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การพัฒนารูปแบบผ้าพืน้เมืองภเูก็ต สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย 
The Development of Phuket Batik towards Modern Contemporary Dance. 
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Wikrom Krungkaeo and Yuttapong Tonpradoo 
 
บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบผ้าพืน้เมืองภูเก็ต สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย      
เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยมีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวตัิความเป็นมา รูปแบบ 
ลวดลาย และสีสนัของผ้าปาเต๊ะจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อการประยุกต์รูปแบบผ้าปาเต๊ะ       
สู่การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัย ขอบเขตของพืน้ที่วิจัยคือ บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
เทศบาลเมือง จงัหวดัภเูก็ต ประกอบด้วย 1) ถนนดีบกุ ถนนรัษฏา ถนนระนอง 2) ถนนถลาง 
ซอยรมณีย์ 3) ถนนกระบี่ ถนนสตูล 4) ถนนเยาวราช ตรอกสุ่นอุทิศ ถนนดีบุก โดยใช้
เป็นกรณีศึกษาแบบเจาะจง วิธีด าเนินการวิจยัประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร การสงัเกต 
การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย ประกอบด้วยครูภูมิ ปัญญาแห่งชาติ                
ครูภูมิปัญญาท้องถ่ิน กรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และอาจารย์
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ             
ผ้าพืน้เมืองภูเก็ต สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย พร้อมทัง้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล           
ด้วยวิธีการบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 

1อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะการจดัการแสดง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
2อาจารย์ สาขาวิชาการจดัการวฒันธรรม คณะวฒันธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาพรวมผ้าปาเต๊ะมิได้ก าเนิดขึน้ในจังหวัดภูเก็ต           
แต่เกิดจากประเทศอินโดนีเซียแพร่กระจายสูป่ระเทศมาเลเซีย และเข้าสูป่ระเทศไทย   
ในปี พ.ศ. 2483 ที่อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยนายแวมะ แวอาลีและ    
นางแวเย๊าะ แวอาแด ในระยะแรกผลิตเป็นผ้าคลุมศีรษะ (Kain lepas) โดยการ
แกะสลกัลวดลายบนมนัเทศและมนัส าปะหลงัมาประดิษฐ์เป็นแม่พิมพ์ ช่วงเร่ิมท าผ้าปาเต๊ะ
ระยะแรกใช้เฉพาะสีขาวและสีคราม ภายหลงัค้นพบสีต่างๆ จากธรรมชาติ เช่น สีแดง    
สีน า้ตาล สีเหลือง และเรียนรู้ด้านการผสมแม่สีเป็นสีต่างๆ ด้านลวดลายพบว่า             
มีลวดลายประมาณ 3,000 ลาย ส่วนใหญ่เป็นลายพฤกษา สัตว์มงคล วิถีชีวิตและ
รูปทรงเลขาคณิต 2) ผลจากการประชมุกลุม่ย่อย พบว่า กลุม่ผู้ รู้และผู้ปฏิบตัิ มีแนวคิด
ร่วมกนัด้านการพฒันารูปแบบพืน้เมืองภเูก็ต (ผ้าปาเต๊ะ) สูน่าฏยศิลป์ร่วมสมยั โดยเป็น
การพฒันาบนพืน้ฐานการอนรัุกษ์ และความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัรูปแบบเคร่ืองแตง่กาย
ตา่งๆ ซึง่เป็นการสร้างสมัพนัธภาพเชิงบวกทัง้ภายในภมูิภาคและระหวา่งภมูิภาค อีกทัง้
ด้านการผลิตสินค้าโดยหน่วยงานด้านเศรษฐกิจท้องถ่ินสามารถสง่เสริมและสนบัสนุน
ด้านการสร้างเศรษฐกิจระดบัจลุภาคซึง่เป็นปัจจยัส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน
และสง่ผลตอ่การกระตุ้นเศรษฐกิจระดบัมหภาคอยา่งยัง่ยืนได้ 
 
ค าส าคัญ :  ผ้าปาเต๊ะ  จงัหวดัภเูก็ต  นาฏยศิลป์ร่วมสมยั 
 
Abstract 
 
 The Study The Development of Phuket Batik towards Modern Contemporary 
Dance research employed qualitative methods. This research aimed to 1)  study 
history forms, colors Batik Sarong of Phuket Province 2)  Apply Batik Sarong of 
Phuket Province towards Modern Contemporary Dance. The areas of this 
research were The old towns Phuket Mueang District of Phuket Province ,              
1)  Debuk Road,  Rassada Road, Ranong Road 2)  Thalang Road, Soi 
Rommanee 3) Krabi Road, Satun Road 4) Yaowarat Road, Troung Soon Utick,. 
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The methodology of this research included two stages. The key methods for data 
collection were the study of documents, observation, interviews, and three focus 
groups with stakeholders; Phuket Culture board committees, Administrative  
Organization, and Performance Arts Program teachers. Data analysis was 
presented descriptively. 
 The research findings showed 1)  the history; The overview of         
the Batik Sarong  was not born in Phuket. But it was born in Indonesia, 
combined with the exchange of cultural exchanges. Of jute Batik Sarong 
through Malaysia and into Su-ngai Kolok Narathiwat Province Thailand in 1940 
By the Thai - Muslim people are Mr. Valvee Ali and Mrs. Vayoe Vada Ada.    
The begin by carving patterns on plants are made of natural molds, which can 
be easily found but not durable. The first stage of the make-up is white and 
indigo. After discovering natural colors such as red, brown, yellow, and 
learning a great many color combinations, the pattern is patterned around 
3,000 patterns. The most of the flora pattern. Sacred animal pattern Patterns of 
life and geometric shapes.  2)  The results of the focusgroups found that the 
knowledge and pract ica l  group There  is  a  common concept  in                        
the development of the Batik Sarong Phuket pattern to contemporary dance. 
By development on a conservations. These can integrate cultural tourism. 
However The government, the private sector and the civil society. It is planned 
and taken seriously. Can create a network of people positive relationships 
both within and between regions. These result macro and micro economics 
development.  
 
