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ที่ปรึกษาและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก
					
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
					
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เสริมศักดิ์ นาคบัว
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พงษ์เดช ไชยคุตร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร
					
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ปริญญา ตันติสขุ
					
ศาสตราจารย์กิตติคุณ วัฒนะ จูฑะวิภาค
ศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง
					
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์		
					
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน			
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง			
					
ศาสตราจารย์สุวิทย์ ธีรศาศวัต		
					
ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์		
ศาสตราจารย์พรรัตน์ ด�ำรุง			
					
ศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดพิบาล
					
					
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
					
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์
					
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์
					
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

ราชบัณฑิต ส�ำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการอิสระ
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 สาขาทัศนศิลป์
ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาศิลปการละคร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม				
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ภาควิชานฤมิตศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 		
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี		
					
รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงศ์ด�ำ	
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
					
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
					
รองศาสตราจารย์ ดร.เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว
					
รองศาสตราจารย์ ดร.รงคกร อนันตศานต์
รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี		
รองศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา		
					
รองศาสตราจารย์กมล เผ่าสวัสดิ์		
					
รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
รองศาสตราจารย์ภารดี มหาขันธ์		
รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล�่ำ		
รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
					
รองศาสตราจารย์แสงอรุณ กนกพงษ์ชัย
รองศาสตรจารย์อุดมศักดิ์ สาริบุตร		
					
					
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค
					
					
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล
					
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ภู่มาลี		
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อชิรชั ญ์ ไชยพจน์พานิช
					

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาดนตรีวิทยา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 		
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สุชาติ เถาทอง
					
ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร		
					
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
					
รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
					
รองศาสตราจารย์ปิติวรรธน์ สมไทย		
					
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา คชประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
					
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ
					
ดร.มนัส แก้วบูชา				
					
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ			
					

สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาการออกแบบเซรามิกส์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะอัญมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
สาขาการออกแบบเซรามิกส์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาจิตรกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขานิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

5

6
บรรณาธิการที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ภรดี พันธุภากร		
รองศาสตราจารย์เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
					
บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.ภูวษา เรืองชีวิน			

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาการออกแบบเซรามิกส์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.ผกามาศ สุวรรณนิภา		
ผศ.ดร.ภานุ สรวยสุวรรณ			
รศ.ดร.ฉลองเดช คูภานุมาต			
รศ. กัญจนา ด�ำโสภี			
					
ผศ ดร.เขมพัทธ์ พัชรวิชญ์			
					
ผศ.ดร.ธนธร กิตติกาญจน์			
ผศ.ดร.ดร.ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์		
ผศ.ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล			
อาจารย์ ดร.อติเทพ แจ๊ดนาลาว		
อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง		
อาจารย์ ดร.นฤมล ศิลปชัยศรี		
					

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยเพาะช่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กองบรรณาธิการฝ่ายศิลปกรรม
ผู้ช่วยศาตราจารย์ จักรกริศน์ บัวแก้ว		

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทบรรณาธิการ
วารสารศิลปกรรมบูรพา ฉบับนี ้เป็ นฉบับแรกของปี 2562 ซึง่ ได้ มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลา
ในการเผยแพร่วารสารให้ ตรงตามเกณฑ์ของ ศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) และเป็ น
ฉบับเริ่ มที่มีการปรับปรุงในเรื่ องของฐานข้ อมูลในการส่งบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ โดยทาง
วารสารได้ น�ำรูปแบบของระบบการส่งข้ อมูลโดยผ่าน เว็ปต์ไซต์ https://www.tci-thaijo.org/ เข้ ามา
ใช้ ในการท�ำงาน โดยอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงทังด้
้ านระบบการรับและส่งข้ อมูล รวมทังระบบการ
้
ตรวจสอบ ซึง่ จะสามารถท�ำให้ ผ้ ทู ี่ต้องการส่งบทความเพื่อใช้ ในการพิจารณาสามารถส่งบทความได้
สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น นอกเหนือจากเว็ปต์ไซต์ของวารสารที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ในการปรับปรุงระบบครัง้ นี ้ ทางวารสารได้ ท�ำการปรับปรุงในเรื่ องของคุณภาพ ระยะเวลา
ในการเผยแพร่ โดยเราได้ ท�ำไปพร้ อม ๆ กับการส่งวารสารเพื่อเข้ ารับการตรวจสอบมาตรฐานของ
ฐานข้ อมูลที่การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI ในรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567
ซึง่ จะมีการจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ในการส่งบทความวิจยั และบทความวิชาการเพื่อการพิจารณาในฉบับภาคปลายภาคของปี
การศึกษา 2562 นี ้ ส�ำหรับผู้ที่สนใจ ยังสามารถส่งบทความมายังคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ ทกุ ช่วง
เวลา ทางกองบรรณาธิการยินดีรับบทความที่เกี่ยวข้ องทางด้ านศิลปกรรมและวัฒนธรรมอย่างต่อ
เนื่อง โดยท่านสามารถส่งบทความโดยตรงผ่านมายังของ link ของวารสาร https://www.tci-thaijo.
org/index.php/buraphaJ/index ซึง่ เป็ นระบบ online เพื่อส่งเข้ าระบบฐานข้ อมูล และทางเราจะ
ส่งให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิพิจารณาบทความของท่านตามล�ำดับ ทางกองบรรณาธิการหวังว่า วารสาร
ศิลปกรรมบูรพา จะยังคงเป็ นวารสารที่เป็ นสื่อกลางในการเผยแพร่และเป็ นคลังข้ อมูลความรู้ด้าน
ศิลปะ การออกแบบรวมถึงด้ านวัฒนธรรมเพื่อเป็ นประโยชน์ในงานวิจยั และงานวิชาการต่อไป
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บทคัดย่อ
ธรรมาสน์ร่วมสมัย จากแรงบันดาลใจสวนศาสตร์ เพื่อวัดแบบอรัญวาสี สู่สัมพันธภาพ
จิตรกรรมลายก�ำมะลอตามคติไตรภูมิ เป็นงานวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการ
ออกแบบ เป็นการศึกษารูปแบบธรรมาสน์ลักษณะเดิมเพื่อน�ำมาพัฒนาธรรมาสน์ในรูปแบบใหม่ ซึ่ง
มีรูปลักษณ์ และพัฒนาด้านการกังวานของเสียง โดยอาศัยหลักกระบวนการทฤษฎีทางสวนศาสตร์
เพื่อตอบสนองกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะวัดแบบอรัญวาสี เป็นการผสานวิธีการวิจัย
ระหว่าง วิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งให้ความส�ำคัญกับกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
เป็นส�ำคัญ โดยที่การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารหลักฐาน การเก็บข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์
เชิงลึก เพื่อน�ำมาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบธรรมาสน์ในรูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1. เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ธรรมาสน์ให้มีความกังวานของเสียง และได้คุณภาพของเสียง
โดยปราศจากการใช้ไฟฟ้า และเครื่องกระจายเสียง 2. เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ธรรมาสน์ ให้มี
ความงามทั้งด้านสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม โดยสัมพันธ์กลมกลืนกับวัดแบบอรัญวาสี 3. เพื่อ
เสริมสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์ศิลปกรรม และสวนศาสตร์ ซึ่งจากการศึกษา และ
เก็บรวบรวมทางข้อมูล น�ำมาวิเคราะห์จนได้แนวทางการออกแบบ และสร้างสรรค์ในผลงานวิจัยพบ
ว่า ประโยชน์การใช้สอยของธรรมาสน์ และความงามของธรรมาสน์สามารถน�ำไปพัฒนาใช้งานได้
จริง มีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ
ความสนใจจากผู้ใช้งาน (พระสงฆ์) และพุทธศาสนิกชนในชุมชนที่ร่วมในกิจกรรมฟังธรรมทางพุทธ
ศาสนามากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : ธรรมาสน์ร่วมสมัย วัดแบบอรัญวาสี จิตรกรรมลายก�ำมะลอ คติไตรภูมิ

ดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นิสิตปริญญาเอก, สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
ศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4
รศ.ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
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Abstract
Acoustics Inspired Contemporary Dharma-seat for Aranya Wasri Temple Decorated with Lai Kammalor as in Tri Bhumi Concept was a research project of Doctor of Philosophy program in Fine and Applied Art. The research studied about traditional Dharma-seats
for developing its appearance and increasing its resonant sound by applying acoustics
theory for productive activities of monks in Aranya Wasri Temple. Emphasized on qualitative research, quantitative and qualitative research were integrated to study the advancement design for Dharma-seat analyzed from paper evidence, fieldwork, and in-depth interview. The purposes of this research were 1) to design and develop the Dharma-seat for
quality resonant sound without electricity or an amplifier, 2) to design and develop the
Dharma-seat for aesthetic architecture and painting appropriated with Aranya Wansri Temple, 3) to integrate art and acoustic in design. As the results, the usage and aesthetic of the
Dharma-seat were satisfied, the results met the purposes, and it could be practical used,
based on the evaluations provided by users (monks) and Buddhists who attended the sermon.
Keywords : Contemporary Dharma-seat, Aranya Wasri Temple, Lai Kammalor, Tri Bhumi
Concept.

บทน�ำ
วิถีชีวิตไทยมีความผูกพันกับพุทธศาสนา หัวใจส�ำคัญของศาสนาพุทธคือพระธรรมค�ำสอน
แห่งพระพุทธเจ้า ซึ่งการฟังธรรมเทศนาถือเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการด�ำเนินชีวิตของชาวพุทธทั้งในอดีต
จนถึงปัจจุบัน การแสดงพระธรรมเทศนาโดยภิกษุสงฆ์นั้น นิยมสร้างสถาปัตยกรรมขนาดย่อม
(ธรรมาสน์) เพื่อใช้เป็นที่แสดงธรรม ข้าพเจ้าเกิดความสนใจใคร่รู้ที่จะศึกษาและหยิบน�ำธรรมาสน์
มาท�ำการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดความงามทางด้านรูปทรง เพื่อพัฒนาส่งผลต่อการใช้งาน (การก้อง
กังวานของเสียง) ด้วยกระบวนการทฤษฎีสวนศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดย
เฉพาะวัดแบบอรัญวาสีจะได้น�ำไปใช้ประโยชน์เรื่องการเทศนาสั่งสอนธรรม และการชุมนุมฟังธรรม
ของพุทธศาสนิกชน ซึ่งธรรมาสน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบประดับตกแต่งด้วยจิตรกรรมลักษณะ
ลายก�ำมะลอ ที่สร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีการสมัยใหม่เพื่อแสดงความหมายเชิงอุดมคติเรื่องของ
ไตรภูมิ ตามหลักของพุทธศาสนา
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วัตถุประสงค์

