเดิมใช้วิธีการเขียนด้วยเทียน (Wax  writing /Wax hand draw)  
ดังนัน้  ผ้าบาติกจึงเป็นลักษณะผ้าที่มีวิธีการผลิตโดยใช้เทียนปิดในส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี  และใช้
วิธีระบาย  แต้มและย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี  แม้ว่าวิธีการท าผ้าบาติกในปัจจุบันจะก้าวหน้าไป
มากแล้วก็ตามแต่ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของผ้าบาติก  ก็คือ  จะต้องมีวิธีก ารผลิตโดยใช้เทียนปิด
ส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีหรือส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีซ้ าอีก 
 

  
ภาพที่ 11 ผ้าปาเต๊ะ 

 
 ผ้าปาเต๊ะ มีลักษณะลวดลายที่ใช้รูปทรงมาจากธรรมชาติ เช่น ลายดอกไม้ พืชพันธ์ที่มาจาก
พื้นถิ่นทางใต้น่ันเอง  ท าให้ลายผ้าปาเต๊ะแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวทะเลใต้อย่างแท้จริง 
แหล่งก าเนิดผ้าปาเต๊ะ 
            แหล่งก าเนิดของผ้าบาติกมาจากไหนยังไม่เป็นที่ยุติ นักวิชาการชาวยุโรป หลายคนเชื่อว่ามีใน
อินเดียก่อนแล้วจึงแพร่หลายเข้าไปในอินโดนีเซีย  อีกหลายคนเชื่อว่ามาจากอียิปหรือเปอร์เซีย 

                                                           

 8 ศุภฤกษ์  ทองประยูร, “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การท าผ้าปาเต๊ะ,” วารสารศิลปวัฒนธรรม คุรุปริทัศน ์4, 
9 (กันยายน 2522) : 70. 
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 แม้ว่าจะได้มีการค้นพบผ้าบาติกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศอื่นๆ  ทั้งอียิปต์  อินเดีย  และ
ญ่ีปุ่น แต่บางคนก็ยังเชื่อว่า  ผ้าบาติกเป็นของดั้งเดิมของอินโดนีเซีย 9  และยืนยันว่าศัพท์เฉพาะที่เรียก
วิธีการและขั้นตอนการท าผ้าบาติก  เป็นศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย  สีที่ใ ช้ย้อมก็เป็นพืชที่มีในประเทศ
อินโดนีเซีย  แท่งขี้ผึ้งที่ใช้เขียนลายก็เป็นของอินโดนีเซีย   ไม่เคยมีในอินเดียเลย  เทคนิคที่ใช้ใน
อินโดนีเซียสูงกว่าที่ท ากันในอินเดีย  และจากการศึกษาค้นคว้าของ N.J. Kron   นักประวัติศาสตร์
ชาวดัทช์ ก็สรุปไว้ว่าการท าโสร่งบาติกหรือโ สร่งปาเต๊ะ เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก่อนติดต่อกับอินเดีย  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสือบุหงาร าไป หน้า 
1ไว้ว่า   แม้ว่าจะมีการค้นพบลักษณะผ้าบาติกในดินแดนอ่ืนๆ นอกจากอินโดนีเซีย แต่ก็คงเป็น
ลักษณะเฉพาะท้องถิ่น วิธีการปลีกย่อยจะแตกต่างกัน   ตามวิธีการท าผ้าของชาติต่างๆ  ที่จะให้มี
ลวดลายสีสันผ้าบาติกของอินโดนีเซียก็น่าจะ มีก าเนิดในอินโดนีเซียเอง  คงไม่ได้รับการถ่ายทอดจาก
ชาติอ่ืนๆส่วนการท าผ้าโปร่งบาติกนั้นคงมีก าเนิดจากอินโดนีเซียค่อนข้างแน่นอน 
 
วิวัฒนาการการท าผ้าบาติกในอินโดนีเซีย 
 การท าผ้าบาติกในระยะเวลาแรกคงท ากันเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูง  หรือท าเฉพาะในวัง  แต่ก็มี
ผู้ให้ความเห็นขัดแย้งว่า  น่าจะเป็นศิลปะพื้นบ้านใช้กันเป็นสามัญ  ผู้ที่ท าผ้าบาติกมักจะเป็นผู้หญิง
และท าหลังจากว่างจากการท านา 
 นคริสต์ศตวรรษที่ 12 ประชาชนชวาได้ปรับปรุงวิธีการท าผ้าบาติกด้านการแก้ไขวิธีการผสม
สี แต่ทั้งนี้ก็วิวัฒนาการมาจากความรู้ดั้งเดิม   ในคริสต์ศตวรรษที่  13  การท าผ้าบาติกผูกขาดโดย
สุลต่านและถือว่าการท าผ้าบาติกเป็นศิลปะในราชส านัก  โดยมีสตรีในราชส านักเป็นผู้ผลิต  ผ้าบ าติก
ในยุคนี้เรียกว่า “คราทอน”( Karton) เป็นผ้าบาติกที่เขียนด้วยมือ  ( Batik Tulis )  แต่เมื่อผ้าบาติกได้รับ
ความนิยมมากขึ้นและมีลูกค้ามากม าย  การท าผ้าบาติกได้ขยายวงกว้าง มากขึ้นการผูกขาด  โดย
ครอบครัวสุลต่านก็สิ้นสุดลง     ศิลปะการท าผ้าบาติกได้แพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไป 
 ผ้าบาติกในระยะแรกมีเพียงสีครามและสีขาว  ในศตวรรษที่ 17 ได้มีการค้นพบสีต่างๆอีก เช่น 
สีแดง   สีน้ าตาล   สีเหลือง   สีต่างๆ เหล่านี้ได้มาจากพืชทั้งสิ้น   ต่อมาก็รู้จักผสมสีเหล่านี้ท าให้
ออกมาเป็นสีต่างๆ   ภายหลังจึงมีการค้นพบสีม่วง   สีเขียว   และสี อ่ืนๆ อีกในระยะปลายศตวรรษที่ 
17 ได้มีการสั่งผ้าลินินสีขาวจากต่างประเทศเข้ามา   นับเป็นความก้าวหน้าในการท าผ้าบาติกอีกก้าว
หนึ่งโดยเฉพาะเทคนิคการระบายสีผ้าบาติก   เพราะเร่ิมมีการใช้สีเคมีในการย้อมการระบายสี ซึ่ง
                                                           

 9“ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”,วารสารศิลปวัฒนธรรม คุรุปริทัศน,์ 
4, 9 (กันยายน 2522) : 65. 
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สามารถท าให้ผลิตผ้าบาติกได้จ านวนมากขึ้นและได้พัฒ นาระบบธุรกิจผ้าบาติกจนกลายเป็นสินค้า ส่ง 
ออกในปี ค.ศ. 1830  ชาวยุโรปได้เลียนแบบผ้าบาติกของชวาและได้ส่งมาจ าหน่ายที่เกาะชวาในปี ค .ศ. 
1940  ชาวอังกฤษก็ได้พยายามเลียนแบบให้ดียิ่งขึ้น10     เพื่อส่งมาจ าหน่ายที่เกาะชวาเช่นเดียวกัน 
 ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา   ได้มีการท าเคร่ืองหมายในการพิมพ์ผ้าบาติก  โดยท า
เป็นแม่พิมพ์โลหะทองแดง   ซึ่งเรียกว่า “จั๊บ”(Cap) ท าให้สามารถผลิตผ้าบาติกได้รวดเร็วขึ้น  ต้นทุนก็
ถูกลงทดแทนผ้าบาติกลายเขียนแบบดั้งเดิม  การท าผ้าบาติกด้วยแม่พิมพ์ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
ในลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ประชาชนก็เร่ิมท าผ้าบาติกเป็นอาชีพมากขึ้น  การผลิตผ้า
บาติกจากเดิมที่เคยใช้ฝีมือสตรีแต่เพียงฝ่ายเดียว  เร่ิมมีผู้ชายเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต  โดยเฉพาะ
การพิมพ์เทียนและการย้อมสี  ส าหรับการแต้มสีลวดลายยังใช้ฝีมือสตรี เช่นเดิม 
 ความนิยมในการใช้ผ้าบาติกโดยเกาะชวา  เมื่อก่อนใช้กันเฉพาะสตรีและเด็กเท่านั้น ต่อมาได้
ใช้เป็น เคร่ืองแต่งกายของหนุ่มสาวมี 3 ชนิด คือ  
             1.โสร่ง  (Sarong) เป็นผ้าที่ใช้นุ่ง โดยการพันรอบตัว  ขนาดของผ้าโสร่งโดยทั่วไปนิยมผ้า
หน้ากว้าง 42 นิ้ว  ยาว 2 หลาคร่ึง  ถึ ง 3 หลาคร่ึง  ผ้าโสร่งมีลักษณะพิเศษคือ ส่วนที่เรียกว่า ”ปาเต๊ะ”  
หมายถึง ส่วนที่เรียกว่า หัวผ้า  โดยมีลวดลาย สีสันแปลกต่างไปจากส่วนอ่ืนๆในผ้าผืนเดียวกัน 
             2. สลินดัง  (Salindang)  เป็นผ้าซึ่งใช้นุ่งทับกางเกงของบุรุษหรือเรียกว่า  “ผ้าทับ” เป็นผ้าที่
เน้นลวดลายประดับหรือชายผ้าสลินดังมีความยาวประมาณ  3 หลา กว้างประมาณ 8 นิ้ว สตรีนิยมน า
ผ้าสลินดังคลุมศีรษะ 
               3. อุเด็ง  (Udeng)  หรือผ้าคลุมศีรษะ  โดยทั่วไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ผ้าชนิดนี้
สุภาพบุรุษใช้โพกศีรษะเรียกว่า ”ซุรบาน”ส าหรับสตรีจะใช้ทั้งคลุมศีรษะ และปิดหน้าอกเรียกว่า ”เกิม
เบ็น” (Kemben)  ผ้าอุเด็งนิยมลวดลายที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยม  ผ้าคลุมชนิดนี้ไม่ปิดบ่าและไหล่เหมาะ
ส าหรับเกษตรกรที่ท างานหนักเพื่อจะได้เคลื่อนไหวได้สะดวก 
 ส าหรับผ้าสลินดัง ภายหลังได้ท าขนาดให้ยาวขึ้นโดยใช้ผ้าหน้ ากว้าง  42 นิ้ว ยาว 4-5 หลา 
ต่อมาได้มีการดัดแปลงเป็นเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ ได้มีการใช้ผ้าบาติกนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งบุรุษ   
สตรี  เด็ก  ที่ได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาการท าผ้าบาติกให้มีความก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับการ
พัฒนาการด้านอ่ืนๆ จนกลายเป็นสินค้าที่ถูกใจ ต่ างชาติได้จัดจ าหน่ายเป็นสินค้าออก  ซึ่งท าให้ผ้า
บาติกและเทคนิคการท าผ้าบาติกแพร่หลายออกไปสู่ประเทศอ่ืนๆอย่างกว้างขวาง 
 นประเทศไทยได้มีการท าผ้าบาติกลายพิมพ์เทียนมาก่อนในปี พ.ศ. 2483 ที่อ าเภอสุไหงโก-ลก  
จังหวัดนราธิวาส โดยสองสามี-ภรรยาชาวไทยเชื้อสายมลายูชื่อ นายแวมะ  แวอาลี (ปัจจุบันท่านได้ถึง