Keywords : Phuket Batik Sarong   Phuket Province  Modern Contemporary Dance 
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บทน า 
 ประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัพลวตัรการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 3 กระแสหลกั 
1) กระแสโลกาภิวฒัน์ (Globalization) 2) กระแสการรวมกลุม่ในภมูิภาค (Regionalization) 
3) กระแสท้องถ่ินนิยม (Localization) โดยกระแสดังกล่าวส่งผลทัง้ด้านบวกและ
ด้านลบต่อวัฒนธรรมไทย ฉะนัน้แล้วการด าเนินงานของหน่วยงานวฒันธรรมต่างๆ 
ต้องเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพและเป็นพลงัที่อ่อนนุ่ม (Soft Powers) โดยการ
รักษาความเป็นเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ที ่ช ัดเจน โดยสามารถบอกเร่ืองราว           
การแสดงนัน้ผา่นรูปแบบการทอ่งเที่ยวตา่งๆ จงัหวดัภเูก็ตเป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีง
ระดบัโลกโดยการทอ่งเที่ยวเป็นอตุสาหกรรมที่เติบโตอยา่งตอ่เนื่องโดยเฉพาะในภมูิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทาง
วฒันธรรม สง่ผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ 
(ยุทธพงษ์ ต้นประดู่. 2559 : 1) ด้วยความหลากหลายทางวฒันธรรมเหล่านีส้ามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและน าเงินตราเข้าสูป่ระเทศอยา่งมหาศาล โดยการ
เพิ่มตลาดใหม่เพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาทอ่งเที่ยวในจงัหวดัภเูก็ตมากขึน้ 
อีกทัง้สนับสนุนการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวโดยสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคี          
ซึ่งน าไปสูก่ารเป็นศนูย์กลางด้านการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิกฟิกอย่างยัง่ยืน 
(เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2552 : 4) 
 ปัจจุบนัรัฐบาลให้ความส าคญักบัการพฒันาประเทศสู่ยทุธศาสตร์การเป็น 
“ประเทศไทย 4.0” โดยการก าหนดกรอบก าหนดกรอบการใช้วฒันธรรมเพื่อการพฒันา
ใน 3 มิติ คือ 1) การสร้างคนดีและสงัคมดีด้วยมิติทางวฒันธรรม 2) การสร้างรายได้
และความมั ่งคั ่งจากท ุนและทรัพยากรทางว ัฒนธรรม  3)  การใช้ว ัฒนธรรม               
เพื ่อ เสริมสร้างภาพลกัษณ์ เกียรติภ ูมิและความสมัพ ันธ์อ ันดีก ับต่างประเทศ                   
โดยได้จดัสรรงบประมาณ รวม 2,500 ล้านบาท ซึ่งมาจากงบประมาณกลางปีจ านวน 
190,000 ล้านบาทของรัฐบาล โดย 1,500 ล้านบาทแรก ได้จดัสรรให้มหาวิทยาลยัสร้าง
ศูนย์กลางนวตักรรมให้เกิดขึน้ 5 แห่ง โดยได้งบแห่งละ 300 ล้านบาท เพื่อท าวิจัยและ
ถอดรหัส 5 เร่ืองก่อนเข้ากระบวนการเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย 1) อาหารและเกษตร            
2) สงัคมผู้สงูวยั 3) สมาร์ทซิตี ้4) พลงังาน 5) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ไทยรัฐ, 2560 : 8) 
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ทัง้นีต้้องร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ในรูปแบบ   
สานพลังประชารัฐ เพื่อการผลิตและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ สินค้าและบริการ        
ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือ
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ธุรกิจการแสดงนัน้เป็นรายได้อนัดบัต้นของจงัหวดัภูเก็ต 
โดยศิลปะการแสดงนัน้จะแสดงออกถึงหลกัปรัชญา จิตวิทยา วฒันธรรม ศาสนา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์ในยุคสมยัต่างๆ โดยสะท้อนให้เห็นรสนิยม ค่านิยม
และความเจริญของมนุษย์แต่ละสมัยเป็นอย่างดี  ฉะนัน้การแสดงจึงเป็นกุญแจ          
ดอกส าคัญที่จะน าไปสู่ความเข้าใจมนุษย์อันเป็นรากฐานของการศึกษา พืน้ท่ีบริเวณ          
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยกลุ่มชนซึ่งมี           
ความหลากหลายด้านเชือ้ชาติและศาสนา อาทิ ไทยพทุธ ไทยจีน และไทยมสุลมิ ซึ่งมีรูปแบบ
ด้านเคร่ืองแต่งกายโดยเฉพาะผ้าปาเต๊ะที่สตรีนิยมสวมใส่ทัง้ใน ชีวิตประจ าวันและ         
การออกงานสงัคม แม้จะมีการรณรงค์ให้เยาวชนเห็นความส าค ัญและอนุรักษ์                
ด้านการแต่งกายในเคร่ืองแตง่กายประจ าท้องถ่ิน อยา่งไรแล้วยงัไมไ่ด้รับการตอบสนอง
เท่าที่ควร ผู้ วิจัยจึงเกิดความคิดด้านการสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายโดยศึกษารูปแบบ 
ลวดลายและสีสันของผ้าปาเต๊ะจังหวัดภูเก็ต พร้อมทัง้ประยกุต์สูก่ารแสดงกินรี          
ซึ่งปัจจุบนัสามารถหาชมได้ยากและจดัเป็นการอนรัุกษ์การแสดงของไทยอีกทางหนึ่ง 
ซึง่ผู้วิจยัจะน าผลที่ได้จากการศกึษาลวดลายและสสีนัของผ้าปาเต๊ะประยกุต์สูก่ารแสดง
นาฏยศิลป์ร่วมสมยัตามแนวความคิดของศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.สรุพล วิรุฬห์รักษ์ 
ปราชญ์ ด้านการแสดงซึ่ง ได้ถ่ายทอดแนวความ รู้  7 ประการ ประกอบด้วย                 
1) การก าหนดกรอบแนวคิด 2) การออกแบบร่าง 3) การพฒันาแบบ 4) การประกอบ
สร้าง 5) การเก็บรายละเอียด 6) การน าเสนอผลงาน และ 7) การประเมินผล  ทัง้นีผู้้ วิจัยได้
น าอัตลักษณ์ที่โดดเด่นด้านเคร่ืองแต่งกายของสตรีในจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีลักษณะที่
แตกตา่งจากภมูิภาคอื่น ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพสงัคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของแตล่ะ
ภูมิภาค  ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนันัน้มีการสร้างสรรค์การแสดงพืน้เมืองเป็นจ านวนมาก 
เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น การวางนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่อนุรักษ์
สง่เสริมและเผยแพร่ศิลปะด้านการแสดงของชาติและท้องถ่ินเป็นผู้คิดสร้างสรรค์ขึน้มา 
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โดยแต่ละชุดการแสดงนัน้มีเนือ้หาสาระที่เกิดจากการที่ผู้ ประดิษฐ์ได้น าความเช่ือ 
ศาสนา วฒันธรรมประเพณี การละเลน่ การประกอบอาชีพ มาสอดแทรกในการแสดง
พืน้เมือง  เหลา่นีส้ะท้อนให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของแต่ละภูมิภาคและยงัให้ความบนัเทิง
แก่ผู้ ชม ตอบสนองความต้องการทางจิตใจได้เป็นอย่างดี  ซึ่งการแสดงเหล่านี  ้              
เป็นการกระตุ้นปลกุจิตส านึกของเยาวชนให้มีความรักความหวงแหนในท้องถ่ินของตน 
(นพศกัดิ์ นาคเสนา, 2546 : 3)   
 สภาพปัญหาปัจจุบันของงานวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบผ้าพืน้เมืองภูเก็ต        
สูน่าฏยศิลป์ร่วมสมยัพบวา่ ผ้าพืน้เมืองจงัหวดัภเูก็ตมีหลายประเภทและมีช่ือเสยีงระดบั
โลก เช่น ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ ฯลฯ โดยผ้าพื น้เมืองเหล่านีม้ีราคาต่อผืนค่อนข้างถูก 
ฉะนัน้ผู้ วิจัยจึงตระหนักและเห็นความส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการแสดง
นาฏยศิลป์ร่วมสมยั โดยการประยกุต์รูปแบบผ้าปาเต๊ะผ่านการแสดงและเป็นการสร้าง
รายได้แก่ท้องถ่ิน สาระส าคญัดงักลา่วข้างต้นผู้วิจยัได้สนใจที่จะศกึษารูปแบบผ้าปาเต๊ะ 
สูก่ารแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมยั ทัง้นีเ้พื่อสง่เสริมการทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา รูปแบบ ลวดลาย และสีสันของผ้าปาเต๊ะ
จงัหวดัภเูก็ต 
 2. เพื่อการประยกุต์รูปแบบผ้าปาเต๊ะ สูก่ารแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมยั 
 