สมมติฐานการวิจัย

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์และออกแบบสร้างสรรค์ธรรมาสน์ ที่มีการพัฒนาคุณภาพของเสียง
ตามทฤษฎีสวนศาสตร์ เพื่อใช้ในวัดป่า (อรัญวาสี)
2. เพือ่ ออกแบบและสร้างสรรค์จติ รกรรมลายก�ำมะลอประดับธรรมาสน์ ทีแ่ สดงถึงสัมพันธภาพ
เชิงความหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือดินแดนแห่งโลกุตระภูมิ
3. เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์สาขาวิชา ทั้งศิลปกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ธรรมาสน์ร่วมสมัยสามารถตอบสนองความพึงพอใจด้านการใช้งาน และด้านความงามต่อ
ผู้ใช้งาน (พระสงฆ์) และพุทธศาสนิกชน ในรูปแบบวัดแบบอรัญวาสี และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และพัฒนารูปแบบธรรมาสน์สืบไป

กรอบแนวคิด

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจาก เอกสารทางวิชาการ หนังสือ ต�ำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
ลงพื้นที่ พระสงฆ์ (แบบอรัญวาสี) ปราชญ์ชุมชนและพุทธศาสนิกชน เพื่อหาความเหมือนและความ
แตกต่างทางความคิดที่ส่งผลต่อการออกแบบธรรมมาสน์ เพื่อบรรจุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่ง
อาศัยการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์วิชา มาพัฒนาเป็นแนวทางการออกแบบธรรมมาสน์ที่
สามารถใช้ในกิจกรรมชุมนุมฟังธรรม โดยไม่ต้องพึ่งพากระแสไฟฟ้า ตามบริบทวัดป่าแบบอรัญวาสี
ที่มักปฏิเสธกระแสแห่งความเจริญทางโลก โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
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1. ตัวแปรที่ท�ำการศึกษาประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ คือ ความกังวานเสียงของธรรมาสน์ร่วมสมัย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสวน
ศาสตร์ เพื่อวัดแบบอรัญวาสี สู่สัมพันธภาพ จิตรกรรมลายก�ำมะลอตามคติไตรภูมิ
ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยของความพึงพอใจของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่ได้มีส่วนร่วม
กิจกรรมการชุมนุมฟังธรรมจากธรรมาสน์ร่วมสมัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเพื่อด�ำเนินโครงการ คือ พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการชุมนุมฟังธรรม ทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 วัน จ�ำนวน 20 ท่าน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท�ำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มประชากรด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sample) มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมนุมฟังธรรม ที่มีธรรมาสน์ร่วมสมัยใหม่
เข้าไปร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้สะดวกต่อการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยก�ำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
แหล่งข้อมูลที่ 1 คือ เอกสาร ทฤษฎีเกีย่ วกับธรรมาสน์ ขัน้ ตอนการพัฒนาธรรมาสน์ สูข่ นั้ ตอน
การออกแบบ และสร้างสรรค์ธรรมาสน์เพือ่ วัดแบบอรัญวาสี
แหล่งข้อมูลที่ 2 ตัวแทนพุทธศาสนิกชนทีเ่ ดินทางมาท�ำบุญเป็นประจ�ำทีว่ ดั ป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี
แหล่งข้อมูลที่ 3 พระสงฆ์ (เจ้าอาวาสและพระลูกวัด) วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี
แหล่งข้อมูลที่ 4 กรรมการประจ�ำวัดป่าอัมพวัน
แหล่งข้อมูลที่ 5 คณาจารย์ และนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
แหล่งข้อมูลที่ 6 คณาจารย์ และศิลปินด้านศิลปะ ทัศนศิลป์

วิธีการด�ำเนินการวิจัย
ธรรมาสน์ร่วมสมัย จากแรงบันดาลใจสวนศาสตร์ เพื่อวัดแบบอรัญวาสี สู่สัมพันธภาพ
จิตรกรรมลายก�ำมะลอตามคติไตรภูมิ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology)
เป็นการวิจยั ทีใ่ ช้รปู แบบของการวิจยั แบบผสานวิธรี ะหว่าง การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ร่วมกันโดยค้นหาธรรมาสน์ทมี่ คี วามกังวานของ
เสียงจากแรงบันดาลใจสวนศาสตร์ รวมถึงความงามด้านรูปทรง และลวดลายประดับที่มีเอกภาพ
กลมกลืนกับบรรยากาศความเป็นวัดแบบอรัญวาสี โดยแบ่งขั้นตอนของวิธีด�ำเนินการวิจัยให้เชื่อม
โยง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตั้งไว้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินด้านการออกแบบ
และประเมินความพึงพอใจของประชาชน (พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน) ที่เดินทางมาท�ำบุญที่วัด
ป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี จ�ำนวน 20 ท่าน เพื่อสรุปผลความพึงพอใจ และความเหมาะสมทางด้านการ
ออกแบบ
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การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก แล้วน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบธรรมาสน์ร่วมสมัย เพื่อวัดแบบ
อรัญวาสี สู่สัมพันธภาพ จิตรกรรมลายก�ำมะลอตามคติไตรภูมิ

ภาพที่ 1 : ข้อมูลคติความเชื่อเรื่อง ไตรภูมิ

ภาพที่ 3 : ลายรดน�้ำก�ำมะลอ

ภาพที่ 2 : หนังสือเรื่องพระร่วง

ภาพที่ 4 : ลักษณะตัวเรือนธรรมมาส

ภาพที่ 5 : ไตรภูมิ
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ธรรมาสน์ร่วมสมัย จากแรงบันดาลใจสวนศาสตร์ เพื่อวัดแบบอรัญวาสี
สู่สัมพันธภาพ จิตรกรรมลายก�ำมะลอตามคติไตรภูมิ

ภาพที่ 6 : สูตรก�ำลังเสียงและความเข้มเสียง

ภาพที่ 7 : เครื่องวัดเดซิเบล

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดล�ำดับขั้นตอนใช้
พร้อมทั้งแบ่งลักษณะในการจัดท�ำได้ดังนี้
1.1 สอบถามโดยการสัมภาษณ์ พูดคุย ยกตัวอย่างผลงานจ�ำลอง เพื่อสอบถามความคิด
เห็นของพระสงฆ์ กรรมการวัด และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาท�ำบุญเป็นประจ�ำ ที่วัดป่าอัมพวัน
จ.ชลบุรี เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลการวิจัย
1.2 แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ และประเมินค่าความพึงพอใจ และสอบถามความคิด
เห็นจากกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 20 ท่าน จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ ด้านสวน
ศาสตร์ และพระสงฆ์ รวมถึงพุทธศาสนิกชน เพื่อน�ำค�ำแนะน�ำ เสนอแนะ และค่าความพึงพอใจ มา
พัฒนาการออกแบบธรรมาสน์สมัยใหม่ในขั้นตอนต่อไป
จากกระบวนการข้างต้นส่งผลต่อการออกแบบรูปทรงของธรรมาสน์ โดยแบ่งเป็น 2 ชุด
กระบวนการความคิดดังนี้
1. กระบวนการสวนศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดการออกแบบ และสร้างสรรค์รูปทรงของธรรมาสน์
สมัยใหม่
2. กระบวนการทางทัศนศิลป์ และการออกแบบ ที่ก่อให้เกิดการออกแบบและสร้างสรรค์
รูปทรงของธรรมาสน์ และลวดลายประดับ (จิตรกรรมลายก�ำมะลอตามคติไตรภูมิ)

ภาพที่ 8 : วิหารโพธิญาณเถระ

ภาพที่ 9 : ผู้วิจัยและเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน
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ภาพที่ 10 : บริเวณภายในวิหารโพธิญาณเถระ

ภาพที่ 11 : เทอร์โมมิเตอร์และตลับเมตร

ภาพที่ 12 : ผังวิหารโพธิญาณเถระ

ภาพที่ 13 : ธรรมาสน์ที่ 1 ภาพด้าน 45 องศา

ภาพที่ 14 : ธรรมาสน์ที่ 1ภาพด้านซ้าย
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ธรรมาสน์ร่วมสมัย จากแรงบันดาลใจสวนศาสตร์ เพื่อวัดแบบอรัญวาสี
สู่สัมพันธภาพ จิตรกรรมลายก�ำมะลอตามคติไตรภูมิ

ภาพที่ 15 : ธรรมาสน์ที่ 1 ภาพด้าน 45 องศา ภาพที่ 16 : ธรรมาสน์ที่ 1 ภาพด้าน 45 องศา (มุมบน)

ภาพที่ 17 : ธรรมาสน์ที่ 2 ภาพด้านหน้า

ภาพที่ 19 : ธรรมาสน์ที่ 3 ภาพด้านหลัง

ภาพที่ 18 : ธรรมาสน์ที่ 2 ภาพด้านซ้าย

ภาพที่ 20 : ธรรมาสน์ที่ 3 ภาพด้าน 45 องศา (มุมบน)
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ภาพที่ 21 : ภาพด้านขวา

ภาพที่ 22 : ภาพด้าน ๔๕ องศา

ภาพที่ 23 : ภาพด้านบน

ภาพที่ 24 : กระบวนการทางทัศนศิลป์ และการออกแบบที่ก่อให้เกิดธรรมาสน์สมัยใหม่
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ธรรมาสน์ร่วมสมัย จากแรงบันดาลใจสวนศาสตร์ เพื่อวัดแบบอรัญวาสี
สู่สัมพันธภาพ จิตรกรรมลายก�ำมะลอตามคติไตรภูมิ