                                                           

 10 วัฒนธรรมของภาคใต,้ เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.learners.in.th 
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แก่กรรม) และ นางแวเย๊าะ  แวอาแด  ในยุคแรกได้ผลิตเป็นผ้าคลุมหัวสไบไหล่ (Kain lepas)โดยใช้วิธี
แกะสลักลวดลายบนมันเทศและมันส าปะหลังมาท าเป็นแม่พิมพ์ ต่อมาได้ผลิตในรูปแบบของผ้าโสร่ง
ปาเต๊ะ(Batik Sarong)โดยใช้แม่พิมพ์โลหะที่ผลิตในรั ฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย สืบทอดกันมาจนถึง
ปัจจุบันโดยเฉพาะในแถบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย  ต่อมาภายหลัง กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมและเผยแพร่การท าผ้าบาติกพื้นฐาน
ตามแนวเทคนิคของกรมส่งเสริมฯ ซึ่งส่วนใหญ่มักนิยมใช้โซดาแอสเ ป็นสารกันสีตก  ทางภาคเหนือ
ของไทยได้มีการท าผ้าบาติกมานาน จะรู้จักในนามผ้าบาติกใยกัญชาย้อมด้วยสีอินดิโก้ เพียงสีเดียว
โดยฝีมือของชาวเขาเผ่าม้งในภาคเหนือ ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะได้รับอิทธิพลศิลปะบาติกจากประเทศจีน
ตอนใต ้
 ส าหรับชาวใต้โดยทั่วไปไม่นิยมสวมเสื้อผ้าที่ผลิ ตด้วยใยไหม  เว้นแต่จะเป็นโอกาสพิเศษ

เท่านั้นในเวลาทั่วไปจะนิยมสวมเสื้อผ้าเนื้อบางเบาแต่มีลายสีสันฉูดฉาด  โดยเฉพาะผ้าย้อมสีที่เรียกว่า 

ผ้าปาเต๊ะ11 เป็นที่นิยมแพร่หลายตามคาบสมุทรภาคใต้ชาวมลายู จนกระทั่งถึงชาวหมู่เกาะชวา  หมู่เกาะ

สุมาตรา และฟิลิปปินส์  ผ้าปาเต๊ะเป็นผ้าฝ้ายเนื้อบางเบาน ามาเขียนลายด้วยขี้ผึ้ง  แล้วใช้สีย้อมภายใน

กรอบเส้นขี้ผึ้งจะให้ลายชัดเจนกว่าการมัดย้อม  ส่วนใหญ่นิยมใช้ท าผ้านุ่ง ผ้าโสร่ง ตัดเสื้อ และใช้เป็น

ผ้าปูนั่ง หรือผ้าคลุมต่างๆ 

 ด้วยความเป็นพื้นถิ่นภาคใต้ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะชอบนุ่งผ้าถุง  และตั้งแต่ข้าพเจ้าจ าความได้ก็

เห็นแม่ใส่ผ้าถุงเช่นกัน ด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกว่าผ้าถุงมีความงามเช่นไร  แต่เมื่อ

ข้าพเจ้าเห็นผ้าถุงลวดลายสีสันที่แม่ชอบใส่ที่ไหนก็ตามท าให้ข้าพเจ้านึกถึงแม่  และครอบครัว  ที่เต็ม

ไปด้วยความรักและความอบอุ่น 

 

                                                           

 11 วัฒนธรรมของภาคใต,้ เข้าถึงเมื่อ 24 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.learners.in.th 
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ภาพที่ 12 ผ้าปาเต๊ะ 
อิทธิพลท่ีได้รับจากศาสนา 
 เน่ืองจากความหลากหลายของกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดภูเก็ต  กลุ่มชน

เหล่านั้นต่างน าเอาค่านิยม ความเชื่อและการนับถือศาสนาของเขาเข้ามาด้วย  จึงท าให้วิถีชีวิตของชาว

ภูเก็ตมีความแตกต่างกันออกไปตามค าสอนและความเชื่อความศรัทธาในศาสนานั้นๆ  ศาสนาที่มีคน

นับถือมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตคือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต์ ศาสนาสิกข์ 

และศาสนาฮินด ู

 เมื่อพูดถึงศาสนาพุทธที่มีคนนับถือมากที่สุดและตัวตัวข้าพเจ้าเองและครอบครัวก็เป็นหนึ่งใน

นั้น   ศาสนาพุทธได้แบ่งเป็นสองนิกายคือ ศาสนาพุทธ –พุทธแบบหินยาน และศาสนาจีนพุทธ- พุทธ

แบบมหายาน เพราะด้วยการได้รับวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงส่งผลต่อความเชื่อ ศาสนา แต่สิ่งหนึ่งที่

ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือหลักธรรมค าสอนที่มุ่งหวังให้คนท าแต่ความดี ละความชั่ว 

ศาสนาพุทธ – พุทธแบบหินยาน 

 พระพุทธศาสนาได้เข้ามาประดิษฐานในประเทศไทยราว พ .ศ. ๕๐๐ นับถืออย่างมั่นคงสืบมา 

อาณาจักรแรกที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนา คือ อาณาจักรทวาราวดี ชนพื้นเมืองในแถบนี้  ที่ยอมรับ

นับถือค าสอนของพระพุทธศาสนา คือ พวกมอญ ขอม ละว้า  นับเป็นชนกลุ่มแรกในสุวรรณภูมิที่นับ

ถือพระพุทธศาสนา 
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  ส่วนในดินแดนภาคใต้น้ัน ระยะที่อาณาจักรศรีวิชัยเรืองอ านาจราว พ .ศ. ๑๓๐๐ ได้เข้า

ครอบครองดินแดนแถบนี้ และได้น าเอาพระพุทธศาสนานิกายมหายานเข้ามาเผยแผ่ ดังหลักฐานที่

ปรากฏคือ พระบรมธาตุไชยา และพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะศรีวิชัย   ต่อมาในราว พ.ศ. 

๑๘๐๐ สมัยอาณาจักรสุโขทัย พระภิกษุไทยซึ่งได้รับการศึกษาเล่าเรียน ณ  ประเทศลังกาได้กลับมาเผย

แผ่พระพุทธศาสนาที่เมืองนครศรีธรรมราช และได้สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ครอบเจดีย์สมัยศรีวิชัย 

เป็นสถูปแบบลังกา ความเจริญของพระพุทธศาสนานิกายหินยานในภาคใต้จึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่าง

รวดเร็ว จนถึงสมัยพ่อขุนรามค าแหงได้ขยายอาณาเขตปกครองอาณาจักรไทย  ตลอดแหลมมลายู 

พระองค์เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่นครศรีธรรมราช จึงได้อาราธนาพระเถระจาก

นครศรีธรรมราชไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สุโขทัย ฉะนั้นจึงพอสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนานิกาย

หินยาน เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คนตลอดแหลมมลายู12 

 ส าหรับจังหวัดภูเก็ตก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในภูเก็ตนั้น  ชาวภูเก็ตรุ่นแรกๆ คง

จะนับถือผี วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เวทมนต์ คาถา มาก่อน  เพราะชนพื้นเมืองดั้งเดิมของภูเก็ตคือ เงาะซาไก 

และโอรังลาโอด ซึ่งเป็นชนเผ่าเร่ร่อน ไม่ได้ต้ังถิ่นฐานถาวร   กลุ่มชน กลุ่มต่อมาคือ พวกแมง  หรือ

มอญ อินเดีย และนักแสวงโชคชาวจีนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในภูเก็ต  และได้ขับไล่ชนกลุ่มแรกออกไป 

(ปัจจุบันยังคงเหลือแต่กลุ่มชาวเล เท่านั้น) ต่อมากลุ่มคนไทยก็อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภูเก็ต กลุ่มคน

ไทยได้อพยพเข้ามาเป็นจ านวนมากกว่าพวกเดิม ประกอบกับกลุ่มคนไทยมีภาษา  วัฒนธรรม ที่มั่นคง

กว่าชนกลุ่มเดิม จึงสามารถยึดครองดินแดนน้ีไว้ได้  และกลุ่มคนไทยเป็นกลุ่มที่ยอมรับนับถือศาสนา

พุทธ ทั้งนี้เพราะภูเก็ตเป็นเมืองเล็กในฐานะเมืองบริวารของเมืองนครศรีธรรมราช  อิทธิพลศาสนา