วิธีการวิจัย 
 
 ในการวิจัยค รัง้นี  ้ผู้ วิจัย ใช้ ระ เบี ยบวิ ธีวิจัย เชิงคุณ ภาพ  (Qualitative 
Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Document) เก็บรวมรวมข้อมูลจาก
ภาคสนาม (Field Study) โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและน าข้อมูล            
มาวิเคราะห์  
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1. ด้านพืน้ที่ในการวิจัย 
 เพื่ อให้การวิจัยสามารถตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยและบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้ วิจัยได้เลือกพืน้ที่ในการวิจัยโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) คือ พืน้ที่จงัหวดัภเูก็ตและได้ก าหนดเกณฑ์ในการเลอืกพืน้ท่ีไว้ ดงันี ้ 

1.1 เป็นพืน้ที่ซึ่งมีผ้าปาเต๊ะหลากหลายรูปแบบ ลวดลายและสีสัน                    
ซึ่งประชาชนท้องถ่ินและนักท่องเที่ยวรู้จักผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อย่างดี และมีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผ้าปาเต๊ะอยา่งครบถ้วน 

1.2 เป็นพืน้ที่ซึง่มีการอนรัุกษ์และสร้างสรรค์แบบผ้าปาเต๊ะหลากหลายรูปแบบ  
1.3 เป็นพืน้ที่ซึง่มีช่ือเสยีงและได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวระดบัโลก 
1.4 เป็นแหล่งที่ผู้ วิจัยสามารถได้รับความร่วมมือและความสนบัสนุนในการ

เก็บรวบรวมข้อมลู เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี  ้
 จากเกณฑ์ดงักลา่ว ผู้วิจยัได้ตดัสินใจเลือกพืน้ที่ คือ ย่านเมืองเก่าภเูก็ต 
เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต ประกอบด้วย 
  1) ช่วงที่ 1 ถนนดีบกุ ถนนรัษฏา ถนนระนอง เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัภเูก็ต 
  2) ช่วงที่ 2 ถนนถลาง ซอยรมณีย์ เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 
  3) ช่วงที่ 3 ถนนกระบี่ ถนนสตลู เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต  
  4) ช่วงที่ 4 ถนนเยาวราช ตรอกสุ่นอุทิศ ถนนดีบุก เทศบาลเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต 
 

2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร 

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่  ประชากรบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ประกอบด้วย ประชากรพืน้ที่ถนนดีบุก        
ถนนถลาง ถนนกระบี่ และถนนเยาวราช  เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต        
รวมทัง้สิน้ 20 ครัวเรือน  
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2.2 กลุม่ตวัอยา่ง ผู้วิจยัได้คดัเลอืกแบบเจาะจงโดยก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง 
ได้แก่ กลุม่ผู้ รู้ กลุม่ผู้ปฏิบตัิ กลุม่ผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวนรวมทัง้สิน้ 42 คน ซึง่แบง่ออกดงันี ้

2.2.1 กลุม่ผู้ รู้ (Key Informants) จ านวน 12 คน บริเวณย่านเมืองเก่า
ภูเก็ต เป็นกลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลหลกัและความส าคัญเก่ียวกับประวัติความเป็นมา 
ลกัษณะ รูปทรง สีสัน ของผ้าปาเต๊ะ ซึ่งมีอัตลกัษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุม่ คือ 

1) ครูภูมิปัญญาหรือนกัวิชาการ ได้แก่ ผู้มีความรู้เก่ียวกับประวตัิ
ความเป็นมา ลกัษณะรูปทรง สีสนั ของผ้าปาเต๊ะ จ านวน 3 คน ท าการคดัเลือกแบบ
เจาะจง 

2) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเก่ียวกบัผ้าปาเต๊ะ จ านวน 2 คน 
3) ผู้ บ ริหารงานด้านวัฒนธรรม ได้แก่  ผู้ อ านวยการหรือรอง

ผู้อ านวยการส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดั จ านวน 2 คน 
4) บุคลากรของกระทรวงการท่องเที่ ยวจังหวัดภู เก็ต  ได้แก่ 

ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้ อ านวยการ ผู้ปฏิบตัิงานในกระทรวงการท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ต 
จ านวน 2 คน  

5) ผู้น าชมุชน ได้แก่ ผู้บริหารชมุชน จ านวน 3 คน เพื่อให้ทราบประวตัิ
ความเป็นมาลกัษณะ รูปทรง สีสนั ของผ้าปาเต๊ะในจังหวดัภูเก็ต การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนที่มีส่งผลต่อลกัษณะ ลวดลาย สีสนัของผ้าปาเต๊ะ  
รวมทัง้รูปแบบการอนรัุกษ์และสร้างสรรค์ 

2.2.2 กลุ่มผู้ ปฏิบัติ  (Casual Informants) จ านวน 10 คน เป็นการ
คดัเลอืกแบบเจาะจง แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ คือ 

1) ผู้ ช านาญด้านผ้าปาเต๊ะและผู้ ที่ประกอบกิจการด้านการ
ออกแบบ เพื่อให้ทราบขนบธรรมเนียม ความเช่ือด้านการออกแบบลวดลาย รวมทัง้รูปแบบ
การอนุรักษ์และสร้างสรรค์เพื่อการสร้างคุณค่า การประชาสมัพนัธ์วฒันธรรมท้องถ่ิน 
จ านวน 5 คน  
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2) กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จ านวน 5 คน 
เพื ่อให้ทราบปัญหาด้านการท่องเที ่ยว แนวทางด าเนินการแก้ไขและส่งเสริม               
การทอ่งเที่ยวของจงัหวดัภเูก็ต 

2.2.3 กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูทัว่ไป (General Informants) จ านวน 20 คน    
เป็นการคดัเลอืกแบบเจาะจง แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ 