ความงามของรูปทรงด้านสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความเชื่อเรื่องไตรภูมิ
วิทยาศาสตร์
พลังงานเสียง และทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง ส่งผลต่อความสูงบริเวณส่วนฐานของธรรมาสน์
(ซึ่งเป็นต�ำแหน่งของพระสงฆ์ที่นั่งเทศน์) ความกังวานของเสียงเป็นตัวก�ำหนดลักษณะรูปทรง
บริเวณส่วนที่ 2 คือต�ำแหน่งกล่องล�ำโพงโอบอุ้มเสียง
ไตรภูมิ
คติไตรภูมิเป็นกรอบความคิดในการออกแบบรูปทรง ลักษณะ “จอมแห” (สามเหลี่ยมสูงชลูด)
เพื่ออธิบายถึงภพภูมิ โดย บริเวณฐาน หมายถึง กามภูมิ บริเวณกล่องล�ำโพง หมายถึง รูปภูมิ บริเวณ
หลังคา และเครื่องยอดหมายถึงอรูปภูมิ
ความงามของจิตรกรรมลายก�ำมะลอ
จิตรกรรมลายก�ำมะลอที่ใช้ประดับตกแต่งธรรมาสน์นั้น เป็นการหยิบน�ำลักษณะการเขียนสีที่มี
ลักษณะ “มอ”,“ทึม” ไม่สดสว่าง ลงบนพื้นทอง เพื่อผลทางความคิดตามแนวทางปรัชญาของศาสนา
เรื่องวิชาในอวิชชา (มืดสู่สว่าง) สะท้อนให้เห็นถึงพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดุจแสงสว่าง
ในทีม่ ดื ประดุจในความมืดหม่นของสีสนั ยังมีความสว่างของสีทอง จิตกรรมลายก�ำมะลอทีใ่ ช้ประดับ
ตกแต่งธรรมาสน์นนั้ ผูว้ จิ ยั ได้หยิบน�ำรูปสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ทีก่ ล่าวถึงภพภูมใิ นไตรภูมมิ าเขียนประดับ
โดยเลือกสัญลักษณ์ทโี่ ดดเด่น และส�ำคัญ ๆ เท่านัน้ เพือ่ ผูช้ มจะได้เข้าถึงคติความเชือ่ เรือ่ งไตรภูมไิ ด้
ง่ายขึน้ ประกอบกับการจัดวางต�ำแหน่งของรูปทรงสัญลักษณ์ดงั กล่าวให้เชือ่ มโยงสอดคล้องกับภพภูมิ
ต่าง ๆ โดยเรียงล�ำดับ
- กามภูมิ อยู่บริเวณฐานธรรมาสน์
- รูปภูมิ อยู่บริเวณกล่องล�ำโพง
- อรูปภูมิ อยู่บริเวณหลังคาและเครื่องยอด
ความงามของรูปทรงธรรมาสน์ที่สัมพันธ์กับบริเวณภายในวิหารพระโพธิญาณเถระ
เนื่องด้วยวิหารพระโพธิญาณเถระมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สองชั้น ชั้นล่างเป็น
ปูน ปูพื้นด้วยหินอ่อน (บริเวณที่ใช้ท�ำการวิจัย) ชั้นบนเป็นเรือนไทยสร้างด้วยไม้ ตั้งอยู่บนเชิงเขาอัน
มีต้นไม้ร่มรื่น บริเวณด้านหน้าของพระวิหารมีสระน�้ำขนาดใหญ่ ภายในวิหารประดับด้วยงานเครื่อง
ไม้ งานจ�ำหลักไม้ โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ใช้สอยบริเวณที่ผู้วิจัยเลือกท�ำการวิจัยดังนี้
- ความกว้าง 15 เมตร
- ความยาว 25 เมตร พื้นที่ใช้สอย 375 ตารางเมตร
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- ความสูงบริเวณด้านข้างทั้งสองตามแนวความสูง 2.80 เมตร
- ความสู ง บริ เ วณกึ่ ง กลางแนวยาว สู ง 4 เมตร ลั กษณะทางกายภาพของวิห ารพระ
โพธิญาณเถระ ด้านรูปทรง และการประดับตกแต่ง มีความเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปกรรมไทยที่โดด
เด่น ประกอบกับบริบทของการตั้งอยู่ในเขตวัดแบบอรัญวาสี จึงส่งผลต่อกระบวนการทางความคิด
ในการออกแบบ และสร้างสรรค์ธรรมาสน์สมัยใหม่ โดยผูว้ จิ ยั ก�ำหนดให้รปู ทรงของธรรมาสน์มคี วามสมถะ
เรียบง่าย สีสนั และการประดับตกแต่งเป็นกลุม่ สีทไี่ ม่ฉดู ฉาด ดูแล้วมีความสบายตา ดูสง่า และสวยงาม
จึงสรุปได้ว่า ธรรมาสน์สมัยใหม่ของผู้วิจัยมีความตระหนักถึงบริบทพื้นที่หลัก ที่ธรรมาสน์จะไป
ตั้งอยู่เพื่อประโยชน์ใช้สอย และความงามที่กลมกลืนกันกับรูปแบบวัดแบบอรัญวาสี

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาการก้องกังวานของเสียงตามทฤษฎีสวนศาสตร์ ใน
การออกแบบ และสร้างสรรค์ธรรมาสน์ เพื่อใช้ส�ำหรับวัดแบบอรัญวาสี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทฤษฎีฟิสิกส์ของเสียง ได้แบ่งรายละเอียดเป็น 3 ส่วน จาก
กระบวนการทดลองในเบื้องต้น ดังนี้
1.1 ขนาด และความสูงของบริเวณกล่องล�ำโพง บริเวณต�ำแหน่งที่พระสงฆ์นั่งเทศน์ ผู้วิจัย
ได้สร้างอุปกรณ์ทดลองการจ�ำลองบริเวณแหล่งก�ำเนิดเสียง โดยใช้วัสดุประเภทไม้อัด กระดาษชาน
อ้อย มาสร้างเป็นกล่องล�ำโพงที่มีลักษณะสอดคล้องใกล้เคียงกับแบบจ�ำลองผลงาน (Model) และ
ใช้เครื่องก�ำเนิดเสียงประเภทล�ำโพงขนาดเล็กน�ำเข้าไปติดตั้งไว้ในกล่องล�ำโพงดังกล่าว ณ ต�ำแหน่ง
ความสูงจากพื้นวิหารพระโพธิญาณเถระ 1 เมตร ซึ่งก�ำหนดให้แหล่งก�ำเนิดเสียงมีค่าความดังที่ 60
dB จัดอยู่ในกลุ่มความดังของเสียงพูดคุยทั่วไป จับเวลาที่ 1 นาที ผลที่ได้รับจากกลุ่มผู้ฟังที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจ�ำนวน 20 ท่าน พบว่าคุณภาพของเสียงที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยนับค่าเฉลี่ยที่ 18 : 20
ท่าน ถือเป็น 90% ของผู้ฟังที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แต่เมื่อเพิ่มวัสดุซับเสียงบริเวณด้านข้างภายในกล่อง
ล�ำโพงจ�ำลองดังกล่าว พบว่าคุณภาพของเสียงที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โดยนับค่าเฉลี่ยที่ 20 : 20
ท่าน ถือเป็น 100% ของผู้ฟังที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ระยะห่างระหว่างต�ำแหน่งที่ตั้งของกล่องล�ำโพงจ�ำลองกับผู้ฟังที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้
ทดลองตั้งระยะห่างให้สัมพันธ์กับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ที่มีทิศทางเคลื่อนตรงไปข้าง
หน้า และเคลื่อนลงด้านล่างในระยะห่าง 1.50 เมตร , 2.00 เมตร และ 3 เมตร พบว่าที่ระยะห่าง 1.50
เมตร นั้นเป็นระยะที่เหมาะสมของความห่างระหว่างกล่องล�ำโพงจ�ำลอง และผู้ฟังที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยนั่งเรียงแถวแนวนอนจ�ำนวน 5 ท่าน 4 แถว เท่ากับ 20 ท่าน ของจ�ำนวนผู้ฟังที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จึงสรุปได้ว่าคลื่นเสียงจากกล่องล�ำโพงจ�ำลองสามารถเดินทางได้ไกลถึงผู้ฟังในระยะ 1.50 เมตร ถึง
3.00 เมตร โดยประมาณ
1.3 ผู้วิจัยได้หยิบน�ำทฤษฎีทางสวนศาสตร์ มาใช้ในการทดลอง วัสดุที่จะน�ำมาสร้างกล่อง
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ล�ำโพงจ�ำลอง และใช้ในการเลือกวัสดุซับเสียง และวัสดุสะท้อนเสียงประเภทต่าง ๆ มาทดลองบุผนัง
เพื่อหาคุณภาพของเสียงที่ดีที่สุด เนื่องจากวัสดุหลักที่ใช้สร้างกล่องล�ำโพงจ�ำลองนั้นเป็นไม้อัด และ
กระดาษชานอ้อย ซึ่งต้องการแผ่นซับเสียง และแผ่นสะท้อนเสียง ในบางบริเวณของกล่องล�ำโพง
เพื่อโอบอุ้มคลื่นเสียงให้เสียงมีคุณภาพ และทิศทางพุ่งไปด้านหน้าสู่ผู้ฟัง
จากการทดลองจริง ณ วิหารพระโพธิญาณเถระ ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างของผนังที่ช่วยเรื่อง
การก้องกังวานของเสียงทีด่ ใี นระดับหนึง่ จึงท�ำให้ปญ
ั หาของความดังของเสียงทีต่ อ้ งการอยูใ่ นเกณฑ์ที่
ดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จิตรกรรมลายก�ำมะลอทีใ่ ช้ประดับตกแต่งธรรมาสน์จากคติไตรภูมิ
ได้แบ่งรายละเอียดเป็น 2 ส่วน ดังนี้
2.1 สัญลักษณ์ของรูปทรงที่น�ำมาประดับตกแต่ง ผู้วิจัยได้เลือกหยิบน�ำรูปทรงสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงภพภูมิตามคติไตรภูมิมาใช้เป็นลวดลายประดับดังนี้
2.1.1 บริเวณฐานของธรรมาสน์ประดับตกแต่งด้วยภพภูมิแห่งกามภูมิ เริ่มจากบริเวณด้าน
ล่างสุดของฐานธรรมาสน์ เขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับป่าหิมพานต์ กระจายตัวอยู่ทั่วทั้ง 4 ด้าน และมี
การแทรกรูปทรงทิพย์วิมานของภพภูมิที่เป็นสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น พร้อมทั้งประดับด้วยดอกไม้ร่วง เพื่อลด
ทอนพื้นที่ว่าง
2.1.2 บริเวณกล่องล�ำโพง ส่วนกลางของธรรมาสน์ มีการประดับรูปทรงสัญลักษณ์ของรูป
ภูมิ เป็นกลุ่มทิพย์วิมาน มีภาพของเทวดา และพระพรหมสถิตอยู่ในวิมานล่องลอย กระจายตัวอยู่ทั่ว
ทั้ง 3 ด้าน พร้อมทั้งประดับด้วยดอกไม้ร่วง และเทวดาเหาะ เพื่อลดทอนพื้นที่ว่าง
2.1.3 บริเวณหลังคาและเครื่องยอด ประดับด้วยรูปทรงสัญลักษณ์ของวิมานอากาศที่ล่อง
ลอย แสดงความไร้รูปธรรมของดินแดนอรูปภูมิ รวมถึงลดทอนการประดับลวดลายลง เพื่อสร้าง
พื้นที่ว่างในทางองค์ประกอบศิลปะ และความว่างของดินแดนแห่งความหลุดพ้น คือ นิพพาน
2.2 กลุ่มสีที่มีลักษณะตุ่น , ทึบ ตามลักษณะของกลุ่มสีที่พบในลายก�ำมะลอ ผู้วิจัยก�ำหนด
กลุ่มสีที่ใช้ในการเขียนประดับ ซึ่งมีสีแดงเลือดหมู , สีมอคราม , สีเขียวขี้ม้า และสีน�้ำตาลไหม้ เพื่อ
สร้างกลุ่มสีที่น�ำไปลดทอนความแวววาวของทอง ตามเทคนิควิธีการเขียนจิตรกรรมลายก�ำมะลอ
โดยมีลักษณะวิธีการน�ำกลุ่มสีดังกล่าวไปเขียนในลักษณะใช้น�้ำสีเขียนโฉบบาง ๆ ไปตามบริเวณรูป
ทรงสัญลักษณ์ที่ส�ำคัญต่าง ๆ เช่น บริเวณตัวภาพ เทวดา , นางฟ้า , ปราสาททิพย์วิมาน และกลุ่มรูป
ทรงจากธรรมชาติในป่าหิมพานต์ เป็นต้น
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การบูรณาการร่วมกันระหว่างศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ผู้วิจัยมีแนวคิด และความตั้งใจที่จะบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาวิชา โดยเลือก
วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยพัฒนาศิลปกรรมศาสตร์ จากแนวคิด จากการศึกษา และค้นคว้าข้อมูล จึง
เกิดความโยงใยในศาสตร์แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ด้านศิลปกรรมศาสตร์สามารถหยิบน�ำวิทยาศาสตร์
มาช่วยน�ำทางด้านทฤษฎีรองรับ และพัฒนาผลงานศิลปกรรมในรูปลักษณ์ใหม่ เพื่อประโยชน์ในการ
ใช้งานในมิติใหม่ ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นธรรมาสน์ที่อาศัยทฤษฎีสวนศาสตร์ มาร่วม
สร้างเป็นธรรมาสน์ที่ปฏิเสธการใช้เครื่องเสียง และไฟฟ้า ของวัดรูปแบบอรัญวาสี
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ในการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์การออกแบบ
และสร้างสรรค์ ธรรมาสน์จากทฤษฎีสวนศาสตร์ เพื่อวัดแบบอรัญวาสี สู่สัมพันธภาพ จิตรกรรมลาย
ก�ำมะลอตามคติไตรภูมิ สามารถอภิปรายผลการวิเคราะห์เชิงออกแบบ และสร้างสรรค์ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และกรอบที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1.เพือ่ ออกแบบและสร้างสรรค์ธรรมาสน์ ทีม่ กี ารพัฒนาการก้องกังวานของเสียง ตามทฤษฎี
ทฤษฎีสวนศาสตร์ เพือ่ ใช้ในวัดป่า (อรัญวาสี)
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาและออกแบบสร้างสรรค์ธรรมาสน์ร่วมสมัย ที่มีการพัฒนา
คุณภาพของเสียง โดยปฏิเสธกระแสความเจริญทางโลก (ไฟฟ้า) ตามลักษณะวัดแบบอรัญวาสี
โดยการศึกษา และเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยการลงพื้นที่ เพื่อศึกษาวัด และวิถีชีวิตของ
พุทธศาสนิกชน ด้วยการถ่ายภาพ สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์พระสงฆ์ ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาว
บ้าน และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาท�ำบุญ จากการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล และท�ำการ
ทดลองผลงานออกแบบ พบว่ารูปแบบที่ออกแบบนั้นสามารถตอบสนองประโยชน์การใช้งานได้ใน
ระดับที่ดี ทั้งนี้อาจมีบางส่วนบกพร่องในด้านการขนย้ายชิ้นงาน ซึ่งเป็นผลจากการออกแบบ
โครงสร้าง ชิ้นส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อส่วนประกอบของธรรมาสน์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน และความ
คงทน และพบปัญหาเรื่องของคุณภาพเสียงที่ต้องปรับปรุงต�ำแหน่งการติดตั้งวัสดุซับเสียง และ
สะท้อนเสียง
2.เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์จิตรกรรมลายก�ำมะลอประดับธรรมาสน์ที่แสดงถึงความ
หมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือดินแดนแห่งโลกุตรภูมิ
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การใช้สัญลักษณ์ของรูปทรง ที่แสดงความหมายของภพภูมิตามคติ
ไตรภูมิ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า จากต�ำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง น�ำมาออกแบบโดยก�ำหนด
โครงสร้างของรูปทรง และกลุ่มสีที่ใช้ในการเขียนจิตรกรรมลายก�ำมะลอ อันมีความสัมพันธ์ และ
สอดคล้องกับรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณีโบราณ แต่ปรับกรรมวิธีการ เทคนิควิธีการ และ
วัสดุ ให้เป็นแนวทางแบบสมัยใหม่
ผลการออกแบบและสร้างสรรค์พบว่า รูปทรงต่าง ๆ ที่ใช้แทนสัญลักษณ์ของภพภูมิต่าง ๆ
สามารถเข้าถึงกลุ่มพุทธศาสนิกชนได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังมีบางรูปทรงที่ต้องอาศัยการอธิบาย
วิเคราะห์ และชี้แจงเพิ่มเติม ในส่วนผลทางเทคนิควิธีการสามารถดึงดูดผู้ชมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ท�ำให้ผู้
ชมมีจินตนาการร่วมกับหัวข้อบรรยายธรรมมากยิ่งขึ้น
3.เพื่อเสริมสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างศาสตร์สาขาวิชาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ผู้วิจัยได้น�ำเอาการบูรณาการระหว่างศิลปกรรมศาสตร์ (ความงามด้านรูปทรง และเรื่อง
ราว) และวิทยาศาสตร์ (คุณภาพเสียง และการก้องกังวานของเสียง) มาผสมผสานกัน เพื่อผลของ
การออกแบบดังนี้
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1.หน้าที่ประโยชน์ใช้สอย (Function) ธรรมาสน์มีความกังวานของเสียง และได้คุณภาพ
เสียงที่ดี เพื่อตอบสนองกิจกรรมการชุมนุมฟังธรรมของพุทธศาสนิกชน
2.ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) ธรรมาสน์มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน
เหมาะสมกับสถานที่ตั้ง แข็งแรง ปลอดภัย ซ่อมแซม และรักษาง่าย สามารถถอดประกอบเคลื่อน
ย้ายได้ง่ายตามสถานการณ์ และพื้นที่
3.ความสวยงาม (Aesthetes) ธรรมาสน์มีความงดงามทั้งด้านรูปทรง ลวดลายประดับ
และเรื่องราว (ไตรภูมิ) สามารถสื่อถึงสัญลักษณ์แห่งการชุมนุมฟังพระธรรมเทศนา และเป็นที่ดึงดูด
พุทธศาสนิกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