พุทธจะต้องแผ่มาถึงบริเวณนี้แน่นอน  แต่เน่ืองจาก คนไทยยอมรับวัฒนธรรมคนอื่นได้ง่าย จึงได้รับ

เอาอิทธิพลของศาสนาและความเชื่อต่างๆ ของคนดั้งเดิมเอามาผสมผสานกับความเชื่อของตน ฉะนั้น

ชาวพุทธในภูเก็ต จึงมีความเชื่อในเร่ือง พระนารายณ์ พระพรหม พระอิศวร ในขณะเดียวกัน ก็เคารพ

บูชา เซียนองค์ต่างๆ ที่มีอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์  และในขณะเดียวกัน ก็เป็นชาวพุทธที่ดี   เมื่อถึงเทศกาล 

ส าคัญๆ ทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธในภูเก็ต ก็จะน าอาหารคาวหวาน ไปวัด  ประกอบพิธีกรรมทาง

พระพุทธศาสนา หิ้งพระในบ้านของชาวภูเก็ต จึงประกอบด้วย  พระพุทธรูป ปุนเถ้ากง เซียนองค์

                                                           

              12 ศาสนาในภูเก็ต, เข้าถึงเมื่อ  29 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.youphuket.com  



22 
 

ส าคัญๆ ตลอดจนเจ้าแม่กวนอิม (ปุดจ้อ) และจะเป็นลักษณะเช่นน้ีเกือบทุกบ้าน ยกเว้นเฉพาะบ้านที่

เป็นคนไทยแท้ก็จะมีพระพุทธรูปเพียงอย่างเดียว 

 

 

 

ภาพที่ 13 หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต 

 ตั้งแต่ข้าพเจ้าเด็กๆ  แม่จะพาข้าพเจ้าไปวัด อย่างสม่ า เสมอ  พ่อก็จะสอนให้ข้าพเจ้าสวดมนต์

ก่อนนอนและนั่งสมาธิทุกคืน พ่อกับแม่เคยบอกว่าการสวดมนต์   นั่งสมาธิ  จะท าให้เรามีสติ มีปัญญา 

จาการที่ข้าพเจ้าถูกอบรมเลี้ยงดูให้อยู่ในพระพุทธศาสนา สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ายึดถืออยู่เสมอคือความ

กตัญํู    เพราะแม่กับพ่อเป็นผู้ให้ก าเนิดข้าพเจ้ามา   ท าให้ข้าพเจ้าได้มีชีวิตถึงทุกวันนี้ 

 ความรักของแม่เป็นความรักอันบริสุทธิ์  ที่หวังประโยชน์ ในความดีงามอย่างแท้จ ริง ที่คน

ทั่วไปไม่อาจมีความรักในลักษณะนี้ได้อย่างชัดเจนนัก โดยทั่วไปแล้วแม่ทุกคนมีธรรมประจ าใจที่

เรียกว่า “พรหมวิหารธรรม”13คือ 

1. “เมตตาคือความรัก” ความรักที่บริสุทธิ์ใจ เอ้ืออาทรต่อการหิวโหยของลูก ความไม่สบายกายของลูก  

และคอยสงเคราะห์เกื้อกูลลูกให้มีชีวิตที่เป็นสุขอย่างสม่ าเสมอ ตั้งแต่ลูกเกิดจนเจริญเติบโตเป็นหนุ่ม

                                                           

 13 “ธรรมปฏิบัติ,”ธัมมวิโมกข์ หลวงพ่อพราราชพรหมยาน วัดท่าซุง  34, 384 (มีนาคม 2556) : 14. 
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เป็นสาว ความรักที่บริสุทธิ์ใจนั้นก็ไม่เคยจางหายไปเลย มีแต่ความรักและปรา รถนาจะให้ลูกเป็นสุข

ตลอดไป จัดเป็นความเมตตายิ่งใหญ่และนิรันดร 

2. “กรุณาคือความสงสาร ”แม่มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความทุกข์ทั้งปวงของลูกหมดสิ้นไป ตัวอย่างของ

แม่ซึ่งมีลูกพิการทางสมอง แม่จะไม่ทอดทิ้งลูกเลย จะเฝ้าดูแลป้อนข้าวป้อนน้ าเยียวยารักษา แม้นาน

เท่าใดแม่ก็ไม่เคยทอดทิ้ง ทรัพย์สินทั้งปวงแม่ยอมขายแลกเป็นเงินมารักษาลูก โดยมิเคยหวังจะได้

อะไรตอบแทนจาก ลูกเลย  ขอให้ลูกหายป่วยหรือมีอาการดีขึ้นบ้างแม่ก็ดีใจแล้ว คุณธรรมข้อนี้เป็น

ความกรุณาที่ถาวรและมั่นคง 

3. “มุฑิตาคือความยินด”ี เมื่อลูกประสบความส าเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือหน้าที่การงานที่

ก้าวหน้าขึ้นไป หรือพ้นจากทุกข์ภัยพิบัติทั้งปวง แม่ก็จะมีความยิ นดีประหนึ่งว่าความส าเร็จนั้นๆเป็น

ความส าเร็จของตัวแม่เอง หรือแม่มีความโล่งใจมากที่ลูกพ้นจากทุกข์ภัยที่มาเบียดเบียนได้ ความยินดี

ดังกล่าวจัดเป็นธรรมที่เรียกว่ามุฑิตาจิต 

4. “อุเบกขาคือความวางเฉย ” ยามที่แม่เดือดร้อนหรือมีความทุกข์ใจเร่ืองใดๆอันเป็นการส่วนตัวของ

แม่ ลูกๆจะไม่มีทางล่วงรู้ได้โดยง่าย เพราะแม่จะท าตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับแม่ที่ต้องให้ลูกมา

เป็นห่วงเป็นใยกับแม่ เป็นการวางเฉยหรือเรียกว่าอุเบกขา 

 พรหมวิหารธรรม14ของแม่ดังกล่าวมาแล้ว ท าให้แม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐหรือวร

บุคล ค าว่า “วร” (อ่านว่า วอ-ระ) นี้สามารถแผลงเป็นค าว่า “พระ”ได้ตามหลักไวยากรณ์ ดั้งนั้น จึงอาจ

กล่าวได้ว่าแม่คือพระในบ้านที่ลูกๆทุกคนควรเคารพกราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและแสดงความ

กตัญํูส านึกในพระคุณของแม่ ตรงจุดน้ีเองมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ กล่าวคือลูกที่เคารพกราบไหว้

แม่ด้วยความรักและบูชามักจะประสบความส าเร็จเจริญก้าวหน้าในการด าเนินชีวิตและหน้าที่การงาน 

 

 

                                                           

 14 “ธรรมปฏิบัติ,”ธัมมวิโมกข์ หลวงพ่อพราราชพรหมยาน วัดท่าซุง  34, 384 (มีนาคม 2556) : 14. 
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ศาสนาจีนพุทธ-พุทธแบบมหายาน 

 เปอรานากัน 15 (มลายู: Peranakan) หรือ บ้าบ๋า-ย่าหยา คือกลุ่มลูกครึ่งมลายู- จีนที่มีวัฒนธรรม
ผสมผสาน และสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นมาโดยเป็นการน าเอาส่วนดีระหว่างจีน และมลายูมา
รวมกัน โดยชื่อ "เปอรานากัน " มีความหมายว่า "เกิดที่นี่" พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 
2542  นิยาม "บ้าบ๋า " และ "ย่าหยา " ว่า "เรียกชายที่เป็นลูกคร่ึงจีนกับมลายูที่เกิดในมลายูและ
อินโดนีเซีย ว่า บ้าบ๋า , คู่กับ ย่ าหยา ซึ่งหมายถึงหญิงลูกครึ่งจีนกับมลายูที่เกิดใน มลายูและ
อินโดนีเซีย." อย่างไรก็ตามชาวเปอรานากันในจังหวัดภูเก็ตในประเทศไทยทั้งเพศชายและหญิง จะถูก
เรียกรวม ๆ ว่า บ้าบ๋า ส่วน ย่าหยา เป็นเพียงชื่อของชุดสตรีเท่านั้น  ชาวเปอรานากัน  แม้จะมีเชื้อสาย
มลายูแต่ไม่ได้นับถือ ศาสนาอิสลาม    ส่วนใหญ่นับถือ ลัทธิเต๋า  ลัทธิขงจื๊อ  และศาสนาพุทธ นิกาย
มหายาน  แต่มีบางส่วนได้หันไปนับถือ ศาสนาคริ สต์ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ชาวเปอรานากันได้
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามถิ่นที่ตั้งถิ่นฐาน อย่างอิทธิพลของ โปรตุเกส  ดัตช์  มาเลย์  อังกฤษ  และ
อินโดนีเซีย 
 ในประเทศไทยคนกลุ่มนี้จะอยู่ในจังหวัดภูเก็ต  โดยมีบรรพบุรุษอพยพมาจาก ปีนัง และมะละ

กา โดยคนกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับกลุ่มเปอรานากันใน ประเทศมาเลเซีย , อินโดนีเซีย  และ

สิงคโปร์  ชาวเปอรานากันในไทยใช้ ภาษาไทยถิ่นใต้  ที่เจือไปด้วยค าศัพท์จาก ภาษามาเลย์ , จีน และ