1) นกัท่องเที่ยวชาวไทย ประกอบด้วยผู้ ช่ืนชอบผ้าปาเต๊ะ หลาย
เพศ หลายวยั ที่นิยมสวมใส่ผ้าปาเต๊ะและศกึษา 

2) ความต้องการด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ลวดลายของผ้า
ปาเต๊ะจงัหวดัภเูก็ต เพื่อสง่เสริมการทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต จ านวน 10 คน 

3) นกัทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ ประกอบด้วยผู้ ช่ืนชอบผ้าปาเต๊ะ หลาย
เพศ หลายวยั ที่นิยมสวมใส่ผ้าปาเต๊ะและศึกษาความต้องการด้านการอนุรักษ์และ
สร้างสรรค์ลวดลายของผ้าปาเต๊ะจังหวดัภูเก็ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ต 
จ านวน 10 คน  
 

3. เคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จ านวน 3 
ประเภท ประกอบด้วย 

3.1  แบบสัง เกต  (Observation) เป็ นการสัง เกตแบบมี ส่ วน ร่วม 
(Participant Observation) และไม่มีส ่วนร่วม (Non - Participant Observation)             
เพื่อใช้สังเกตกลุ่มประชากรบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต เทศบาลเมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัภเูก็ต  

3.2  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบ
สมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)  เพื ่อใช้สมัภาษณ์ครู            
ภมูิปัญญาหรือนกัวิชาการ ผู้บริหารงานด้านวฒันธรรม ผู้น าชุมชนหรือผู้ที่อาศยัในชุมชน     
ที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวตัิความเป็นมา ลกัษณะ รูปทรง สีสนั ของผ้าปาเต๊ะ    
ในจงัหวดัภเูก็ต   

3.3  แนวทางการสนทนากลุม่ (Focused Group Guideline) เป็นข้อมลู
ที่ต้องการหาข้อสรุปและความชัดเจน ใช้กับครูภูมิปัญญา นักวิชาการ ผู้บริหารงาน 
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ด้านวฒันธรรม ผู้น าชมุชนหรือผู้ที่อยู่ในชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมา ลกัษณะ รูปทรง สีสนั ของผ้าปาเต๊ะในจังหวัดภูเก็ต โดยก าหนด
ผู้ เข้าร่วมสนทนากลุม่ละประมาณ 8 – 10 คน เพื่อสง่เสริมการทอ่งเที่ยวจงัหวดัภเูก็ต   
 

4. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน า เสนอผลการวิเคราะห์ข้อม ูลในค รั ง้นี ผู้้ ว ิจ ัยน า เสนอผล             

การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยวิธีการบรรยายวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) โดยผู้ วิจัยเร่ิมจากการเตรียมเนือ้หาให้ครบตามวตัถุประสงค์
ของการวิจัย วางเค้าโครงของการเขียนวิจัยและลงมือเขียนด้วยความรัดกุม ชัดเจน        
มีความต่อเนื่องและเช่ือมโยงกัน พร้อมตาราง ภาพกิจกรรมบางช่วงบางตอนทัง้นี  ้      
เพื่อการประยกุต์สูก่ารแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมยั  
 
ผลการศึกษา 
 
 ผลจากการศึกษา โดยสมัภาษณ์ครูภูมิปัญญาแห่งชาติและครูภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน พบว่า ผ้าปาเต๊ะนิยมผลติในหลายจงัหวดัในภาคใต้ เช่น สงขลา ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และตามสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต  เกาะสมุย เป็นต้น โดยได้รับอิทธิพล
จากประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซียอีกทอดหนึ่ง คนไทยรู้จัก ผ้าปาเต๊ะจาก
ภาษาอินโดนีเซีย หมายถึง ผ้านุง่ ซึง่ท้องถ่ินภาคใต้ เรียกวา่ “ผ้าปาเต๊ะ” หรือ “ผ้าบาเต๊ะ” 
สว่นคนสมยัโบราณเรียกผ้าปาเต๊ะที่ไมไ่ด้ผลิตในประเทศไทยวา่ “ผ้ายาวอ” หรือ “จาวอ 
(Java)” จากหลกัฐานที่ปรากฏสนันิษฐานได้ว่าผ้าปาเต๊ะดัง้เดิมเป็นของอินโดนีเซีย     
อีกทัง้ค าศัพท์เฉพาะซึ่งใช้เรียกวิธีการและขัน้ตอนในการท าผ้าปาเต๊ะเป็นภาษา
อินโดนีเซีย สีส าหรับย้อมมาจากพืชในอินโดนีเซีย แท่งขีผ้ึง้ชนิดที่ใช้เขียนลายเป็นของ
อินโดนีเซียและไม่ประวัติเก่ียวกับผ้าปาเต๊ะในประเทศอื่น ประกอบกับเทคนิคที่ใช้         
ในการผลิตผ้าปาเต๊ะในประเทศอินโดนีเซียสูงกว่าชาติอื่น สอดคล้องกับการศึกษา
ค้นคว้าของ N.J.Kron นกัประวตัิศาสตร์ชาวฮอลแลนด์สรุปว่าการท าโสร่งปาเต๊ะเป็น
วฒันธรรมดัง้เดิมของชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก่อนที่จะติดตอ่ค้าขายกบัอินเดีย คนไทย
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รู้จกัผ้าปาเต๊ะในช่ือว่า “ผ้าบาติก” หรือ “ผ้ายาวอ (JAVA)” หมายถึง ผ้าของชาวชวาและ
เรียกช่ือตามลกัษณะของผ้า เช่น  

1. จาวอตเูลส (JAVA TULIS ) : ใช้เรียกผ้าปาเต๊ะที่ใช้เทคนิคการเขียนเทียน
ด้วยจนัติง้ (เครืองมือที่ใช้เขียนขีผ้ึง้ด้วยมือ) ตลอดทัง้ผืน   

2. จาวอตูเก (ผ้าชวากระบอกไม้ไผ่ ) : ผ้าคุณภาพชัน้ดี เนือ้ดี เบาบาง และ
สามารถม้วนเก็บไว้ได้เพียงหนึง่ก ามือเทา่นัน้   

3. จาวอบือเละ : หมายถึงผ้าพนัชวา คือผ้าที่มีความยาวประมาณ 3.5 - 4 
หลา เป็นลกัษณะของผ้าที่ไมเ่ย็บตะเข็บผ้าให้ติด กัน แตจ่ะใช้วิธีนุง่แบบพนัรอบตวั 

4. จาวอซือแปะ : ผ้าชวาตราดอกจิกเป็นผ้าถงุคุณภาพดี มีตราดอกจิกเป็น
เคร่ืองหมายการค้า และเช่ือวา่ผ้าปาเต๊ะในประเทศอินโดนีเซีย มีวิธีการผลติแบบดัง้เดิม
พร้อมทัง้เป็นผ้าปาเต๊ะที่สวยงามและคณุภาพสงู  
 