สรุป

จากการวิจัยพบว่า ธรรมาสน์ร่วมสมัย จากแรงบันดาลใจทฤษฎีสวนศาสตร์ เพื่อวัดแบบ
อรัญวาสี สู่สัมพันธภาพ จิตรกรรมลายก�ำมะลอตามคติไตรภูมิ เมื่อพิจารณาด้านหน้าที่ ประโยชน์
ใช้สอย ธรรมาสน์สามารถที่น�ำไปพัฒนาใช้งานได้จริง สามารถให้ความกังวานของเสียง และ
คุณภาพของเสียงที่ดีได้จริง แต่ไม่อาจเทียบเท่าเครื่องขยายเสียงได้ มีความสะดวกสบายในการใช้
งาน ธรรมาสน์สามารถถอดประกอบชิ้นส่วน เพื่อการเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถเคลื่อนย้ายไป
ท�ำการติดตั้ง ณ สถานที่ที่เหมาะสม หรือถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อเก็บรักษาได้สะดวก มีความสวยงาม
สามารถดึงดูดพุทธศาสนิกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

การวิจัยชิ้นนี้ยังท�ำให้ผู้วิจัยทราบถึงรูปแบบ วิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อวัด (แบบอรัญ
วาสี) วัฒนธรรม และวิถีประเพณีปฏิบัติ ที่มีความแตกต่างจากวัด (แบบอรัญวาสี) ซึ่งผลงานวิจัยนี้
มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความเจริญ ที่สวนกระแสความเจริญทางโลก น�ำมาซึ่งทางเลือกแบบใหม่ใน
กิจกรรมการฟังพระธรรมเทศนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา สืบสาน และสืบทอด พุทธ
ศาสนาที่ส�ำคัญของชาวพุทธสืบไป
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การจัดนิทรรศการชัว่ คราวและกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม
DESIGNING A TEMPORARY EXHIBITION AND EDUCATIONAL PROGRAM ON LANGUAGES
AND CULTURES OF SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES OF MUSEUMSIAM

เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง 1

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษารูปแบบการจัดนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยว
กับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม 2. ศึกษารูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือ
มิวเซียมสยาม และ 3.เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรม
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แก่สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์อื่น โดยศึกษา
ระหว่างปีพุทธศักราช 2558-2561 ทั้งก่อนและหลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอาศัย
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงเอกสาร สังเกตการณ์ภาคสนาม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จาก
บุคลากรของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม จ�ำนวน 8 คน นักวิชาการด้าน
พิพิธภัณฑ์ศึกษาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจ�ำนวน 10 คน และผู้เข้าชมมิวเซียมสยาม
จ�ำนวน 22 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใช้แนวคิดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ในการ
วิเคราะห์และอภิปรายผล ผลการวิจัยพบว่า มิวเซียมสยามจัดนิทรรศการชั่วคราวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) นิทรรศการ
ของมิวเซียมสยามที่จัดขึ้นภายในอาคารสถานที่ของมิวเซียมสยาม ได้แก่ นิทรรศการประสบการณ์หู
สู่อาเซียน นิทรรศการพม่าระยะประชิด นิทรรศการประสานอาเซียน “หลงรัก” ฯลฯ 2) นิทรรศการ
ของหน่วยงานอื่นที่มาจัดในอาคารสถานที่ของมิวเซียมสยาม ได้แก่ นิทรรศการเล่าเรื่องด้วยภาพ
เรียนรู้ความต่าง มองประชาคมอาเซียน ฯลฯ และ 3) พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ ได้แก่ นิทรรศการพิพิธ
อาเซียนสัญจร ฯลฯ ขณะที่กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งกิจกรรมในเชิงวิชาการ ได้แก่ การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ในอาเซียน
ฯลฯ และกิจกรรมในเชิงนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมงานวันเด็ก ตอน หนูน้อยตะลุยอาเซียน เป็นต้น
ส�ำหรับข้อเสนอส�ำคัญในการพัฒนานิทรรศการชั่วคราว คือ การขยายเนื้อหาสาระให้ครอบคลุมทุก
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนด้านกิจกรรมควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้ง
เยาวชน กลุ่มคนท�ำงาน และผู้สูงอายุ
ค�ำส�ำคัญ : พิพธิ ภัณฑ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน นิทรรศการชัว่ คราว กิจกรรมการเรียน
1