อังกฤษ ชาวเปอรานากันในภูเก็ต นิยมเรียกกันว่า บ้าบ๋า ได้ทั้งชายและหญิง 

 เปอรานากัน เป็นกลุ่มชาวจีนที่มีเชื้อสายมลายูเน่ืองจากในอดีต กลุ่มพ่อค้าชาวจีนโดยเฉพาะ
กลุ่มฮกเกี้ยนเดินทางเข้ามาค้า ขายในบริเวณดินแดนคาบสมุทรมลายู  และตัดสินใจต้ังถิ่นฐานในเมือง
มะละกา ประเทศมาเลเซีย  ในตอนต้นทศวรรษที่ 14 โดยแต่งงานกับชาวมลายูท้องถิ่น โดยภรรยาชาว
มลายูจะเป็นผู้ดูแลกิจการการค้าที่นี่ แม้แต่คนในระดับพระราชวงศ์ก็มีสัมพันธไมตรีระหว่างกัน
ระหว่างสุลต่านมะละกากับจักรพรรดิราชวงศ์หมิง  โดยในปี ค.ศ. 1460 สุลต่านมันโซชาห์ทรงอภิเษก
กับเจ้าหญิงฮังลีโปแห่งราชวงศ์หมิง และทรงประทับบนภูเขาจีน หรือ บูกิตจีนา (Bukit Cina) พร้อม
เชื้อพระวงศ์อีก 500 พระองค์ 
 ส าหรับสายเลือดใหม่ของชายชาวจีนกับหญิงมลายู  หากเป็นชายจะได้รับการเรียกขานว่า 
บ้าบ๋า หรือบ้าบ๋า (Baba) ส่วนผู้หญิงจะเรียกว่า ย่าหยา (Nyonya) และเมื่อคนกลุ่มนี้มีจ านวนมากขึ้น ก็
ได้สร้างวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมของบรรพบุรุษโดยมาผสมผสานกันเป็น

                                                           

 15 เปอรานากัน, เข้าถึงเมื่อ  22 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http//:th.wikipedia.org/wiki/เปอรานากัน/ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B9%8A%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1460
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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วัฒนธรรมใหม่ เมื่อพวกเขาอพยพไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ก็ได้น าวัฒนธรรมของตนกระจายไปด้วย 
วัฒนธรรมใหม่นี้จึงถูกเรียกรวมๆว่า จีนช่องแคบ ต่อมาเมื่อสมัย อาณานิคมดัตช์ช่วงต้นทศวรรษ 1800 
ได้มีชาวจีนอพยพเข้ามามากขึ้น จนท าให้เลือดมลายูของชาวเปอรานากันจางลง จนรุ่นหลังแทบจะ
เป็นจีนเต็มตัวไปแล้ว แต่ก็ไม่ได้ท าให้วัฒนธรรมผสมผสานของชาวเปอรานากันจืดจางลงไปเลย การ
ผสมผสานนี้ยังมีให้เห็นในการแต่งกายแบบมลายูเช่น ซารุง กบา ยา และชุดย่าหยาซึ่งถือเป็นการแต่ง
กายอันสวยงามที่ผสมผสานรูปแบบของชาวจีนและมลายูเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ฝ่ายหญิงใส่เสื้อฉลุ
ลายดอกไม้ รอบคอ เอว และปลายแขนอย่างงดงาม นิยมนุ่งผ้าซิ่น ปาเต๊ะ ฝ่ายชายยังคงแต่งกาย คล้าย
รูปแบบจีนดั้งเดิม อาหารแบบเฉพาะตัว และภาษาที่ผสมผสานค าทั้งมลายู จีน และอังกฤษไว้ด้วยกัน 
 จังหวัดภูเก็ตไม่มีประเพณีกินเจเหมือนที่อื่น แต่จะเรียกว่า "ประเพณีถือศีลกินผัก " ตาม

ภาษาจีนฮกเกี้ยน ที่ว่า "เจ๊ียะฉ่าย " ตามต านานกล่าวว่า ในอดีตเคยมีคณะ งิ้วจากจีนมาเปิดการแสดงที่

อ าเภอกะทู้นานเป็นแรมปี แล้วบังเอิญช่วงนั้นเกิดโรคระบาดขึ้น คณะงิ้วจึงจัดให้มีพิธีกินผักและสร้าง

ศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์16 หลังจากนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็หายสิ้น ชาวกะทู้เกิดความเลื่อมใส

ศรัทธาจึงปฏิบัติตาม หลังจากนั้นได้มีผู้ศรัทธามากขึ้นเร่ือย ๆ ประกอบกับอยากได้พิธีกินผักที่สมบูรณ์

ตามแบบประเพณมีณฑลกังไส จึงได้ส่งตัวแทนไปน าควันธูป (เห่ียวเอ้ียน) ในการเดินทางกลับจะต้อง

คอยจุดธูปต่อกันมิให้ดับมอด    ศาลเจ้ากะทู้จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นต ารับของพิธีกินผักในปัจจุบัน 

 สรุป การนับถือในด้านศาสนา จึงมีลักษณะประสานปนเปกัน  ทั้งพุทธนิกายต่างๆและศาสนา

อ่ืนๆ 

 

ภาพที่ 14 ประเพณีกินผัก จังหวัดภูเก็ต 

                                                           

 16 ภาษิต จิตรภาษา, “ไปกินเจที่ภูเก็ต,” วารสารศิลปวัฒนธรรม มติชน  11,3 (มกราคม  2533) : 47. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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อิทธิพลท่ีได้รับจากผลงานศิลปกรรม 

 ข้าพเจ้าได้มีความสนใจในศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ 3 ท่านอันได้แก่ วันเพ็ญ นิลดี  ฤทัย
รัตน์ ค าศรีจันทร์  และหทัยรัตน์ มณีรัตน์ เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 นี้ เป็นศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งได้ รับรางวัล
มากมายระดับประเทศ  อาทิ จิตรกรรมบัวหลวง  ทั้งสามถ่ายทอดความรู้สึกผ่านวัสดุที่มีความหมายใน
ตัวเองอย่างงานผ้า  เป็นภาษาศิลปะที่สื่อถึ งความรัก และความศรัทธาที่ทั้งส ามมีต่อบุคคลและสิ่ง
รอบตัว ซึ่งมีแนวความคิดเกี่ยวข้องกับความผูกพันในครอบครัวทั้งสิ้น  และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์
ของทั้ง 3 คนจะใช้วิธีการปัก เย็บ ถักทอ ดังเช่นเทคนิคงานสร้างสรรค์ที่ข้าพเจ้าสนใจและใช้ในการ
ท างานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ คร้ังนี้ ข้าพเจ้าจึงศึกษาการท างานสร้างสรรค์ของศิลปินทั้ง 3 ท่านเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าต่อไป 
 
วันเพ็ญ  นิลดี 
 วันเพ็ญ  นิลดี เคยเป็นนักศึกษาศิลปบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาคพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ศิลปนิพนธ์ของวันเพ็ญ นิลดี เร่ือง จากวงในสู่รูปทรงวงนอก ได้

สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงความสัมพันธ์ของครอบครัวชนบทอีสาน เป็นความสัมพันธ์ในเชิงอุดมคติ 

ที่เต็มไปด้วยสายใยแห่งความรักและความผูกพัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบสายใยที่เชื่อม กันแทน

ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว และความความสัมพันธ์ต่อกันและกันในสังคม โดยใช้วิธีการ

ปัก เย็บ ถักทอ  

 

 

ภาพที่ 15 ผลงานของ วันเพ็ญ นิลด ี
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ภาพที่ 16 ผลงานของ วันเพ็ญ นิลด ี

 ในขณะที่ผู้คนมากมายก าลังดิ้นรนค้นหาความหมายของชีวิต17  และบ้างดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตให้

รอดพ้นจากกฎแห่งสังคมทุนนิยมนี้  ภาวะความตึงเครียด ความขัดแย้งต่างๆ  ล้วนเป็นปัจจัยที่ก่อร่าง

สร้างรอยร้าวทางจิตวิญญาณ  จนบางครั้งเราได้หลงลืมตัวตน  ความเป็นมนุษย์ผู้เจริญ  ส าหรับบางคน

นี่อาจเป็นเพียงเร่ืองเล็กน้อย  ไม่มีความจ าเ ป็นต้องใส่ใจ  มองหาวิธีการสร้างตัวตนทางสังคม  หรือ

ค้นหาทรัพย์สมบัติเตรียมไว้ส าหรับการซื้อและเสพความสุขจอมปลอมจะดีกว่า  เราไม่อาจปฏิเสธ

ความคิดเช่นน้ีได้  เพราะท้ายที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการ  แต่คงจะดีกว่าหากเราเลือวิธีการ

ที่แยบยลและละเมียดละมัย   ให้มากไปกว่าการกระท าตามกระแสทางสังคม  ที่ถูกก าหนดขึ้นภายใต้

ผลประโยชน์ของกลุ่มคนเพียงไม่กี่กลุ่ม 

 เราทั้งหลายเร่ิมต้นศึกษาความรู้มากมายตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก  จนแก่กล้าประสบการณ์และมาก

ด้วยความรู้  แต่มีน้อยคนที่พยายามใช้ชีวิตที่เลือกเส้นทางเดินด้วยตนเอง  เ พราะมีปัจจัยมากมายที่บีบ

บังคับให้เราเลือกที่จะท า  เพื่อความอยู่รอดมากกว่าการท าเพื่อตัวเราเอง  แต่ยังมีกลุ่มคนซึ่งขยายวง

กว้างมากขึ้นในสังคมใช้งานศิลปะเป็นปัจจัยส าคัญในการเติมเต็มชีวิตและจิตวิญญาณ  โดยเร่ิมต้นจาก

การเป็นผู้เสพ  จนกลายมาเป็นผู้สร้างสรรค์ในที่สุ ด  วันเพ็ญ  นิลดี  ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ของวงการ

ศิลปะไทยก็เช่นกัน 

                                                           

 17  Aniwat  Tongseeda,นิทรรศการ วันเพ็ญ  นิลด,ี เข้าถึงเมื่อ 1 พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http:// 
aniwat-leilom.blogspot.com 
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 วันเพ็ญ  เป็นดั่งหญิงสาวทั่วไปที่ต้องการความสุข  ความรัก  และความส าเร็จในชีวิต  แต่สิ่งที่

ท าให้เธอต่างจากหญิงสาวคนอ่ืนๆคือ  เธอด ารงชีวิตโดยใช้ศิลปะเป็นผู้น าทาง  บ่อยครั้งที่ต้องล้มลุก