 ผลจากการศึกษาด้านการออกแบบลวดลายในการท าผ้าปาเต๊ะ พบว่า 
มีจ านวน 2 ประเภท คือ 

1. การออกแบบลายเลียนแบบธรรมชาติ หมายถึง บรรดาสิ่งที่เกิดขึน้ตาม
ธรรมชาติ ได้แก่ บรรดาพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งได้ใช้เป็นแบบระยะเวลานับศตวรรษ 
รูปแบบธรรมชาติที่น ามาใช้สว่นใหญ่ เป็นสิ่งที่มีชีวิตผสมกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
เช่น ภาพทะเล กระแสคลืน่ ปลา ปะการัง กุ้ ง หอย เถาว์ดอกไม้ สตัว์มงคล นก กลุม่เมฆ
หรือฝนตก เหลา่นีส้ะท้อนให้เห็นความออ่นไหวและสวยงาม 

2.   การออกแบบลวดลายทรงเรขาคณิต เป็นการออกแบบหลกัเบือ้งต้นที่น า
จดุ เส้น วงกลม มมุ รูปเหลี่ยมและเส้นโค้ง มาเป็นองค์ประกอบด้านการสร้างลวดลาย 
โดยสอดคล้องกบัสิง่ของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั มีลกัษณะ 4 ชนิด คือ  

2.1 ลายเรขาคณิต เป็นลักษณะลวดลายที่น าลักษณะของเส้น คือ 
เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคด ตลอดรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปทรงกลม รูปเหลี่ยม รูปกรวย
ตา่งๆ มาจดัเป็นภาพ 

2.2 ลวดลายที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะดัดแปลงมาจาก
สว่นตา่ง ๆ ของพรรณพฤกษา เช่น ดอก ใบ ก่ิง ก้าน เป็นต้น 
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2.3 ลายไทยและลายเครือเถา ซึ่งเป็นลกัษณะลวดลายตามลกัษณะของ
ศิลปะประจ าชาติ เช่น ลายกนกและลายเครือเถา เป็นต้น 

2.4 ลายประเภทภาพสตัว์ การออกแบบลวดลายประเภทสตัว์เหล่านี ้
มกัจะแสดง 2 ลกัษณะ คือ 
   1)  ลกัษณะรูปทรงไม่เหมือนธรรมชาติ เป็นลกัษณะประยุกต์          
ให้ดงู่ายตามรูปแบบของงานออกแบบซึง่เป็นกึ่งนามธรรม 
   2)  ลักษณะภาพสัตว์ที่เน้นเร่ืองราว เช่น เร่ืองราวจากประเพณี
ท้องถ่ิน การละเลน่พืน้บ้าน วรรณกรรมพืน้บ้าน เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์ ศาสนา 
วฒันธรรม ซึง่มกัจะใช้กบังานปาเต๊ะที่เป็นลกัษณะของจิตรกรรม 
 
ผลจากการศึกษาด้านสีสันของผ้าปาเต๊ะ พบว่า มีจ านวน 4 ประเภท คือ 
  1. ใช้สรีองพืน้เป็นสโีทนร้อนหรือสโีทนเย็นทัง้ผืน 
  2. ใช้สรีองพืน้เป็นสโีทนร้อนหรือสโีทนเย็นสลบักนัในอตัราสว่น 1/3 
  3. ใช้สรีองพืน้เป็นสโีทนร้อนกบัสโีทนร้อนสลบักนัในอตัราสว่น 1/3 
  4. ใช้สรีองพืน้เป็นสโีทนเย็นกบัสโีทนเย็นสลบักนัในอตัราสว่น 1/3 
 ทัง้นีด้้านความหมายของสีที่ใช้เป็นสีรองพืน้และสีการวาดลวดลายต่างๆ       
มีความหมาย สรุปได้ดงันี ้
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ตางราง 1 สแีละความหมายที่พบในผ้าปาเต๊ะ 
 

สี ความหมาย 
สีแดง ร้อน รุนแรง กระตุ้ น ท้าทาย เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง ความอุดม

สมบรูณ์ ความมัน่คง ความรัก ความส าคญั อนัตราย 
สีส้ม ร้อน ความอบอุ่น ความสดใส มีชีวิตชีวา วัย รุ่น ความคึกคะนอง การ

ปลดปล่อย การระวงั 
สีเหลอืง แจ่มใส ความสดใส ความร่าเริง ความเบิกบาน สดชื่น ชีวิตใหม่ ความสดใส 

ความสกุสว่าง การแผ่กระจาย อ านาจบารมี 
สีเขียว สงบ เงียบ ร่มร่ืน ร่มเย็น การพักผ่อน การผ่อนคลาย ธรรมชาติ  ความ

ปลอดภยั ปกติ ความสขุ ความสขุมุ เยือกเย็น  
สีน า้เงิน สงบ สุขมุ สภุาพ หนกัแน่น เคร่งขรึม เอาการเอางาน ละเอียดรอบคอบ สง่า

งาม มีศกัด์ิสงู เป็นระเบยีบถ่อมตน 
สีม่วง มีเสน่ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอ านาจ มีพลังแฝงอยู่ ความรัก ความ

เศร้า ความผิดหวงั ความสงบ ความสงูศกัด์ิ  
สีฟ้า ปลอดโปร่ง โล่ง กว้าง เบา โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง ลมหายใจ 

ความอิสระ เสรีภาพ การช่วยเหลือ แบง่ปัน 
สีขาว บริสทุธ์ิ สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผย การเกิด ความรัก ความหวงั 

ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม 
สีด า มืด สกปรก ลึกลับ ความสิน้หวัง จุดจบ ความชั่ว โหดร้าย ความเศร้า หนัก

แน่น เข้มแข็ง อดทน มีพลงั 
สีชมพ ู อบอุ่น อ่อนโยน นุ่มนวล อ่อนหวาน ความรัก เอาใจใส่ วยัรุ่น หนุ่มสาว ความ

น่ารัก ความสดใส 
สีเทา เศร้า อาลยั ท้อแท้ ความลึกลบั ความหดหู่ ความชรา ความสงบ ความเงียบ 

สภุาพสขุมุ ถ่อมตน 
สีทอง ความหรูหรา โออ่า มีราคา สงูค่า สิ่งส าคญั ความเจริญรุ่งเรือง ความสขุ ความ

มัน่คง ความร ่ารวย การแผ่กระจาย  
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 ผลจากศึกษารูปแบบ ลวดลาย และสีสนัของผ้าปาเต๊ะจังหวัดภูเก็ต พบว่า  
มีรูปแบบด้านความเช่ือ ด้านศาสนา ด้านพิธีกรรม ด้านวิถีชีวิต ด้านภูมิปัญญาและ   
ด้านการประกอบอาชีพ ซึง่มีสาระส าคญัแตล่ะด้าน ดงันี ้