ดร., อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
The purposes of this qualitative research were studied the temporary exhibitions
and learning activities on languages and cultural of Southeast Asia of Museum Siam and
recommend the way to developing temporary exhibitions and learning activities in this museum. This research were between 2015-2018 and after entering the ASEAN Economic
Community. The data of this study were collected from field observations and in-depth interviews in which there 40 participations by purposive sampling technique.Data analysis
with the museum administration concept. The research result showed that the temporary
exhibitions consist of 3 kinds which are 1) the exhibition of Museum Siam which display at
the own building such as SA The collective exhibition, Burmese exhibition, and Gloss, Glitter, and Glamour Lacquer as the Glue of ASEAN exhibition etc. 2) other organization exhibition which display at Museum Siam such as ASEAN in Mind exhibition etc. 3)mobile museum such as a journey through ASEAN exhibition etc. Meanwhile, learning activities on
languages and cultural of Southeast Asia of Museum Siam consist of academic and recreation activities such as ASEAN Museum Forum conference and Children day activity on kid
and ASEAN title. Lastly, recommendation for developing are expand the content to cover
all of member countries in Southeast Asia and also expand the target group who cover with
youth, worker and older.
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ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community: ASCC) ซึ่ง
เป็น 1 ใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลางสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนา
ในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม
อัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community Plan of Action) ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Program - VAP) มีแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community Blueprint) ซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ได้ให้การรับรองเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2552 ประกอบด้วยความร่วมมืออันเป็นคุณลักษณะของประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน 6 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมได้แก่ ด้านที่ 5 การสร้างอัตลักษณ์
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อาเซียน (Building an ASEAN Identity) ประกอบด้วยการส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน
และความรู้สึกของการเป็นประชาคม จ�ำแนกออกเป็นรายละเอียดส่วนย่อย คือ การส่งเสริมและการ
อนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ดา้ นวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม และ
การมีสว่ นเกีย่ วข้องกับชุมชน อย่างไรก็ตาม ในแผนปฏิบตั กิ ารจัดตัง้ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนเน้นการด�ำเนินการใน 4 ประเด็นหลัก หนึ่งในนั้นคือ การเสริมสร้างรากฐานที่จะน�ำไปสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2020 ซึ่งจะเป็นภูมิภาคที่ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์ (identity) ร่วมกัน
ของภูมิภาคท่ามกลางความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ด้วยการส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับและวงการต่างๆ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
กันและกัน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและกัน คือการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและสนเทศ
(ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2559)
กระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความ
พร้อมของสังคมไทยเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในหัวข้อ “การสร้างอัตลักษณ์
อาเซียน” จึงได้ก�ำหนดการด�ำเนินงานและประเด็นยุทธศาสตร์ส�ำหรับการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ไว้
3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็น
ประชาคม สร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของและการรวมกันเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลาก
หลายและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ศาสนาและอารยธรรม ประการต่อมาคือ การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
ส่งเสริมการสงวนและอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาคม
ว่าจะส่งเสริมความตระหนักรับรูแ้ ละความเข้าใจของประชาชนเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์
ของภูมิภาค และความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิก รวมทั้งเพื่อปกป้องความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนในภาพรวม
และประการสุดท้าย ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม มุ่งเน้นส่งเสริมอัต
ลักษณ์อาเซียนและการด�ำรงอยู่ร่วมกันของอาเซียนโดยการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม และการส่ง
เสริมและร่วมมือกันในอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม (จุฑามาศ แก้วพิจิตร, 2559: น.38)
ทั้งนี้ สถาบันพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม ในฐานะแหล่งการเรียน
รู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้
ตั้งเป้าหมายในการเป็นพิพิธภัณฑ์ช้ันน�ำของอาเซียน โดยลงนามความร่วมมือกับหลากหลาย
พิพิธภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อศึกษาดูงานด้าน
พิพิธภัณฑ์ศึกษาระหว่างการกัน การวิจัย การจัดประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน การแลกเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงและนิทรรศการชั่วคราว รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์อันเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้
และปลูกฝังค่านิยมการเป็นพลเมืองอาเซียน ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยพบว่า นิทรรศการ
ชั่วคราวและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของมิวเซียมสยามมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม
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ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม

ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงก่อนและหลังการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส�ำหรับก่อนปีพุทธศักราช 2559เป็นช่วงเวลาที่หลากหลายหน่วยงาน
ต้องการถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านให้แก่คนไทยก่อนเป็นส�ำคัญ ส่วน
หลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ และในปัจจุบันที่ประเทศไทยรับ
หน้าที่เป็นประธานอาเซียน หลายหน่วยงานเริ่มพัฒนาเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายไปยังพลเมืองของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีเสรีทางการค้าและการติดต่อเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ส่ง
ผลให้การท�ำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ของมิวเซียมสยามไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มคนไทยเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงประชากรในภูมิภาคเดียวกันอีกด้วย จึงเป็นคุณูปการทางอ้อมในการ
สร้างพลเมืองอาเซียนที่มีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรมของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
จึงกล่าวได้วา่ การศึกษารูปแบบการจัดนิทรรศการชัว่ คราวและกิจกรรมเพือ่ การเรียนรูเ้ กีย่ ว
กับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม สามารถน�ำข้อมูลซึง่
เก็บรวบรวมทัง้ จากการลงพืน้ ทีภ่ าคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากรทีม่ สี ว่ นเกี่ยวข้อง และ
จากหลักฐานเอกสารหรืองานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ผ่านแนวคิดทฤษฎีด้านการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์และทฤษฎีการเรียนรู้
ซึ่งผู้วิจัยมุ่งเน้นทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่เป็นส�ำคัญ
เนื่องจากมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับกระบวนการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสามารถ
น�ำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายขั้นตอนและวัตถุประสงค์ในการปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านนิทรรศการ
ชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้ของมิวเซียมสยามได้มากยิ่งขึ้น จึงสามารถเป็นต้นแบบให้พิพิธภัณฑ์
แห่งอื่นหรือนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ที่มีความต้องการจัดนิทรรศการชั่วคราวหรือนิทรรศการถาวร
เพื่อให้ความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้น�ำความรู้และข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดนิทรรศการ ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ หรือบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ในการสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ได้อย่างแตกต่างหลากหลาย และสร้างทางเลือกให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นนักเรียน
นักศึกษา นักวิชาการ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มีแหล่งเรียนรู้
เรื่องประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพอันน�ำไปสู่สังคมอุดมปัญญาที่พัฒนาพลเมืองด้วยการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบได้อย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษารูปแบบการจัดนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม
2.เพื่อศึกษารูปแบบการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม
3.เสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมเพื่อการเรียน
รู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แก่สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พิพิธภัณฑ์อื่น

ค�ำถามการวิจัย
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสามารถน�ำ
ต้นแบบของการจัดนิทรรศการชั่วคราวและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของตนเองได้อย่างไร
แนวคิดทฤษฎี
ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่
โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange’) ได้น�ำแนวแนวความคิด 9 ประการ มาใช้ประกอบในการ
ออกแบบบทเรียน โดยยึดหลักการน�ำเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์
ประกอบด้วย 1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนเริ่มการน�ำเสนอเนื้อหาบทเรียนควรจูงใจ
และเร่งเร้าความสนใจให้ผู้เรียนอยากเรียน 2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) วัตถุประสงค์
ของบทเรียน นับว่าเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความคาดหวัง
ของบทเรียนจากผู้เรียน นอกจากผู้เรียนจะทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดท้ายของตนเองหลังจบบทเรียน
แล้ว จะยังเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงประเด็นส�ำคัญของเนื้อหา รวมทั้งเค้าโครงของเนื้อหาอีก
ด้วย 3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรู้เดิมก่อนที่จะน�ำเสนอ
ความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการประเมิน ความรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับบท
เรียนใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ 4. น�ำเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) กาเย่ให้ความส�ำคัญกับสื่อประกอบการเรียนรู้ซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ได้ดีกว่ากว่าการท่องจ�ำเนื้อหาเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่ว่าสามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงหรือต่อยอดทาง
ความคิดได้ 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) พยายามค้นหาเทคนิคในการที่จะ
กระตุ้นให้ผู้เรียนน�ำความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ ทั้งยังต้องพยายามหาวิถีทางที่จะท�ำให้
การศึกษาความรู้ใหม่ของผู้เรียนนั้นมีความกระจ่างชัดเท่าที่จะท�ำได้ 6. กระตุ้นการตอบสนองบท
เรียน (Elicit Response) หากผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา และ
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ร่วมตอบค�ำถาม จะส่งผลให้มีความจ�ำดีกว่าผู้เรียนที่ใช้วิธีอ่านหรือคัดลอกข้อความจากผู้อื่นเพียง
อย่างเดียว 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) แจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าขณะนั้นผู้เรียนอยู่ที่
ส่วนใด ห่างจากเป้าหมายเท่าใด 8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบหลัง
บทเรียน (Post-test) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเอง นอกจากนี้จะยัง
เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดหรือไม่ และ 9. สรุปและน�ำไปใช้ (Review
and Transfer) เป็นการประมวลสาระส�ำคัญของเนื้อหาทั้งหมดเพื่อประโยชน์ในการน�ำไปปรับใช้ให้
เข้ากับชีวิตประจ�ำวันต่อไป
แนวคิดการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์จ�ำเป็นต้องมีขั้นตอนของการบริหารจัดดการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ เริ่ม
ตั้งแต่การวางแผนเพื่อก�ำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
คนกลุ่มใด และอัตราผูเ้ ข้าชมในแต่ละปีจะต้องไม่ตำ�่ กว่าค่ามวลรวมของจ�ำนวนประชากรทัง้ หมดใน
ชุมชน หรือตามอัตราเฉลีย่ ของจ�ำนวนผูเ้ ข้ามาเยีย่ มชมทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานขององค์การพิพธิ ภัณฑ์
ระหว่างประเทศ ทีส่ ำ� คัญของก�ำหนดเนือ้ หาสาระในการจัดแสดงอย่างชัดเจนเพือ่ ก่อให้เกิดอัตลักษณ์
เฉพาะตัวของพิพิธภัณฑ์แห่งนั้น ๆ ส�ำหรับขั้นตอนในการรวบรวมวัตถุจัดแสดง ทุกชิ้นจะต้องมี
การลงทะเบียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดของวัตถุจัดแสดงนั้นอย่างถูกต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
จากฐานข้อมูลซึ่งง่ายต่อการสืบค้น ต่อมาคือองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาและความรู้ด้านอื่นที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์ เช่น ขั้นตอนการเก็บรักษาวัตถุจัดแสดงไม่ให้เสื่อมสภาพหรือได้รับ
ความเสียหาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังประสบปัญหาในเรื่องบุคลากรผู้มีความรู้ความ
เข้าใจด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา คงต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดท�ำหลักสูตรด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาใน
สถาบันการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น หรือสนับสนุนการศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา เพื่อน�ำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจาก
นี้ ต้องมีการตรวจสอบประเมินผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ทุกครั้ง เพื่อน�ำข้อ
บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและเนื้อหาสาระเกี่ยว
กับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และพิพิธภัณฑ์ศึกษา ทั้งจาก
หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และรายงานการวิจัย มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) สังเกตการณ์ภาคสนาม (Field Observation) แบ่งเป็นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
(Participant Observation) และสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation)
ส�ำหรับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหรือนิทรรศการชั่วคราว

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

ที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามได้จัดขึ้นระหว่างด�ำเนินการวิจัย ส่วนการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากนิทรรศการชั่วคราวและส่วนจัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา (Descriptive Analysis)