คลุกคลาน   แต่สุดท้ายมันก็สั่งสมหลอมรวมกลายเป็นตัวเธอจนถึงปัจจุบัน  วันเพ็ญเร่ิมต้นการศึกษา

ศิลปะอย่างจริงจังในรั่วมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีคณะจิตรกรรมเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่  เธอได้

มีการฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะในหลายแขนงทั้งการปฏิบัติและทฤษฎีสุดท้ายเธอจบลงด้วยการเลือก

เรียนในสาขาศิลปะไทย 

 ผลงานของวันเพ็ญ  มีพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง  สม่ าเสมอ  เห็นได้จากรางวัลต่างๆที่เธอ

ได้รับจากเวทีการประกวดระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งการได้รับทุนศึกษาดูงานยังประเทศสหรัฐอเมริกา  

และนี่เป็นโอกาสที่ดีของเธอที่ท าให้เธอได้เปิดตาเปิดใจมองดูโลกภา ยนอก  จนกลายเป็นแรงผลักดัน

และก าลังใจให้เธอพร้อมที่จะก้าวเดินบนถนนสายศิลปะ นิทรรศการ “Crisp illusion” ณ La Lanta  

Gallery เป็นก้าวย่างที่น่าสนใจและสร้างคสามประทับใจให้กับผู้ชมได้ไม่น้อย 

 นิทรรศการ “Crisp illusion” วันเพ็ญได้เสนอเร่ืองราวความเป็นตัวเธอ  ด้วย รูปแบบวิธีการ

เรียบง่าย  แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยนัยยะทางความคิดที่ต้องการน าเสนอเร่ืองราวความผูกพันธ์สายใยของ

ครอบครัวและความเป็นผู้หญิง  โดยใช้เพียงทัศนธาตุพื้นฐานที่สุดในการท างานศิลปะ  จึงท าให้

ผลงานของเธอจัดอยู่กลุ่มศิลปะกึ่งนามธรรม 

 

ภาพที่ 17 ผลงานของวันเพ็ญ  นิลดี ผลงานช่ือ Implications of Women no.1 
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 ผลงานชื่อ Implications of Women no.1 มีวิธีการจัดองค์ประกอบที่น่าสนใจ  กล้าใช้สีคู่ตรง

ข้ามตัดกันอย่างรุนแรง  ทั้งยังใช้รูปร่างที่ขาดแหว่งต่างไปจากผลงานชิ้นอ่ืนๆ  ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่า

สามารถสร้างความสมดุลและควา มสวยงามได้อย่างลงตัว  ด้วยความเข้าใจพื้นฐานและชั้นเชิงทาง

ศิลปะ  โดยการใช้เส้น  สี  ที่มีขนาดแตกต่างกัน สร้างจังหวะและน้ าหนัก  รวมทั้งการใช้สีเขียวอ่อน

แทรกลงในกลุ่มสีแดง  สามารถสร้างความเป็นเอกภาพได้  จากผลงานที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรม  

ท าให้สามารถรับรู้ถึงเร่ืองราวความเป็นผู้หญิงและความผูกพัน  ถึงแม้เป็นเพียงสายใยบางๆ  ก็สามารถ

ส่งต่อความรู้สึกได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ 

 

ฤทัยรัตน์ ค าศรีจันทร์ 

 อาจารย์ ฤทัยรัตน์ ค าศรีจันทร์  เป็นอาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาคพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สร้างสรรค์งานเกี่ยวกับ ความรักและความอบอุ่นในครอบครัว 18 ผสานกับ

ความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานของศิลปินอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ผ่านกระบวนการเย็บปักถักร้อยบนผืนผ้า และงานเขียน

เพื่อถ่ายทอดความงดงามของความรักและความศรัทธาออกมา เป็นผลงานการสร้างสรรค์ในรูปแบบที่

เรียบง่ายและจริงใจ  เพื่อสื่อถึงความรักความหวงแหนในวิถีชีวิตดั้งเดิมของครอบครัวไทยในชนบทที่

ยังคงมีแบบแผนอันสอดรับกับธรรมชาติ ผูกพันกับหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและอาชีพ

ทางการเกษตร 

 

ภาพที่ 18 ผลงานของฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร ์

                                                           

 18 มองศิลป:์ ความรักและความศรัทธา, เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http:// www. Ardel 
gallery.co.th 

http://www.ardelgallery.co.th/
http://www.ardelgallery.co.th/
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ภาพที่ 19 ผลงานของฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร ์

 

 

ภาพที่ 20 ผลงานของฤทัยรัตน์  ค าศรีจันทร ์
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หทัยรัตน์ มณีรัตน์ 

 หทัยรัตน์ มณีรัตน์ เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับ เร่ือง ความรักและความ

ศรัทธา  เลือกท างานศิลปะโดยถ่ายทอดความรู้สึกจาก ความรักและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง 19 

ผ่านพระ บฎอันเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธ ศาสนาเธอเล่าเร่ืองความรักของเธอต่อแม่ และความ

ศรัทธาในบุญ ท าให้เธอส่งต่อความรู้สึกและความคิดในห้วงแห่งความสูญเสียนี้ได้อย่างชัดเจนต่อผู้ได้

สัมผัสงานศิลปะของเธอ ความทุกข์จากการสูญ เสียที่มากมายในใจของศิลปินผู้นี้ เป็นที่มาของวิธี

บ าบัดความทุกข์และความโศกเศร้า โดยบอกเล่าความรู้สึกเหล่านั้นผ่านงานศิลปะ เกิดเป็นงาน  

“พระบฎของแม่ 

 

 

 

ภาพที่ 21 ผลงานของหทัยรัตน์  มณีรัตน ์

 

                                                           

 19 มองศิลป:์ ความรักและความศรัทธา , เข้าถึงเมื่อ 29 มีนาคม 2556 , เข้าถึงได้จาก http://www.Ardel 
gallery.co.th  
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ภาพที่ 22 ผลงานของหทัยรัตน์  มณีรัตน ์

 

ข้อคิดเห็นงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 30 โดย ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ  ประธานกรรมการตัดสิน

จิตรกรรมบัวหลวง  ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี รางวัลที่ 2 ของศิลปินหทัยรัตน์ มณีรัตน์ 

 

 
ภาพที่ 23 รางวัลที่ 2 ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี  

ช่ือภาพ  พระบฏของแม่ 2551  เทคนิคส่ือผสม 150x200 ซม. 
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 งานของหทัยรัตน์ มณีรัตน์ชิ้นนี้  มีรูปแบบค่อนข้างร่วมสมัย 20  นอกจากแนวเร่ืองและวิธี

น าเสนอด้วยภาพพระบฏ  ที่ยังแสดงความเป็นประเพณีของจิตรกรรมไทยอยู่ ตามที่จิตรกรระบุไว้ใน

แนวความคิดว่าผ้าที่น ามาเขียนพระบฏแต่เดิมคือผ้าที่ผู้ตายรักและใช้เป็นประจ า  เพื่ออุทิศส่วนกุศล

ให้แก่มารดาของเธอ 

 หทัยรัตน์น าผ้าของแม่ที่เหลือทิ้งไว้เบื้องหลังมามัด มาซ้อน เย็บเรียงกันอย่างละเอียดและ

ความละเอียดของการซ้อนเป็นชั้นๆของผ้านี่เองท าให้บดบังความเป็นผ้าของบุพการีลงเสียสิ้น คงเห็น

เพียงผ้าผืนหนึ่งที่มีลักษณะหยาบมีลายตามขวางที่เธอน ามาแขวนเป็นพระบฏ  พร้อมกับสร้างรูปทรง

คล้ายเจดีย์ซึ่งมีรูปผู้หญิงยืนอยู่ด้านหน้า  เรียงกันและซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ 

 ความสะเทือนใจจากความสูญเสียของจิตรกรอาจจางลงเมื่อเวลาผ่านมาหลายปี  ซึ่งเป็นเหตุ

ให้ความสะเทือนใจของงานหมดไปด้วย  เหลือไว้เพียงความคิดค านึงที่งดงาม  ซึ่งก็ได้สะท้อนออกมา

เต็มที่ในงานชิ้นนี้ด้วยสี  น้ าหนัก  รูปทรงย่อย พื้นผิวและวัสดุ  ที่ประสานกันอย่างมีจังหวะ  ท าให้งาน

ชิ้นนี้มีคุณค่าทางศิลปะในแง่ความงาม ความเป็นระเบียบ  ความประสานกลมกลืน ส่งผลต่อผู้ชมใน

ด้านความซาบชึ้งใจ เป็นการให้ผลอีกแนวหน่ึงของศิลปะ ซึ่งน่าจะโน้มไปทางศิลปะประเภท

ประเทืองปัญญา 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 20 “ข้อคิดเห็นงานจิตรกรรมบัวหลวง คร้ังที่ 30.”นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง  ครั้งที่ 30.ณ หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 7 สิงหาคม – 14 ตุลาคม 2551(ม.ป.ท. , 2551),41. 
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บทท่ี 3 

การด าเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 เน่ืองจากรูปแบบในการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าเป็นลักษณะที่น ารูปทรงมา

จากโครงสร้างของธรรมชาติมาใช้  และมีการน ารูปทรงธรรมชาติมาจัดสรรใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับ

จินตนาการแนวความคิด การแสดงออก จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน

ศิลปะในรูปแบบเฉพาะตน รวมถึงอิทธิพลที่ได้รับจากครอบครัว ข้าพเจ้าได้ก าหนดกระบวนการ

สร้างสรรค์เป็นล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

การด าเนินการ 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีกระบวนการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์อย่างต่ อเน่ืองเป็นล าดับ 

ดังนี ้

1. การรวบรวมข้อมูล   โดยการวิเคราะห์ความรู้สึกตัวเองที่มีต่อครอบครัว  และย้อนเอาสมุดสะสม