1. ด้านความเชื่อ  เนื ่องจากเป็นการผสมผสานด้านวฒันธรรมระหว่าง       
ชาวพืน้เมืองบริเวณแหลมมลายู ซึ่งมีระบบฐานความเช่ือในพิธีกรรมต่างๆ ส่งผลให้เกิด
ความหลากหลายของวฒันธรรมกลุม่ชนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะด้านความเช่ือที่แสดงออกผา่น
การแต่งกาย เช่น พิธีมงคลหรือพิธีอวมงคล เหล่านีเ้ป็นสิ่งที่หลายประเทศทั่วโลก
พยายามศกึษาเรียนรู้และน าไปปรับใช้ พร้อมทัง้ปฏิบตัิในโอกาสส าคญัตา่งๆ 

2. ด้านศาสนา ชาวภูเก็ตให้ความส าคญัและเห็นความส าคัญของทุกศาสนา 
เช่น ศาสนาพทุธ ศาสนาสิกข์ ศาสนาขงจือ้ ศาสนาอิสลาม ซึง่ทกุศาสนามีความเช่ือเร่ือง
กฏแห่งกรรม ส่งผลให้ชาวภูเก็ตสามารถอาศยัร่วมกับกลุม่ชนพืน้เมืองอื่นอย่างสงบสนัติ 
โดยสอดแทรกด้านศาสนาผ่านรูปแบบเคร่ืองแต่งกายทัง้นีส้ามารถประยุกต์ใช้เพื่อ   
ความสงบในท้องถ่ินได้  

3. ด้านพิธีกรรม เป็นการผสมผสานรากเหง้าวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ    
ในจงัหวดัภเูก็ตอย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคญัและความเท่าเทียมกนัในพิธีกรรมของ
ทุกศาสนา ซึ่งเป็นมงคลแก่ผู้ปฏิบัติ ครอบครัวและสงัคม ซึ่งสามารถสะท้อนผ่านทาง
ลวดลายของผ้าปาเต๊ะและพิธีกรรมเหล่านีม้ีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ลวดลายของ     
ผ้าปาเต๊ะ สง่ผลให้มีกระบวนการสบืสานและอนรัุกษ์รูปแบบการสวมใสผ้่าปาเต๊ะพร้อม
ทัง้ประยกุต์สูกิ่จกรรมตา่งๆ อีกทัง้สามารสร้างเศรษฐกิจทัง้ระดบัมหภาคและจลุภาค 

4. ด้านวิถีชีวิต  ชาวภูเก็ตได้รับการปลูกฝังระบบความคิดและมารยาท            
จากบรรพบุรุษ โดยให้มีความเห็นใจระหว่างกัน ถึงแม้ว่ามีการอาศัยอยู่ร่วมกันของ
หลายกลุ่มชาติพันธุ์  แต่เราคือชาวภูเก็ตและ ชาวไทยพี่น้องเป็นสายเลือดเดียวกัน            
ทัง้นีบ้รรพบรุุษได้ปลกูฝังเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและเป็นตวัอย่างแก่อนชุนรุ่นหลงั 
สง่ผลให้ชาวภเูก็ตมีความรักใคร่ ความสมคัรสมานสามคัคี ไม่คิดเอาเปรียบผู้อื่น โดยได้
สะท้อนผา่นรูปแบบเคร่ืองแตง่กายประเภทตา่งๆ 
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5. ด้านภูมิปัญญา บรรพบุรุษได้มอบมรดกให้แก่อนุชนรุ่นหลงัมีหลายประการ   
ที่ส าคัญคือ สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสพิธีกรรมท้องถ่ิน  ที่ส าคัญคือเคร่ืองแต่งกายชุด
พืน้เมือง  โดยการน าภูมิปัญญา ของชาวพืน้เมืองและประเทศเพื่อนบ้านมาประยุกต์
อย่างลงตวัจนเป็นอตัลกัษณ์ส าคญัของท้องถ่ิน เช่น การสวมใสผ้่าปาเต๊ะ ฯลฯ ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาที่สืบทอดระหว่างรุ่นต่อรุ่น ส่งผลให้จังหว ัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว               
ที่มีช่ือเสยีงระดบัโลก 

6. ด้านการประกอบอาชีพ สภาพภูมิศาสตร์ของจังภูเก็ตเป็นเกาะลกัษณะ
คล้ายมังกร ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิง โดยเหล่านีเ้ป็นองค์ประกอบส าคัญที่ชาวภูเก็ตมีความ
ภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์จนเป็นเมืองท่องเที่ยวระดบัโลกนัน้ ส่งผลให้เกิดอาชีพ
ตา่งๆ มากมาย โดยเฉพาะด้านการทอ่งเที่ยวและธุรกิจภาคบริการบริเวณย่านเมืองเก่า
ภูเก็ต และสิ่งส าคัญจังหวัดภูเก็ตได้รับคัดเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ
องค์การยเูนสโก ประจ าปี 2559 

7. ด้านเอกลักษณ์ส าคัญ  ชาวภูเก็ตสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมที่โดดเด่น 
ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส พิธีกรรมท้องถ่ิน ที่ส าคัญคือเคร่ืองแต่งกาย        
ชุดพืน้เมือง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันสวมใส่       
จนส ร้างอ ัตล ักษณ์ส าค ัญประจ า ท้อง ถิ่น  ซึ ่ งสามารถสร้างความประท ับใจ                    
แก่นกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 
 ทัง้นีผู้้วิจยัได้ปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เนื่องจากได้รับค าแนะน า
จากผู้ควบคมุการวิจยัและปฏิบตัิตามค าแนะน าดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด ซึง่โดยภาพรวม
นัน้ได้แสดงผลของการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบผ้าพืน้เมืองภูเก็ต สู่นาฏยศิลป์          
ร่วมสมัย อีกทัง้มีหนังสือตอบรับเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก          
ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารส าคัญส าหรับงานวิจัยฉบบันี ้การประยุกต์รูปแบบผ้า
ปาเต๊ะ สูก่ารแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมยั  