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม ถนน
สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้านระยะเวลา : เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างปีพุทธศักราช 2555-2561 ทั้งนี้
พุทธศักราช 2555 คือช่วงเวลาเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง
เป็นทางการ ขณะที่พุทธศักราช 2559-2561 คือ ช่วงเวลาภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างเป็นทางการแล้ว

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�ำนวน 40 คน จ�ำแนกเป็น
บุคลากรของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามจ�ำนวน 8 คน นักวิชาการที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจ�ำนวน 10 คน ด้าน
ละ 5 คน จากมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษาในกรุงเทพมหานครจ�ำนวน 5 แห่ง แห่งละ 2 คน โดยพิจารณาจากรายวิชาที่สอนและผล
งานวิจัยที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ศึกษาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และผู้เข้าชมทั่วไปอีก
22 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ส�ำหรับบุคลากรของสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา พิจารณาจากภาระงานที่รับผิดชอบและความรู้ความสามารถที่ตรง
ตามการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ขณะที่ผู้เข้าชมทั่วไปผู้วิจัยเลือกจากสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
มิวเซียมสยามที่ได้รับการติดเครื่องหมาย “แฟนตัวยง” ซึ่งมีพฤติกรรมการเข้าชมนิทรรศการและเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ริเริ่มโดยมิวเซียมสยามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ทั้งหมดในข้างต้นจะคละกันทั้งเพศ ระดับการศึกษา อายุ อาชีพ ศาสนา และภูมิล�ำเนา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้วิจัยเริ่มตั้งแต่ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และพิพิธภัณฑ์ศึกษา แล้ว
น�ำข้อมูลที่ได้มาจ�ำแนกเป็นหมวดหมู่ ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะน�ำมาวิเคราะห์เพื่อใช้
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ประโยชน์ในงานวิจัยแต่ละประเด็น ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลในระดับปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยออกแบบสอบถามไว้ล่วงหน้า โดยประเด็นค�ำถามเป็นไปเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ ซึ่งผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ รายงานการวิจัย
บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์, เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และพิพิธภัณฑ์ศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์
ศึกษา และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แหล่งข้อมูล
สารสนเทศของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม ถือเป็นแหล่งสืบค้นชั้นดีที่
ท�ำให้ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลด้านการบริหารจัดการหลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็น
อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก, เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม 3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ เครื่อง
บันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป เป็นต้น

ผลการศึกษา
1) การจัดนิทรรศการชั่วคราวเรื่องภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม ได้จัดนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยว
กับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช 2555 จนภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็น
ทางการจนถึงปีพุทธศักราช 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ปี อันเป็นขอบเขตด้านระยะเวลาในงาน
วิจัยนี้ มีนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมทั้งสิ้น 7 นิทรรศการ สามารถจ�ำแนกออกเป็นอีก 3 ประเภทย่อย ประกอบด้วย 1) นิทรรศการที่
มิวเซียมสยามริเริ่มขึ้นและจัดแสดงภายในอาคารสถานที่ของมิวเซียมสยามเอง 2) นิทรรศการที่
หน่วยงานภายนอกเป็นเจ้าของแต่มาใช้สถานที่ของมิวเซียมสยามในการจัดแสดง และ 3)
นิทรรศการเคลื่อนที่
ส� ำ หรั บ นิ ท รรศการชั่ ว คราวเกี่ ย วกั บ ภาษาและวั ฒ นธรรมของประเทศในเอเชี ย ตะวัน
ออกเฉียงใต้ที่มิวเซียมสยามริเริ่มขึ้นและจัดแสดงภายในอาคารสถานที่ของมิวเซียมสยามเองมี
ทั้งหมด 4 นิทรรศการ คือ นิทรรศการ “ประสบการณ์หูสู่อาเซียน” นิทรรศการพม่าระยะประชิด” (เป็น
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ทั้งนิทรรศการประเภทที่ 1 และ 3 เนื่องจากไปจัดแสดงครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบ
นิทรรศการเคลื่อนที่ด้วย) นิทรรศการ “ปิญญ่า-เซดา ผ้าใยสับปะรดและใยไหมจากเขตร้อน” และ
นิทรรศการประสานอาเซียน “หลงรัก” ดังแยกพิจารณาได้ต่อไป
นิทรรศการประสบการณ์หูสู่อาเซียน (นิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับภาษาของประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถ่ายทอดผ่านทักษะการฟัง)
เป็นนิทรรศการการจัดวางเสียงและภาพเคลื่อนไหว โดยความร่วมมือระหว่างมิวเซียม
สยาม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงจากประเทศในอาเซียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อน�ำ
เสนอเรื่องราวของภูมิภาคอาเซียน ทั้งในแง่มุมของวัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์ ผ่านการน�ำ
เสนอในรูปแบบนิทรรศการการจัดวางเสียง (sound installation) และสื่อสารสนเทศในรูปแบบแผน
ที่ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ (online interactive map) (สูจิบัตรนิทรรศการหมุนเวียน “AS((EAR))N
ประสบการณ์หูสู่อาเซียน เสียงฉัน เสียงเธอ เสียงของเรา”, 2558-2559)
นิทรรศการพม่าระยะประชิด (นิทรรศการชัว่ คราวเกีย่ วกับภาษาและวัฒนธรรมของพม่า)
เป็นนิทรรศการที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวพม่าในประเทศไทยที่มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
พม่าให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยในวงกว้าง เพื่อท�ำความรู้จักผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้น
ด้วยการน�ำเสนอเรื่องราวผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ อาทิ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และอินโฟกราฟิก ภาย
ใต้แนวคิด “Guest (’s) House” พื้นที่เล็กๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ท�ำความรู้จักกับชาวพม่า ในฐานะ
แขกคนหนึ่งของประเทศไทยให้มากขึ้น น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความหวัง ความฝัน การเดินทาง
เข้าสู่ประเทศไทย กลยุทธ์การใช้ชีวิตระหว่างอยู่ในประเทศไทย ประสบการณ์การท�ำงานและการ
วางแผนชีวิตในอนาคต และแง่มุมทางวัฒนธรรมที่ทั้งสองประเทศมีรากฐานร่วมกัน พร้อมทบทวน
มายาคติของคนไทยที่มีต่อพม่า (ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, 2560)
นิทรรศการ “ปิญญ่า-เซดา ผ้าใยสับปะรดและใยไหมจากเขตร้อน”
มิวเซียมสยามร่วมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์และสถานทูตฟิลิปปินส์ประจ�ำ
ประเทศไทย ได้จัดนิทรรศการดังกล่าวเพื่อน�ำเสนอผ้าทอจากใยสับปะรดในฐานะของมรดก
วัฒนธรรมและเป็น อัตลักษณ์ของชาวฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ชาวพื้นเมืองของประเทศฟิลิปปินส์ได้
น�ำใยสับปะรดมาท�ำเป็นผ้าบารอง หรือ Pina ซึ่งทอกันมายาวนานมากกว่า 400 ปี ถือเป็นงานที่
ละเอียดอ่อน เพราะใยสับปะรดเป็นเส้นใยที่มีความเหนียวดีมาก โดยเฉพาะเส้นใยของสับปะรดที่ได้
จากเมืองอะคลัน และมีการต่อยอดน�ำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าประจ�ำชาติ สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับ
ประเทศมาอย่างยาวนาน ทั้งยังแสดงให้เห็นพัฒนาการของสิ่งทอจากยุคอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน
มิติทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชาวฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอใยสัปปะรดอีกด้วย
(ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, 2559)
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การจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม

นิทรรศการประสานอาเซียน “หลงรัก” (นิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
เป็นการน�ำเสนอเรื่องราวของเครื่องมือเครื่องใช้ งานหัตถศิลป์ และโบราณวัตถุอันล�้ำค่า ที่
ล้วนแล้วแต่เคลือบด้วยยางไม้หายากอย่าง “ยางรัก” ทั้งสิ้น เครื่องรักต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นวัตถุทาง
วัฒนธรรมที่มีปรากฎอยู่ในแต่ละประเทศของภาคพื้นอาเซียน แสดงให้เห็นถึงการติดต่อเชื่อมโยงกัน
ระหว่างผู้คนต่างเผ่าพันธุ์ในภูมิภาคนี้ ผ่านการค้าขาย การส่งส่วยบรรณาการ หรือแม้แต่การท�ำ
สงคราม ความสัมพันธ์เช่นนี้ของพวกเราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นมายาวนานแล้ว เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายเทเทคนิค ถ่ายทอดทักษะ บ้างคล้ายคลึงกันจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วม
บ้างแตกต่างกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของในแต่ละท้องที่ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558)
2) นิทรรศการทีห่ น่วยงานภายนอกเป็นเจ้าของแต่มาใช้สถานทีข่ องมิวเซียมสยามในการ
จัดแสดงมีทั้งหมด 2 นิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการภาพเล่าเรื่อง “เรียนรู้ความต่าง มอง
ประชาคมอาเซียน” และนิทรรศการภาพถ่าย “หนองคาย เวียงจันทน์ ร้อยสัมพันธ์สองฝั่งโขง” ดัง
แยกพิจารณาได้ต่อไป
นิทรรศการภาพเล่าเรื่อง “เรียนรู้ความต่าง มองประชาคมอาเซียน” (นิทรรศการ
ชั่วคราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับชุมชนคนรัก
ภาพถ่าย (Shutterism.com) ได้ริเริ่มโครงการประกวดภาพถ่ายภายใต้เพื่อหัวข้อ “คิดอย่างอาเซียน”
(Think ASEAN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว
ในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาคประชาชนและภาคสังคม โดยสื่อสารผ่าน
สื่อต้นแบบที่ดีและมีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในสังคม
ตลอดจนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการท�ำความดีและสร้างสรรค์ผลงานออกมาสู่สาธารณะ ในการ
ประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจในวงกว้างทั้งในระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และประชาชน
ทั่วไปรวมทั้งสิ้น 440 คน จ�ำนวน 847 ภาพ โดยน�ำภาพทั้งหมดมาจัดแสดงที่มิวเซียมสยามภายใต้
ชื่อนิทรรศการ “เรียนรู้ความต่าง มองประชาคมอาเซียน” เพื่อเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนทั่วไปและ
ผู ้ เ ข้ า ชมมิ ว เซี ย มสยามได้ เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมในประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น
(ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสุขภาพเยาวชน, 2555)
นิทรรศการภาพถ่าย “หนองคาย เวียงจันทน์ ร้อยสัมพันธ์สองฝั่งโขง” (นิทรรศการ
ชั่วคราวเกี่ยวกับภาและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
จังหวัดหนองคาย ราชอาณาจักรไทย และนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด และ
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กลุ่ม สห+ภาพ ได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 ปี
2557 พร้อมจัดนิทรรศการภาพถ่าย “หนองคาย-เวียงจันทน์ ร้อยสัมพันธ์สองฝั่งโขง” เพื่อเป็นการ
เฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด
หนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์ อีกทั้งเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ อัน
เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีประโยชน์ร่วมกันในอนาคต (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2557)
3) นิทรรศการเคลื่อนที่ (Mobile Museum) เป็นนิทรรศการที่น�ำไปจัดแสดงในต่าง
จังหวัดนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
เรื่องภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนของมิวเซียมสยาม มีทั้งหมด 2 นิทรรศการ คือ นิทรรศการพม่า
ระยะประชิดซึ่งเป็นทั้งนิทรรศการประเภทที่ 1 และ 3 ได้ให้รายละเอียดไว้แล้วในข้างต้น ผู้เขียนจึง
ขยายความเพิ่มเติมเฉพาะนิทรรศการพิพิธอาเซียนสัญจรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
นิทรรศการพิพิธอาเซียนสัญจร
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม TK mobile หนังสือเดินเท้า เรื่องเล่าเดินทาง ได้เริ่มน�ำนิทรรศการ
เคลื่อนที่ออกไปจัดแสดงในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครก่อน ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวน
รถไฟ) สวน 60 พรรษา (ร่มเกล้า) สวนสมเด็จย่า (พระราม 2) สวนพระนคร (ลาดกระบัง) และ
สวนลุมพินี ก่อนจะขยายพื้นที่ออกไปยังต่างจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยผู้มาร่วมงาน
จะได้เรียนรู้เพื่อนบ้านและมิตรประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม เพื่อให้เรียนรู้เข้าใจและพร้อมที่จะเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยมีหลากหลายชุด
นิทรรศการย่อย ได้แก่ “รู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน” ที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชนชาติสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผ่านข้อมูล เกร็ดความรู้พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นธงชาติ เมืองหลวง ดอกไม้ประจ�ำ
ชาติ อาหาร เครื่องแต่งกาย ภาษาที่ใช้ สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ เป็นต้น (ส�ำนักงานอุทยานการ
เรียนรู้, 2559)
2) กิจกรรกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือมิวเซียมสยาม ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปีพุทธศักราช 2555 จนภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการจนถึง
ปีพุทธศักราช 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ปี อันเป็นขอบเขตด้านระยะเวลาในงานวิจัยนี้ มีกิจกรรม
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทัง้ สิน้ 22 กิจกรรม
สามารถจ�ำแนกออกเป็นกิจกรรมในเชิงวิชาการจ�ำนวน 16 กิจกรรม และกิจกรรมเชิงสันทนาการ
จ�ำนวน 6 กิจกรรม ส�ำหรับกิจกรรมเชิงวิชาการ ส่วนใหญ่เป็นการจัดบรรยายทางวิชาการเพื่อให้
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การจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม

ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ การบรรยาย
“ประวัติสาสตร์พม่าสมัยโบราณจากยุคก่อตั้งอาณาจักรสู่ราชวงศ์สุดท้าย” เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ
“ศิลปะเครื่องแต่งกายราชส�ำนักหลวงพระบาง” การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “ศิลปะอิสลามใน
มาเลเซีย” เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “อาเซียน: การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การ
เสวนาทางวิชาการ “เปอรานากัน วัฒนธรรมลูกผสมในเรื่องเล่าของสิงคโปร์ เป็นต้น และโครงการ
ประชุมทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับกลุ่มประเทศในเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งโครงการลงนามความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาให้มิวเซียมสยามและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เป็นจุดหมายของอาเซียนอีกด้วย ขณะ
ที่กิจกรรมเชิงสันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมวันเด็ก หัวข้อ “หนูน้อยตะลุยอาเซียน” การแสดงรามายณะ
ระหว่างประเทศไทยและเมียนมา นิทรรศการด้านสิ่งทอของอาเซียน “ASEAN Selection: innovative craft textiles in ASEAN accents” เป็นต้น (ถิรดา วนศาสตร์โกศล เจ้าหน้าที่ด้านงานกราฟฟิก
ของมิวเซียมสยาม, สัมภาษณ์, มีนาคม 2562)

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
เมื่อน�ำแนวคิดด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Administration) และทฤษฎี
การเรียนรู้ของกาเย่ (Robert Gagne) มาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการจัดนิทรรศการชั่วคราวและ
การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยาม จะเห็นได้ว่า การจัดนิทรรศการชั่วคราว
และการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่มีการล�ำดับขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีความคล้ายคลึงกัน
กับทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ จัดอยู่ในกลุ่มผสมผสาน (Gagne’s eclecticism) ซึ่งเชื่อว่าความรู้มี
หลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้ง บางประเภทมี
ความซับซ้อนจ�ำเป็นต้องใช้ความสามารถในขั้นสูง ทั้งนี้ การเรียนรู้มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ หลัก
การแนวคิด วัตถุประสงค์ และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งเน้นวิเคราะห์เนื้อหาและอภิปรายผล
ในงานวิจัยนี้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 “เร่งเร้าความสนใจ” (Gain Attention) โดยกระตุ้นหรือเร้าให้เกิดความสนใจ
เนื้อหาที่จะเรียนรู้ ส�ำหรับการเร้าความสนใจนี้สามารถท�ำได้โดยจัดสภาพแวดล้อมให้ดึงดูดความ
สนใจ ซึ่งมิวเซียมสยามได้น�ำเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ที่มีความน่าสนใจ
มาช่วยกระตุ้นความคิดอยากเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งในนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน ตัวอย่างเช่น ในนิทรรศการประสบการณ์หูสู่อาเซียนได้น�ำเครื่องช่วยฟังและดนตรี
มาช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าชมได้ใช้ทักษะการฟังเข้าถึงความรู้เรื่องภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมากยิ่ง
ขึ้น ขณะที่การแสดงละครเวทีช่วยถ่ายทอดความรู้และมุมมองของคนไทยและคนพม่าที่มีต่อกัน
อย่างเข้าใจได้ง่ายและเกิดสุนทรียภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น (สุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ และรักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการตลาด มิวเซียมสยาม,
สัมภาษณ์, เมษายน 2562)

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

ขั้นตอนที่ 2 “บอกวัตถุประสงค์” (Specify Objective) เป็นการบอกให้ทราบถึงจุด
ประสงค์ของเนื้อหาระที่จะเรียนรู้ว่ามีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้
เรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ดังนั้น การที่ผู้เรียนได้ทราบจุดประสงค์ของ
เนื้อหาสาระล่วงหน้าย่อมท�ำให้สามารถมุ่งความสนใจไปที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง ทั้งยังสามารถ
เลือกศึกษาเนื้อหาเฉพาะที่ตนยังขาดความเข้าใจที่จะช่วยท�ำให้มีความรู้ความสามารถตรงตามจุด
ประสงค์ของเนื้ อหาที่ ไ ด้ ก�ำ หนดไว้ สอดคล้ องกั บรู ปแบบการละลายพฤติ กรรมของผู้เ ข้า ชม
นิทรรศการของมิวเซียมสยามซึ่งมีหลากหลายช่วงอายุ การศึกษา และพื้นฐานความรู้ จึงจ�ำเป็นต้อง
มีการชี้แจงให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้นิทรรศการและกิจกรรมก่อนในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้า
ชมมองเห็นภาพรวมขององค์ความรู้ทั้งหมดที่สอดแทรกอยู่ในนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมเกี่ยว
กับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวอย่างเช่น นิทรรศการภาพเล่า
เรื่อง “เรียนรู้ความต่าง มองประชาคมอาเซียน” จะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ตั้งแต่ขั้นตอนของการส่ง
ภาพถ่ายเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเข้าประกวด จนกระทั่งถึงขั้นตอนของการน�ำภาพถ่าย
ที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดง ขณะที่ตัวอย่างของกิจกรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ก่อน
ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี คือ การแสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ปฏิบัติการภัณฑารักษ์ต่อมุมมองภูมิภาค
อุษาคเนย์” ได้มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นโครงการที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ในพิพิธภัณฑ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นการก�ำหนดขอบเขตที่
ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อภัณฑารักษ์ที่
ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์โดยเฉพาะ เป็นต้น (อัญญาพร จริยาบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายอ�ำนวยการ
มิวเซียมสยาม, สัมภาษณ์, เมษายน 2562)
ขั้นที่ 3 ได้แก่ “ทบทวนความรู้เดิม” (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรู้เดิม
ช่วยกระตุ้นให้สามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการท�ำความเข้าใจพื้นฐานของผู้
เข้าชมรู้ว่ามีความรู้เดิมอยู่มากน้อยเพียงใด เพื่อสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ใหม่อย่างไม่ทับ
ซ้อนและเกิดสัมฤทธิ์ผล ซึ่งในนิทรรศการและกิจกรรมของมิวเซียมสยามจะมีการทบทวนความรู้พื้น
ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับหัวข้อนิทรรศการและสาระส�ำคัญของการจัดกิจกรรม ตัวอย่างเช่น นิทรรศการ
เคลือ่ นทีพ่ พิ ธิ อาเซียน บุคลากรของมิวเซียมสยามได้มกี ารทบทวนความรูข้ นั้ พืน้ ฐานเกีย่ วกับประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะธงชาติ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร สกุลเงิน สถานที่
ท่องเที่ยวส�ำคัญ ฯลฯ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวที่มารับชม
นิทรรศการร่วมกัน ซึ่งไม่มีความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนมากนัก จึงต้องมีการปูพื้นฐานความรู้
ก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ขณะที่ได้กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “ประวัติศาสตร์พม่า
สมัยใหม่ ยุคโคโรเนียลและปัจจุบัน” ถึงแม้หัวข้อจะระบุว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์พม่าสมัยใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม วิทยากรได้มีการปูพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
ประเทศพม่าในยุครัฐจารีตก่อนในเบื้องต้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมก่อนเข้าสู่ประวัติศาสตร์
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พม่าในยุคสมัยใหม่ อันน�ำไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมของผู้รับฟัง (ไพรินทร์ มณีทิพย์ เจ้าหน้าที่
ธุรการฝ่ายอ�ำนวยการ มิวเซียมสยาม, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2562)
ขั้นที่ 4 ได้แก่ “น�ำเสนอเนื้อหาใหม่” (Present New Information) เพื่อไม่ให้เนื้อหาสาระที่
จะเผยแพร่ไม่ทับซ้อนกับองค์ความรู้เดิมที่กลุ่มเป้าหมายมีอยู่ ส่งผลให้เนื้อหาสาระที่ก�ำหนดมีความ
ทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ควรพิจารณาลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
เป็นส�ำคัญว่ามีพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้การน�ำเสนอบทเรียนเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด ตัวอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมายต้องการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ต้องการ
เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต้องการเรียนรู้ผ่านเกมหรือกระบวนการท�ำงานเป็นกลุ่ม เป็นต้น จะ
เห็นได้ว่า เอกลักษณ์ส�ำคัญในการน�ำเสนอเนื้อหาสาระทั้งในนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการ
เรียนรู้ของมิวเซียมสยาม คือ การตีความใหม่ น�ำเสนอสิ่งใหม่ หรือน�ำเสนอแง่มุมของความรู้หรือวิธี
คิดที่แตกต่างไปจากพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทั่วไป ซึ่งยังขาด
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์หรือชี้ชวนให้เกิดการอภิปรายผลกับเนื้อหาหรือ
ข้อมูลที่จัดแสดงหรือแฝงเร้นอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น นิทรรศการพม่าระยะประชิด
มิวเซียมสยามไม่ได้น�ำเสนอข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ความขัดแย้งของสงครามระหว่างไทยกับพม่า
เหมือนในแบบเรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์หรือสังคมศึกษาทั่วไป หรือน�ำ
เสนอความศรัทธาของชาวพม่าที่มีต่อพระพุทธศาสนา หรือน�ำเสนออัตชีวประวัติของนางอองซาน ซู
จี ผู้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการผลิบานแห่งระบอบประชาธิปไตยในประเทศพม่าเหมือนที่สื่อ
กระแสหลักทั่วไปได้น�ำเสนอมาโดยตลอด ทว่า มิวเซียมสยามได้น�ำประเด็นบางมุมที่คนส่วนใหญ่
อาจไม่เคยนึกถึงมาก่อน ได้แก่ วิธีการออมเงินของชาวพม่าที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตใต้ส�ำนึกหรือ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมให้เกิดจริยธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีหรือส�ำนึกรักบ้านเกิด
เป็นต้น ขณะที่กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เปอรานากัน วัฒนธรรมลูกผสมในเรื่องเล่าของ
สิงคโปร์” ถือเป็นการน�ำเสนอเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมลูกผสมที่คนไทย
ส่วนใหญ่อาจรู้จักเฉพาะบะบ๋า-ญะญ่า กลุ่มชาติพันธุ์ลูกผสมระหว่างมลายูและจีนที่อาศัยอยู่ตาม
จังหวัดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน แต่กลับไม่ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมร่วมของประเทศเพื่อนบ้านใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แถบภาคพื้นสมุทรอย่างประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ต่างก็มี
กลุ่มชาติพันธุ์ลูกผสมแบบเปอรานากันเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะแค่ลูกผสมระหว่างจีนกับมุสลิม
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ลูกผสมระหว่างอินเดียกับจีนก็ถือเป็นเปอรานากันประเภทหนึ่งด้วย ถือ
เป็นการน�ำเสนอเนื้อหาใหม่ที่ท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านใน
เอเชียอาคเนย์มากยิ่งขึ้น (คุณาพจน์ แก้วกิ่ง ผู้ช่วยบ�ำรุงซ่อมแซมวัตถุ มิวเซียมสยาม, สัมภาษณ์,
พฤษภาคม 2562)
ขั้นที่ 5 “ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้” (Guide Learning) หมายถึง การชี้แนะให้กลุ่มเป้า
หมายสามารถน�ำความรู้ที่ได้เรียนใหม่ผสมผสานกับความรู้เก่าที่เคยได้เรียนไปแล้ว เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่รวดเร็วและมีความแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อม