ภาพถ่ายในอดีตมาทบทวนความทรงจ าในอดีตที่มีความสุขกับครอบครัว  ซึ่งในความทรงจ าของ

ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยสถานที่ธรรมชาติที่พ่อกับแม่พาข้าพเจ้าและน้องๆไปเ ที่ยววิ่งเล่น  ว่ายน้ าด้วยกัน

เสมอ  ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมภาพสถานที่สวยงามที่เคยท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว  มาเป็นข้อมูลเพื่อ

เป็นแบบร่างในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ 

2. การสร้างภาพร่างผลงาน น าภาพถ่ายธรรมชาติของภูเก็ตบ้านเกิดของข้าพเจ้าเหล่านี้ มาคัดเลือกที่จ ะ

น ามาเป็นภาพร่างคราวๆ เมื่อได้ภาพถ่ายแล้วข้าพเจ้าก็จะร่างแบบร่างเป็นลายเส้น แบบตัดทอนจาก

ภาพธรรมชาติจริง โดยใส่จินตนาการลงไปในแบบร่างที่มีลักษณะเป็นเหนือความเป็นจริง เพื่อให้

ผลงานได้ตรงตามแนวความคิดที่จะแสดงออกมาที่สุด 
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ภาพที่ 24 แบบร่างลายเส้น 
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ภาพที่ 25 แบบร่างลายเส้นวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 1 

 

 

 

ภาพที่ 26 แบบร่างลายเส้นวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 27 แบบร่างลายเส้นวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 3 

 

 

ภาพที่ 28 แบบร่างลายเส้นวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 4 
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3. ภาพร่างวัสดุ   เน่ืองจากข้าพเจ้าได้น าผ้าถุงมาใช้ในการสร้างสรรค์ จึงต้อง มีการคัดสรรลวดลาย สี

ของผ้าถุงในแบบที่แม่ของข้าพเจ้าชอบนุ่ง  และให้ได้ลักษณะตรงกับแนวความคิดด้วย   โดยใช้วิธีการ

ตัดผ้าถุงที่เลือกเอาไว้  มาติดดูโครงสร้างภาพ โทนสีและลวดลาย 

 

ภาพที่ 29 แบบร่างวัสด ุ
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ภาพที่ 30 ภาพร่างวัสดุ 
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ภาพที่  31 ภาพร่างวัสดุวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 1 

 

 

 

ภาพที่ 32  ภาพร่างวัสดุวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 33  ภาพร่างวัสดุวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 3 

 

 

ภาพที่ 34  ภาพร่างวัสดุวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 4 
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4. ลงมือปฎิบัติจริง  เมื่อได้ภาพร่างผ้าถุงที่ต้องการแล้ว ข้าพเจ้ าขยายแบบร่างให้เท่ากับขนาดของ

ผลงานที่ต้องการ ได้ตัดเย็บผ้าถุงลงบนผ้าสักกะราตสีเทาที่เตรียมไว้ด้วยการจัดวางผ้าที่มีลวดลายต่างๆ

ให้เข้ากับแบบร่างที่ท าไว้ 

 

ภาพที่ 35  ภาพขั้นตอนการท างานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1 

 

 

ภาพที่ 36  ภาพขั้นตอนการท างานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1 
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องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการผสมผสานรวมเข้าด้วยกันอย่างสมดุลย์ของ

ทัศนธาตุต่างๆเพื่อให้งานมีความสัมพันธ์กลมกลื นกันอย่างมีเอกภาพและความหมาย มี ความงามทาง

สุนทรียภาพ  และสะเทือนอารมณ์ความรู้สึก  ตามแนวความคิดที่ต้องการน าเสนอ ทัศนธาตุต่า งๆ 

สามารถจ าแนกออกเป็นส่วนๆดังนี้ 

1. เนื้อหาสาระ  ในการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจมาจากแม่และความ

ผูกพันธ์ของครอบครัวจากไออุ่นที่เคยสัมผัส ความสุขของครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติพื้น

ถิ่นของจังหวัดภูเก็ต การรวบรวมข้อมูล จึงเป็นการวิเคราะห์ความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อครอบครัว  มา

ถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ ในเชิงบวก  โดยใช้ภาพถ่าย และความทรงจ า มาเป็นข้อมูลประกอบในการ

ท างานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ 

1.1 เนื้อหาของผลงาน 

1.1.1 สัญลักษณ์ของแม่ที่มาจากผ้าถุง 

 เดิมทีตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆ จ าความได้  ข้าพเจ้าก็เห็นแม่ชอบใส่ผ้าถุงเป็นประจ าเสมอ จนเป็น

ภาพที่คุ้นตา และเมื่อแม่ได้ผ้าถุงผืนใหม่  แม่ก็จะดีใจและมีความสุขเสมอ และเมื่อถึงเทศกาลวันส าคัญ

ต่างๆแม่ก็จะซื้อผ้าถุงมอบให้กับแม่ของแม่ หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นยายของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเหมือนการ

มอบความรัก ความห่วงใยให้แก่กันและกัน 

1.1.2 ลวดลายของผ้าให้ความหมายที่มาจากพื้นถิ่นภาคใต้ 

 ผ้าถุงที่แม่ชอบใส่จะเป็นผ้าถุงที่มีลวดลายตามแบบฉบับทางใต้ ซึ่งผ้าถุงนี้เรียกอีกอย่างว่าผ้า

ปาเต๊ะเป็นที่นิยมแพร่หลายตามคาบสมุทรภาคใต้ชาวมลายู จนกระทั่งถึงชาวหมู่เกาะชวา  หมู่เกาะสุ

มาตรา และฟิลิปปินส์  ในการท างานคร้ังนี้ข้าพเจ้าได้คัดสรรลวดลายของผ้าที่ให้ความหมายที่มาจาก

ถิ่นภาคใต้   โดยเลือกลวดลายที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติหรือรูปทรงลวดลายอิสระ 
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1.1.3 โครงสร้างของภาพที่มีลักษณะเป็นเกาะแก่งและภูมิภาคทางใต้ 

 ข้าพเจ้าได้ใช้ประสบการณ์จากการด าเนินชีวิต ได้พบเจออยู่กับธรรมชาติของภูมิภาคทางใต้ที่

สวยงาม มาแสดงออกเป็นโครงสร้างของภาพรวม ที่มีลักษณะเป็นเกาะแก่งของธรรมชาติ โดยตัดทอน

รูปทรงจากความจริง 

1.1.4 การใช้จินตนาการ 

 จินตนาการของข้า พเจ้าเกิดจากประสบการณ์การได้รับความรัก ความสุข  ความอบอุ่นใน

ครอบครัว ข้าพเจ้าจึงได้เลือกที่จะเอาผ้าถุงของแม่มา แต่งแต้มจินตนาการลงไปบนผ้าถุงโดยเลือกที่จะ

ใช้รูปทรง โครงสร้าง  ที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติมามาถ่ายทอด เป็นดินแดนความฝัน  เพื่อสื่อถึงความสุข

ความรัก   เป็นสายสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงความรู้สึกถึงครอบครัว 

2. รูปแบบของผลงาน  

 สาระส าคัญของรูปแบบ  มีการแสดงออกถึงความเป็นพื้นฐิ่นภาคใต้อย่างชัดเจน  โดยใช้วัตถุ

พื้นบ้านนั้นก็คือผ้าถุงมาท างาน โดยการเลือกสีและลวดลายของผ้าถุงให้เหมาะกับเร่ืองราว ความรู้สึก

ที่ผูกพันธ์กับแม่มาถ่ายทอด 

 2.1 รูปแบบการใช้สัญลักษณ์ 

 ผลงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้ได้มีการใช้รูปแบบสัญลักษณ์ต่างๆในผลงาน เช่น สะพาน คลื้นน้ า 

และบ้านเป็นต้น เพื่อแทนค่าจากความเป็นจริง 

 2.2 รูปแบบกึ่งนามธรรม 

 ลักษณะผลงานของข้าพเจ้าได้มีรูปแบบกึ่งนา มธรรม ซึ่งข้าพเจ้าได้ใช้สัญลักษณ์แทน รูปทรง

วัตถุ ธรรมชาติที่เป็นอยู่จริง โดยอาศัยรูปทรงที่เกิดจากความรู้สึกส่วนตน   ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน 
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 2.3 รูปแบบของจินตนาการ 

 ข้าพเจ้าได้ใช้จินตนาการสร้างรูปแบบดินแดนในฝัน ที่เปรียบสเมือนสวรรค์ดินแดนแห่ง

ความสุข สงบ โดยอาศัยประสบการณ์ สภาพแวดล้อมที่ได้เติบโตมาในเกาะภูเก็ต   มาเป็นส่วนหนึ่งใน

รูปแบบของจินตนาการ 

3. เทคนิค 

 ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เทคนิคแบบจิตรกรรมสื่อผสม ข้าพเจ้าน าผ้าถุงมาปักเย็บ

เป็นโครงสร้างตัดทอนมาจากธรรมชาติตามจินตนาการ ความทรงจ า มีการปะติดวัสดุเช่น ลูกปัดและ

อ่ืนๆ ที่ให้ความรู้สึกถึงความนุ่มนวลและอบอุ่น และข้าพเจ้ายังมีการวาดตัวภาพสัตว์ตามจินตนาการ

และสร้างบรรยากาศที่นุ่มนวลแบบสุนทรียภาพ  เพื่อตอบสนองเร่ืองราวที่ต้องการน าเสนอเกี่ยวกับ

ความรักที่มีต่อแม่และครอบครัว 

3.1 การใช้ทัศนะธาตุ 

3.1.1 รูปทรง  

 ในผลงานชุดนี้ ได้แสดงรูปทรงที่ ได้จินตนาการตัดทอนมาจากธรรมชาติที่สวยงาม  เช่น ภูเขา 

ทะเล โขดหิน ต้นไม้ เป็นต้น  โดยได้น ามาพัฒนาและสร้างรูปทรงใหม่ให้ดูล่องลอย บางเบา เป็น