การพัฒนารูปแบบผ้าพื น้เมืองภูเก็ตสู่นาฏยศิลป์ ร่วมสมัย ผู้ วิจัยได้น า             
ผ้าพืน้เมืองของจงัหวดัภเูก็ตคือ ผ้าปาเต๊ะ จากการศกึษาพบวา่ ผ้าปาเต๊ะในจงัหวดัภเูก็ต
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มีกรรมวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผืนผ้าที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ผ้าวาด ผ้าพิมพ์ลาย         
ผ้าปาเต๊ะลงเทียน ผ้าปาเต๊ะลงเส้นทองและผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงน ารูปแบบ
ของผ้าปาเต๊ะในลกัษณะต่างๆ มาพัฒนารูปแบบสู่นาฏยศิลป์สร้างสรรค์เพื่อสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบัผ้าพืน้เมืองและสง่เสริมการทอ่งเที่ยวให้กบัจงัหวดัในภาคใต้ที่นิยมสวม
ใส่ผ้าปาเต๊ะ ชุด “สตัตกินราภูษาปาเต๊ะ” จากการศึกษาและค้นคว้าจากต ารารวมทัง้
หลกัฐานที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนงัและประติมากรรมสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบ
การแต่งกายของกินรีในสมัยโบราณ โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนงัจ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และจิตรกรรมฝาผนงัยุคปลายอยุธยา ในพระอุโบสถ
วดัเขียน ซึ่งนบัเป็นฐานของงานจิตกรรมและประติมากรรมที่เก่าแก่ที่สดุในภัลลาติชาดก 
กลา่ววา่กินรีมีอายรุาว 1,000 ปี การแตง่กายของกินรีที่ปรากฏในภาพจิตกรรมเหลา่นัน้
ท าให้ทราบวา่ กินรีเป็นสตัว์ป่าหิมพานต์ ร่างกายทอ่นบนเป็นมนษุย์ทอ่งลา่งเป็นนก ผู้ศกึษา
จึงได้แนวคิดจากภาพประติมากรรมมาพฒันารูปแบบและดดัแปลงมาเป็นเคร่ืองแต่งกาย 
พร้อมทัง้มีการผสมผสานด้วยรูปแบบเคร่ืองแต่งกายที่ เกิดจากภูมิ ปัญญาของ
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านทางภาคใต้มโนราห์ คือการน าลกูปัดสีต่างๆ มาถกัร้อยขึน้เป็น
เคร่ืองประดบัชิน้อื่นๆ เช่น เข็มขดั ข้อเท้าและข้อมือ เป็นต้น  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 การพฒันารูปแบบผ้าพืน้เมืองภเูก็ต สูน่าฏยศิลป์ร่วมสมยัชดุ “สตัตกินราภษูาปาเต๊ะ” 
ที่มา: ผู้วิจยั 
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สรุปและอภปิรายผล 
 
 จากข้อค้นพบในการวิจัย 2 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 
ศึกษาประวัติความเป็นมารูปแบบ ลวดลาย สีสันของผ้าปาเต๊ะจังหวัดภูเก็ตและ
ประยุกต์รูปแบบผ้าปาเต๊ะ สู่การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัย ผู้ วิจัยมีประเด็นอภิปราย 
ดงันี ้

1. ศึกษาประวัติความเป็นมารูปแบบ ลวดลาย สีสันของผ้าปาเต๊ะ
จังหวัดภเูก็ต 

ผลจากการศกึษาพบวา่ โดยภาพรวมผ้าปาเต๊ะ มีจดุก าเนิดจากประเทศ
อินโดนีเซียผนวกกับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของผ้าปาเต๊ะ        
ผ่านประเทศมาเลเซียและเข้าสู่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2483 ที่อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จงัหวดันราธิวาส โดยสองสามีภรรยาชาวไทยเชือ้สายมลายคูือ นายแวมะ แวอาลีและ
นางแวเย๊าะ แวอาแด ในระยะแรกผลติเป็นผ้าคลมุศีรษะสไบไหล ่(Kain lepas) โดยการ
แกะสลกัลวดลายบนมนัเทศและมนัส าปะหลงัซึ่งเป็นการน าพืชทัง้ 2 ชนิด มาประดิษฐ์
เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติซึ่งสามารถหาได้ง่ายแต่ไม่มีความทนทาน ช่วงเร่ิมท า          
ผ้าปาเต๊ะระยะแรกใช้เฉพาะสีขาวและสีคราม ภายหลงัค้นพบสีต่างๆ จากธรรมชาติ 
เช่น สแีดง สนี า้ตาล สเีหลอืง และเรียนรู้ด้านการผสมแมส่เีป็นสตีา่งๆ เป็นจ านวนมาก 

 ด้านรูปแบบและลวดลาย พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นลวดลายพฤกษา 
ลวดลายสตัว์มงคล ลวดลายวิถีชีวิตและรูปทรงเลขาคณิต โดยจากการค้นคว้าเอกสาร
ทางวิชาการและการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์พบวา่มีลวดลายประมาณ 3,000 ลาย พร้อมทัง้
พฒันาเป็นเคร่ืองนุ่งห่มประเภทอื่น เช่น ผ้าโสร่งปาเต๊ะ โดยเร่ิมใช้แม่พิมพ์โลหะที่สัง่ซือ้
จากรัฐกลนัตนั ประเทศมาเลเซีย ซึง่เป็นท่ีนิยมใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทย ประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานีและยะลา ปลายปี พ.ศ. 2523 ประเทศไทย         
ได้สร้างสรรค์ผ้าปาเต๊ะลายเขียนระบายสี ซึ่งใช้จนัติง้ (Cantimg) เขียนลวดลายเทียน
โดยการวาดในสว่นท่ีไม่ต้องการให้สีติดและใช้กระบวนการย้อมสี Reactive dyes จาก
ประเทศมาเลเซียซึ่งได้ศึกษารูปแบบจากประเทศเยอรมนัและเคลือบป้องกนัสีตกด้วย
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โซเดียมซิลิเกต ซึ่งเป็นสารป้องกันสีตกแบบถาวร โดยนายเอกสรรค์ อังคารวัลย์         
เป็นบุคคลแรกที่น าวิธีการสร้างสรรค์ผ้าปาเต๊ะมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ภาควิชา
ศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาลยัครูยะลา และในเดือนเมษายน 
2528 วิทยาลยัครูยะลาร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการท าผ้าปาเต๊ะลายเขียนเทียน
ระบายสีและบาติกลายพิมพ์ ในงานศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านทัว่ประเทศ ณ จงัหวดัภเูก็ต 
โดยอาจารย์ชูชาติ ระวิจันทร์ ภาควิชาศิลปกรรม วิทยาลยัครูภูเก็ต เป็นบุคคลที่น า
แนวความคิดการผลิตผ้าปาเต๊ะจากวิทยาลยัครูยะลา มาสร้างสรรค์ใหม่โดยการน า
ลวดลายจากท้องทะเลมาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นผ้าปาเต๊ะของจงัหวดัภเูก็ตซึ่งมีช่ือเสียง
กระทัง่ปัจจุบนั  ด้วยต้นทนุด้านการท่องเที่ยวของจังหวดัภูเก็ตผ้าปาเต๊ะรูปแบบภเูก็ต  
จึงเป็นศนูย์กลางด้านการแพร่กระจายความรู้แก่จงัหวดัใกล้เคียงพร้อมกบัได้รับการสบืทอด
จนมีช่ือเสียงและบง่บอกด้านอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน  ด้วยสาเหตนุีจ้ึงน าไปสูก่ารพฒันา
รูปแบบผ้าพืน้เมืองภูเก็ต สูน่าฏยศิลป์ร่วมสมยั สอดคล้องกับ นวลอนงค์ ประทุมเนตร 
(2554 : 323 - 326) กล่าวว่า การสร้างสรรค์และประดิษฐ์ลวดลายต่างๆ มีอตัลกัษณ์
เฉพาะตน โดยได้รับอิทธิพลจากความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรม    
โดยการผสมผสานกับค่านิยมในสงัคมนัน้ โดยได้สืบทอดจากชาติพนัธุ์ต่างๆ และพระ
สธีุร์ ศรีชุมแสง (2553 : 134 - 135) กล่าวว่า การอนุรักษ์ต้องมีแนวทางสอดคล้องกับ
การพฒันาและเห็นความส าคญัพร้อมทัง้ต้นทนุด้านวฒันธรรม โดยการมีสว่นร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม สิ่งส าคัญต้องทันกับสถานการณ์ของโลก      
ณ ปัจจบุนั รวมทัง้การปลกูฝังแก่เยาวชนจนเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของจงัหวดัภเูก็ต  
 