รูปทรงที่มีอิสระมาจากความเป็นธรรมชาติ  และยังมีส่วนที่แต่งเติม เชื่อมรูปทรงต่างๆในภาพ เช่น 

สะพาน นก  คลื่นน้ า 
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ภาพที่ 37  เกาะแก่งและสะพาน 

 

 

ภาพที่ 38  สะพาน 
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ภาพที่ 39  สะพาน 

 

 

 

ภาพที่  40 ปลา 
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ภาพที่ 41  คลื้นน้ า 

 

 

 

ภาพที่ 42  ต้นไม้ 
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ภาพที่ 43 ต้นตาล 

 

 

 

 

ภาพที่ 44  บ้านและก้อนเฆข 
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3.1.2 พื้นที่ว่าง 

  พื้นที่ว่าง เป็นส่วนส าคัญที่ท าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับรูปทรง พื้นที่ว่างในผลงานของ

ข้าพเจ้ามีสองส่วนคือ พื้นที่ว่างภายในรูปทรงและพื้นที่ว่างรอบนอกรูปทรง พื้นที่ว่างภายนอกรูปทรง

คือพื้นที่ ที่ถูกปล่อยว่างจากการเย็บ แต่จะมีการปะ ติด และเพ้นท์ให้ผสานกับรูปทรงและพื้นที่ว่ าง

ภายใน 

 

ภาพที่ 45 ภาพแสดงพื้นที่ว่างภายนอกและภายใน 

3.1.3 เส้น   

 เส้นเกิดจากการเย็บรูปทรงของผ้าถุงและ ลวดลายที่ มีในผ้าถุงที่ถูกเลือกมาท างาน  เส้นรอบ

นอกรูปทรงมีความโค้งเว้าอย่างอิสระ  แต่ก่อให้เกิดความประสานกลมกลืนกันเป็นจังหวะที่สัมพันธ์

กับพื้นที่ว่าง 

 

พื้นที่ว่างภายนอก 

พื้นที่ว่างภายใน 
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ภาพที่ 46  ภาพร่างลายเส้นผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 2 

3.1.4 สีและลวดลาย 

 สีในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้ามีลักษณะคล้ายคลึงกับ ศิลปินโกแกง   เป็นศิลปินคนส าคัญ

ของฝร่ังเศสในกลุ่ม  โพสต์-อิมเพรสชั่นนิสม์  (Post-Impressionism) เป็นสีแบบตะวันออก  ไม่ใช่สี

วิทยาศาสตร์เพราะลักษณะโทนสีเหมือนสีที่มาจากธรรมชาติ เช่นสีดิน สีอิฐ เป็นต้น  ผลงานของ

ข้าพเจ้าจึงให้ความรู้สึกเหมือนมีแสงแดดและความทึบตันในเวลาเดียวกัน  มีการแสดงภาพสีโดยรวม

เป็นโทนกลางๆ ท าให้เกิดความสงบเย็น ลึกลับ และอบอุ่นนุ่มนวลชวนฝัน 

 

 

ภาพที่ 47  ผลงานของศิลปิน Gauguin ช่ือภาพ “Two Tahitian Women with Mango Blossoms” 
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 ภาพวาดของ Gauguin ตื่นตาด้วยสีสันเจิดจ้า   รูปทรงเรียบง่าย  ดูแบนๆ ไร้แสงเงา หากเต็ม

ไปด้วยเร่ืองราวและวิถีชีวิตของชาวเกาะ ปอล โกแกง  มีความเชื่อว่า “ศิลปินสามารถสร้างงานที่ดีได้  

หากได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ”21 

 

ภาพที่ 48 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์จิตนาการและความทรงจ า ช้ินที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 21หญิงงามแห่งเกาะ ภาพวาดอันโชนแสงแห่งชีวิต, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2556 , เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com   
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บทท่ี 4 

การพัฒนาและคลี่คลายผลงาน 

 การสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะตั้งแต่ช่วงปี 2553-2556 ข้าพเจ้าได้ทดลอง วิเคราะห์และพัฒนา

ผลงานทั้งในเร่ืองรูปแบบ แนวความคิด ตลอดจนปรับปรุงเทคนิควิธีการต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้

การสร้างสรรค์ผลงานมีความสมบูรณ์ที่สุด ผลงานของข้าพเจ้ามีแนวทางการพัฒนาเป็น 3 ระยะดังนี้ 

ก.ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงผลงานศิลปะ 

ระยะที ่1 ปีพ.ศ. 2553 

 ผลงานระยะแรกนี้เป็นผลงานในระดับปริญญาตรี ที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับเร่ืองความสมบูรณ์  

ความงามประทับใจดอกบัวในป่าหิมพานต์ในไตรภูมิพระร่วงและวรรณคดีไทยต่างๆ มีการถ่ายทอด

ด้วยรูปแบบและกระบวนการของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  โดยผลงานในระยะนี้มีถ่ายทอด

ความประทับใจในธรรมชาติที่ไม่ซับซ้อน อย่างตรงไปตรงมา มีการเน้นกระบวนการทักษะ ฝีมือทาง

ช่างจิตรกรรมไทยซะมากกว่า  แต่จะสังเกตเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า  มีลักษณะ

รูปแบบที่แสดงออกถึงความรัก  และหลงใหลในธรรมชาติ  ซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์การด าเนินชีวิต  

การท ากิจกรรมกับครอบครัว การปลูกฝังให้รักในธรรมชาติ  จึงส่งผลให้ตัวข้าพเจ้ารักและผูกพันธ์กับ

ธรรมชาติด้วยเช่นกัน 
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  ภาพที่ 49 ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที่ ๑ 

  ช่ือภาพ : ทิพยบงกชแห่งหิมวันต์ ๑ เทคนิค : สีอะครีลิค ขนาด : ๑๕๕ x ๒๐๐ เซนติเมตร 

 

 

    ภาพที่ 50  ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที่ ๒ 

   ช่ือภาพ : ทิพยบงกชแห่งหิมวันต์ ๒ เทคนิค : สีอะครีลิค ขนาด : ๑๕๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร 
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ระยะที่ 2 ปีพ.ศ. 2554 

 ผลงานระยะที่ 2 นี้เป็นผลงานในขณะที่ก าลังศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น

ผลงานก่อนท าวิทยานิพนธ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานระยะนี้  ข้าพเจ้ามีแนวความคิดที่ต้องการท างาน

ศิลปะเกี่ยวกับเร่ืองสายใยความรักที่สื่อถึงแม่ ซึ่งได้เปลี่ยนแนวคิดจากการท างานระยะแรกโดยสิ้นเชิง  

จึงเป็นเหมือนการท างานที่ต้องเร่ิมนับหนึ่งใหม่  นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง 

 จากแนวความคิดเร่ืองสายใยความรักที่สื่อถึงแม่  ข้าพเจ้าได้น าวัสดุต่างๆ เช่นเชือก เศษผ้า มา

ถักเป็นรูปทรงผมเปีย  โดยอาศัยความทรงจ าตอนเด็กที่แม่จะชอบถักเปียให้ข้าพเจ้าเสมอ จึงเป็น

จุดเร่ิมต้นของการทดลองค้นคว้าการสร้างสรรค์ผลงาน  เพื่อให้กระบวนการสอดคล้องกับแนว  

ความคิด 

 ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 2 คือ วัสดุที่น ามาถักทอนั้นไม่สามารถ เชื่อมโยงสื่อ

ความรักที่มีต่อแม่ได้ จึงท าให้แนวความคิดเร่ืองการสายใยความรักถึงแม่ไม่สามารถท าได้ดังที่ต้องการ 

 

 

ภาพที่ 51  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 
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ภาพที่ 52  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 

 

 

ภาพที่ 53  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 2 
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ระยะที่ 3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ปีพ.ศ. 2555 

 จากปัญหาที่เกิ ดขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงานระยะที่  2 นั้น ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาเร่ืองวัสดุที่

น ามาสร้างสรรค์เป็นอันดับแรก โดยน าผ้าถุงของแม่มาทดลองสร้างสรรค์ผลงาน  โดยแต่งแต้ม

จินตนาการต่อจากลวดลายผ้าถุงที่มีอยู่แล้ว  โดยปะ ติด  วัสดุลูกปัด  และเพ้นท์สีทับลงบนผ้าถุงเป็น

บรรยากาศชวนแนวความฝัน     และเอาไหมพรมที่ข้าพเจ้าได้ถักทอมาคล้องติดกับเฟรมผลงาน 

 จากการทดลองสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 3 นี้  ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 3  คือ 

วัสดุที่น ามาท างานยังมีความแปลกแยกกันอยู่ ไม่ผสมกลมกลืนกัน และงานไม่เหมาะที่จะอยู่ในเฟรม 

 

ภาพที่ 54  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3  

 จากการทดลองปรับปรุงแก้ไขผลงานที่ผ่านมา  จึงมุ่งประเด็นไปที่เร่ืองรูปทรงของผ้าถุงที่ ถูก

ตัดเย็บ  และการปล่อยพื้นที่ว่าง เพื่อให้ผลงานสร้างจิ นตนาการ  บรรยากาศของเร่ืองที่ต้องการเป็น

ตัวแทนเชื่อมโยงสื่อถึงความรัก ความผูกพัน ธ์กับแม่ โดยการน าผ้าถุงมาตัด เย็บ  เป็นรูปร่างหญิงสาว

แบบตัดทอนแนวนามธรรม แล้วเย็บ ปะ ติด วัสดุลูกปัด เศษผ้าลูกไม้ และเพ้นท์สีลงเป็นแนวความฝัน  

โดยผลงานถูกเย็บเป็นผ้าพระบฎ 

 ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 3 นี้  คือพื้นที่ว่างไม่ค่อยมี ท าให้ผลงานอึดอัดและ

แน่นเกินไป  แต่ในงานชุดนี้ข้าพเจ้าได้วาด สะพานเชื่อมต่อรูปทรงของภาพ แต่ รูปทรงก็ยังจับตัวเป็น

กลุ่มก้อนเกินไป    ขาดความเชื่อมผสมผสานระหว่างกันของรูปทรง  
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ภาพที่ 55  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ช้ินที่ 1 

 

 

ภาพที่ 56  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 57  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ช้ินที่ 3 

 

 

 
ภาพที่ 58  ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที่ 3 ช้ินที่ 4 



60 
 

 จากการทดลองปรับปรุงแก้ไขผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1, 2 และ3 จึงมุ่งประเด็นไปที่

เร่ืองรูปทรงของผ้าถุงที่ตัดเย็บ และพยายามปล่อยพื้นที่ว่างไม่ให้รู้สึกอึดอัด เพื่อให้ผลงานสร้างจิตนา

การ บรรยากาศของเร่ืองที่ต้องการเป็นตัวแทนเชื่อมโยงสื่อถึงความรัก ความผูกพัน ธ์กับแม่  โดย

เปลี่ยนรูปทรงจากรูปหญิงสาว    มาเป็นรูปทรงตัดทอนจากธรรมชาติ 

 ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานระยะที่ 3 ของชิ้นที่ 4 นี ้โครงสร้างโดยรวมยังไม่ค่อยลงตัวสัก

เท่าไร ยังคงต้องหาองค์ประกอบที่น่าสนใจ  และผลงานก็ยังไม่เหมาะที่จะถูกเย็บเป็นพระบฏ   ดังนั้น

ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาค้นคว้า และร่างแบบร่างโครงสร้างองค์ประกอบต่อไปจนได้ เป็นผลงานวิทยานิ 

พนธ์ในครั้งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

ผลงานชุดวิทยานิพนธ์  ปีพ.ศ. 2555 - 2556 

 การสร้างสรรค์ผลงานในชุดวิทยานิพนธ์ “จิตนาการและความทรงจ า ” ข้าพเจ้าได้ พัฒนา

ผลงานและสร้างสรรค์ผลงานไปพร้อมๆกัน เมื่อมีการสร้างสรรค์ย่อมมีการเกิดปัญหาขึ้นทุกขณะ  และ

ต้องแก้ปัญหานั้นไปให้ได้      เพื่อให้ผลงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังใจ  

 ข้าพเจ้าได้มีการเลือกใช้ผ้าถุงปาเต๊ะทางใต้ที่มีลวดลายของธรรมชาติที่ดูเบาสบาย  และสีไม่

ฉุดฉาดเกินไป มาตัดเป็นรูปทรงธรรมชาติแบบตัดทอน และจะมีการใช้ด้ายเย็บที่มีสีที่กล มกลืนกับสี

ของผ้าถุงนั้นๆ มีการจัดองค์ประกอบของรูปทรง และวางค่าน้ าหนักสีให้มีความสมดุล แบบอสมมาตร 

เป็นความสมดุลด้วยน้ าหนักขององค์ประกอบและสมดุลด้วยความรู้สึก  มีการซ้ าค่าน้ าหนักสีหรือ

สลับกันไป ท าให้เกิดจังหวะที่ถ่วงดุลกัน ข้าพเจ้ามีการวาดสัตว์ตามจินตนการและระบายสีลงบนผ้าถุง

สร้างเป็นบรรยากาศที่เบาสบาย ช่วยในการท าลายความสดของสีผ้าถุง และความชัดเจนของลวดลายที่

มีอยู่บนผ้าถุง  เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่รู้สึกเบาสบาย อ่อนโยน และมีการติดลูกปัด ไหมถัก และอื่นๆ 

เป็นลายละเอียดประกอบไปในโครงสร้างของภาพไปตามจินตนาการที่ต้องการ 

 จากปัญหาทั้งหมดที่ผ่านมา  จึงท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  และปรับปรุงจน

ผลงานวิทยานิพนธ์ “จิตนาการและความทรงจ า” แสดงออกอย่างชัดเจนทั้งรูปแบบและแนวความคิดที่

สัมพันธ์ไปกับกระบวนการท างานจิตรกรรมแบบสื่อผสมของข้าพเจ้า และได้เปิดเผยสภาวะจิตที่

ต้องการสื่อเชื่อมโยงสายใย ถึงความรักที่มีต่อครอบครัว  ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบตามความตั้งใจ

ของข้าพเจ้าทุกประการ 
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ภาพที่ 59  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 1 จินตนาการและความทรงจ า 1  ขนาด  140x280 ซม. 
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ภาพที่ 60  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์  ช้ินที่ 2 จินตนาการและความทรงจ า 2 ขนาด 140x300 ซม. 
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ภาพที่ 61  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์  ช้ินที่ 3 จินตนาการและความทรงจ า  3 ขนาด 140x230 ซม. 
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ภาพที่ 62  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์  ช้ินที่ 4 จินตนาการและความทรงจ า 4 ขนาด 140x200 ซม. 
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บทท่ี5 

สรุปปัญหา ความรู้ใหม่ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “จินตนาการและความทรงจ า ” เป็นผลงานที่ต้อ งการความ

ชัดเจนในการสื่อถ่ายทอดแนวความคิด  ผลงานมักเกิดปัญหาขึ้น คือการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปทรงกับรายละเอียด และพื้นที่ว่างเสมอ แต่ข้าพเจ้าก็ได้แก้ปัญหาโดยสร้างบรรยากาศที่เกิดจากพื้นที่

ว่างให้มีความรู้สึกที่เบาสบาย ปลอดโปร่งยิ่งขึ้น   จากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ มีปัญหาหลักๆคือ  

โครงสร้างองค์ประกอบโดยรวมยังไม่ค่อยลงตัว  และข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นผ้าพระบฏ  ซึ่ง

ลักษณะของงานและแนวคว ามคิด ไม่เหมาะที่จะท าเป็นผ้าพระบฏ  ข้าพเจ้าจึงแก้ปัญหาโดย

สร้างสรรค์งานลงบนผ้า  โดยที่ไม่มีการใส่เฟรม กรอบรูป หรือท าเป็นผ้าพระบฏแต่อย่างใด  ผลงาน

จึงมีลักษณะเป็นผืนผ้าที่ถูกปัก เย็บ ด้วยลวดลายของผ้าถุง  ส่วนเร่ืององค์ประกอบที่ยังไม่ค่อยลงตัว 

ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากภาพถ่ายธรรมชาติที่สวยงาม และน่าสนใจของเกาะภูเก็ต  มาใช้ในการ

สร้างสรรค์ ตัดทอนรูปทรงของธรรมชาติจากความเป็นจริง  และใส่จินตนาการลงไปในรูปทรง 

ผลงานนั้นๆเพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านรูปทรงธรรมชาติที่สวยงาม และน่าค้นหาลงในผลงาน

วิทยานิพนธ์ชุดนี้ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใต้หัวข้อ “จินตนาการและความทรงจ า ” เป็นการสร้าง

สุนทรียภาพอันเกิดจากเทคนิคการเย็บ ปะ ติด และการเพ้นท์ ลงบนผ้าถุงพื้นบ้านทางภาคใต้ ใน

ลักษณะของงานแบบ  2 มิติ โดยมีการเลือกลวดลายที่แม่ของข้าพเจ้าเองชอบใส่ ซึ่งได้รับแรงบันดาล

ใจมาจากเร่ืองราวความสัมพันธ์และความรักของแม่และครอบครัว ผ่านจินตนาการและความทรงจ า

ออกมาเป็นรูปแบบงานศิลปะจิตรกรรมแบบสื่อผสมเน้นเป็นแนวจิตนาการ ความฝัน 

 การสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้  เปรียบเส มือนสายใยเชื่อมโยงความรักถึง ภายใน

ครอบครัว และชาติก าเนิดในดินแดนภาคใต้ที่ผูกพันแนบแน่นอยู่ในสายเลือด   พร้อมกันนั้นก็สามารถ

แสดงบุคคลิกภาพ อัตตลักษณ์ที่เป็นลักษณะของชาวใต้ ชาวทะเลใต้ ด้วยการใช้สีที่ตัดกันและแน่นทึบ  

ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความงามอย่างเป็นเอกภาพและมีคุณค่าทาง

ความรูส้ึก 
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 อย่างไรก็ตาม ผลงานวิทยานิพนธ์ “จินตนาการเละความทรงจ า ”ที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ขึ้นนี้ก็

เป็นเพียงจุดเร่ิมต้นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม ที่ยังสามารถพัฒนาทั้งรูปแบบ   แนวความ 

คิด และเทคนิควิธีการ เพื่อท าให้ผลงานศิลปะมีความสมบูรณ์ลงตัว และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อไป 

 ส าหรับผู้อ่านที่มีความสนใจที่จะน าไปพัฒนาต่อทั้งด้านเน้ือหา รูปแบบ  และเทคนิคน้ัน ท่าน

ผู้อ่านสามารถที่จะน าประสบการณ์ของข้าพเจ้าทั้งหมดมาเรียนรู้ได้  อาทิ  ผลงานของข้าพเจ้าที่ต้องสื่อ

ถึงความรู้สึกถึงครอบครัว  แรงบันดาลใจจึงเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่มีค่ าและส าคัญมากต่อการสร้างสรรค์

ผลงาน  ผู้สร้างสรรค์งานจะต้องค้นหาแรงบันดาลใจ หรือเร่ืองที่ท่านสนใจให้ได้เสียก่อน จากนั้นควร

ส ารวจสภาพแวดล้อม สิ่งของรอบข้างและวัสดุต่างๆที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ให้แรง

บันดาลใจต่อท่าน  เป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาใช้ในกระบ วนการการสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สึกให้

สมบูรณ์ชัดเจน ส่วนรูปแบบ และเทคนิคนั้นต้องขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจของของผู้สร้างสรรค์ หรือ

รสนิยม ความชื่นชอบ และความถนัดช านาญในกระบวนการท างานสร้างสรรค์ผลงานของท่านนั่นเอง 
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