2. การประยุกต์รูปแบบผ้าปาเต๊ะ สู่การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัย 
จากผลการวิจัยพบว่าผ้าปาเต๊ะจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะ รูปทรง สีสัน          

ที่ส่งผลเก่ียวเนื่องกันทางด้านเศรษฐกิจทัง้ระดับจุลภาคและมหภาค สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กงแก้ว  ศรีสขุ (2558 : 251 - 254) กลา่ววา่ การด าเนินงานขบัเคลือ่นทาง
เศรษฐกิจเพื่อการเพิ่มรายได้แก่ชุมชนนัน้ ต้องน าต้นทุนทางวฒันธรรมมาขบัเคลื่อน
เศรษฐกิจบนพืน้ฐานของปัจจัยแห่งการสร้างสรรค์ 4 ประการ คือ 1) วิทยาศาสตร์
สร้างสรรค์ 2) เทคโนโลยีสร้างสรรค์ 3) สงัคมสร้างสรรค์ 4) วฒันธรรมสร้างสรรค์ ซึง่เป็น
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การด าเนินงานเช่ือมโยงระหว่างกนัและทกุภาคสว่นต้องร่วมมือในการพฒันา สง่ผลให้
เกิดผลิตภณัฑ์และภาคบริการใหม่ เพื่อการเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจ เช่น สินค้าที่ระลกึ 
โดยร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจท้องถ่ิน น าต้นทุนมรดกทางวฒันธรรมที่สัง่สมความรู้
ดัง้เดิมของท้องถ่ินนัน้ อีกทัง้สามารถด ารงรักษาวฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินได้ และสารภี เอกเพชร (2557 : 165 - 170) กล่าวว่า การอนุรักษ์พิธีกรรม
ท้องถ่ินโดยการปลกูฝังเยาวชนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พร้อมทัง้เผยแพร่
วฒันธรรมท้องถ่ิน รวมทัง้การน าวัสดุท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งส าคัญ
สถานศกึษาต้องปลกูฝังเยาวชนเพื่อเป็นการอนรัุกษ์และสบืสานวฒันธรรมท้องถ่ิน และ
ทานตะว ัน  เอ ียดจุ้ ยและหนึ ่งฤท ัย   ช ่วย เน ียม  (2552 : 105 - 107)  กล ่าวว ่า               
ด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างรุ่นนัน้เป็นศาสตร์ที่มีความส าคญัแขนงหนึ่ง 
ประกอบด้วย 1) ผู้ รับการถ่ายทอดมีใจรักและความกตัญญู 2) ผู้ รับการถ่ายทอด         
มีพรสวรรค์และความสามารถรับปฏิบัติจากผู้ อบรมได้ 3) ผู้ รับการถ่ายทอดมีความ
อดทนตอ่การฝึกฝน มีความมานะพยายามและไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคเหลา่นีส้ง่ผลให้เกิด
การพฒันารูปแบบผ้าพืน้เมืองภูเก็ต สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมยั เพื่อให้วฒันธรรมการแต่งกาย
ท้องถ่ินด ารงอยูใ่นจงัหวดัภเูก็ตสบืไป  
  
ข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ืองการพฒันารูปแบบผ้าพืน้เมืองภูเก็ต สูน่าฏยศิลป์ร่วมสมยัครัง้นี ้มี
ข้อมลูหลายสว่นท่ีจะได้น าเสนอผู้ เก่ียวข้องน าไปใช้และเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์
และในการวิจยัตอ่ไปโดยจะเสนอตามล าดบั 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
  1.1 หน่วยงานทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม ส านัก
วฒันธรรมจงัหวดั สถาบนัวฒันธรรมในสถาบนัอดุมศกึษา สามารถใช้เป็นข้อมลูในการ
เผยแพร่งานด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตทัง้ในส่วนที่เป็นบทความ
เผยแพร่และการอนุรักษ์เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยเพื่อการต่อยอดและขยาย
ผลการวิจยั 
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  1.2 กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้เป็นการแสดงส าหรับการสานสมัพนัธ์
กบัประเทศในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ 
  1.3 ภาคเอกชนในจงัหวดัภเูก็ต เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ
น าเที่ยวธุรกิจการบริการภาคส่วนต่างๆ และบริษัทที่เก่ียวข้องสามารถสร้างรายได้
ระดบัมหภาคเพิ่มมากขึน้และสามารถสง่ภาษีกลบัคืนรัฐบาลสว่นกลางเพิ่มขึน้ 
  1.4 ภาคประชาสงัคมในจงัหวดัภเูก็ต เช่น องค์กรด้านเศรษฐกิจจงัหวดัภเูก็ต 
ร้านอาหารท้องถ่ินในจงัหวดัภเูก็ตสามารถสร้างรายได้ระดบัจลุภาคหรือรายได้ครัวเรือน
เพิ่มขึน้ สง่ผลตอ่การช าระภาษีนิติบคุคลและภาษีรายได้บคุคลธรรมดา 
  1.5 สื่อมวลชนท้องถ่ินสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์
วัฒนธรรมการแต่งกายท้องถ่ินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นการกระตุ้ น
จิตส านกึความภาคภมูิใจในท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัตอ่ไป 
  การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบ            
ผ้าพืน้เมืองภูเก็ต สู่นาฏยศิลป์ร่วมสมัย จากข้อสงัเกตของผู้ วิจ ัยและข้อเสนอแนะ     
ในการสนทนากลุ่ม มีข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัตอ่ไปดงันี ้
  2.1 ควรวิจัยปฏิบัติการโดยให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการขยายผล    
ด้านการผลิตสินค้าที่ระลึกหรือโครงการมัคคุเทศน์น้อยเพื่อการปลูกฝังวัฒนธรรม
ท้องถ่ินและความรู้แก่เยาวชน 
  2.2 ควรวิจัยเชิงอนุรักษ์ด้านเคร่ืองแต่งกายพืน้เมืองประเภทอื่นในจังหวัด
ภเูก็ต เช่น เคร่ืองแตง่กายของไทยพทุธ ไทยจีนและไทยมสุลมิ 
  2.3 ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพฒันาและอนรัุกษ์อย่าง
เป็นระบบโดยร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมตอ่ไป 
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