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

ของกลุ่มเป้าหมาย จะเห็นได้ว่า การชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ของมิวเซียมสยามค�ำนึงถึงความแตก
ต่างหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายเป็นส�ำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างของภาษา ศาสนา ระดับ
การศึกษา ช่วงอายุ กายภาพ หรือความสนใจเฉพาะทาง ตัวอย่างเช่น ประเด็นความแตกต่างด้าน
ภาษามีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ใช้ภาษาในการสื่อสารแตกต่างกันและมีความรู้พื้นฐาน
ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแตกต่างกัน ดังนั้น มิวเซียมสยามจึงได้จัดเตรียมผู้น�ำชมที่มีความ
สามารถในการใช้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สามอื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยฟังที่มีหลาก
หลายภาษาสากลรองรับความต้องการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม ขณะที่ความแตกต่างด้านศาสนา เนื้อหา
สาระในนิทรรศการหรือกิจกรรมการเรียนรู้มีการกระจายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลากหลายศาสนา ไม่
ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ฮินดู ฯลฯ รวมทั้งการบริหารจัดการร้านค้าและ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพิพิธภัณฑ์ที่รองรับกลุ่มผู้ชมในทุกศาสนา ส่วนความแตกต่างด้าน
ระดับการศึกษาและอายุ หนึ่งในวิธีคิดของผู้ออกแบบนิทรรศการและนักวิชาการการศึกษาที่
ออกแบบกิจกรรมการรเยนรู้จะค�ำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้และประสบการณ์
ของผู้เข้าชมในทุกช่วงชั้นการศึกษาเป็นส�ำคัญ เช่น กิจกรรมส�ำหรับเด็กและเยาวชนจะมีสื่อประกอบ
การเรียนรู้ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ได้อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลินด้วยภาษาและวิธีการอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย เป็นต้น ส่วนความแตกต่างด้าน
กายภาพ มิวเซียมสยามมีการออกแบบอาคารสถานที่แบบอารยสถาปัตย์ โดยมีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกส�ำหรับผู้พิการ บุคคลทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถมีวิธีการเข้าถึง
ความรู้ได้อย่างไม่แตกต่างไปจากบุคคลปกติทั่วไป เช่น การใช้ภาษามือ อุปกรณ์ช่วยฟัง หน้าจอ
ระบบสัมผัส อักษรเบรลล์ เป็นต้น (ศิรดา เทียรเดช นักจัดการความรู้อาวุโส มิวเซียมสยาม,
สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2562)
ขั้นที่ 6 “กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน” (Elicit Response) ภัณฑารักษ์และนักพิพิธภัณฑ์
วิทยาต่างทราบดีว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
โดยตรง ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับข้อมูล อันน�ำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แสดงความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งนี้ มิวเซียมสยามต้องการทลายกรอบการเข้าถึงองค์ความรู้ใน
พิพิธภัณฑ์แบบเดิมที่ใช้วิธีการดูผ่านสายตา อ่านตัวอักษรที่เล็กและมีรายละเอียดมาก ห้ามถ่าย
ภาพหรือห้ามสัมผัสวัตถุจัดแสดง มามุ่งเน้นวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมกับวัตถุจัดแสดง
และผู้น�ำชมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด การตั้งค�ำถาม มีกิจกรรมประกอบ
นิทรรศการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรืออภิปรายความรู้ร่วมกัน ส่งผลให้ทัศนคติของผู้เข้าชมที่เคย
มองว่าพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องทางวิชาการหรือเป็นสถานที่ส�ำหรับศึกษาดูงานหรือค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่ม
เติมในเชิงการเรียนหรือการท�ำงานเพียงเท่านั้น ให้กลายเป็นสถานที่ซึ่งสามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่าง
เพลิดเพลินและเกิดปฏิสัมพันธ์กับทั้งบุคคล สื่อการเรียนรู้ และวัตถุจัดแสดง (วรรณวิษา วรวาท นัก
จัดการความรู้ มิวเซียมสยาม, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2562)
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ขั้นที่ 7 “ให้ข้อมูลย้อนกลับ” (Provide Feedback) ลักษณะเด่นประการหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์คือการที่ผู้น�ำชมหรือภัณฑารักษ์สามารถ ติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ได้โดยตรง เนื่องจากบทบาทของผู้ให้ข้อมูลได้เปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แต่
เพียงผู้เดียวมาเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำและช่วยก�ำกับการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายแบบรายบุคคล ท�ำให้
ให้สามารถติดตามก้าวหน้าและสามารถให้ผลย้อนกลับแก่กลุ่มเป้าหมายแต่ละคนได้ จะเห็นได้ว่า
มิวเซียมสยามมุ่งเน้นกระบวนการน�ำข้อมูลย้อนกลับไปปรับใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการใช้แบบส�ำรวจข้อมูลหรือแบบสอบถามทั้งในเชิงเอกสารและการสอบถาม
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน�ำทัศนคติและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นข้อ
ด้อย และพัฒนาส่วนที่เป็นจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้น
ขั้นที่ 8 “ทดสอบความรู้ใหม่” (Assess Performance) การทดสอบความรู้ความสามารถ
เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง
เพราะท�ำให้ทั้งผู้รับและผู้ถ่ายทอดความรู้ได้ทราบถึงระดับ
ความรู้ความเข้าใจที่กลุ่มเป้าหมายมีต่อเนื้อหาในบทเรียน ท�ำให้สามารถเทียบเคียงความแตกต่าง
ของระดับขีดความรู้ความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้เข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ได้ว่ามี
ความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างไร ทั้งนี้ มิวเซียมสยามได้พัฒนาแบบทดสอบสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้จาก
การรับชมนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อน�ำมาเทียบเคียงให้เห็นพัฒนาการของกระบวนการเรียนรู้ทั้งก่อนและหลังว่า
วิธีการถ่ายทอดความรู้ผ่านนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้ประสบความส�ำเร็จหรือไม่
แล้วรายงานออกมาเป็นผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและประชาชนทั่วไปได้
ทราบว่ากิจกรรมและโครงการที่มิวเซียมสยามได้ริเริ่มขึ้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด (ชรรร ลันสุชีพ
นักจัดการความรู้ มิวเซียมสยาม, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2562)
และขั้นตอนสุดท้าย คือ “สรุปและน�ำไปใช้”(Review and Transfer) การสรุปและน�ำไปใช้
ถือได้ว่าเป็นส่วนส�ำคัญในบทเรียนที่จะต้องสรุปมโนคติของเนื้อหาเฉพาะประเด็นส�ำคัญๆ รวมทั้งข้อ
เสนอแนะต่าง ๆเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหา
ผ่านมาแล้วขณะเดียวกันบทเรียนต้องชี้แนะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม
เพื่อ
แนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไปหรือน�ำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นต่อไป ทั้งนี้ ใน
ทุกนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่หรือภัณฑารักษ์ของมิวเซียมสยามจะมีการ
สรุปสาระส�ำคัญทั้งในเชิงเนื้อหาและข้อคิดให้ผู้เข้าชมได้รับทราบภาพรวมทั้งหมดของประโยชน์ที่ได้
รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับมิวเซียมสยาม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน�ำความรู้และ
ประสบการณ์ไปปรับใช้ได้ทั้งกับการเรียน การท�ำงาน และในชีวิตประจ�ำวัน (ภูษิต ช่วยชูฤทธิ์ นัก
จัดการความรู้ มิวเซียมสยาม, สัมภาษณ์, พฤษภาคม 2562)
3)เสนอแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
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ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยามผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูล
จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ�ำนวน 40 คน จ�ำแนกเป็นบุคลากร
ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามจ�ำนวน 8 คน นักวิชาการที่มีความรู้
ความเชีย่ วชาญด้านพิพธิ ภัณฑ์ศกึ ษาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษาจ�ำนวน 10 คน ด้านละ 5 คน
จากมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ในกรุงเทพมหานครจ�ำนวน 5 แห่ง แห่งละ 2 คน ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือมิวเซียมสยามและนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์วิทยากับด้านเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและแบบเจาะลึกผ่านแบบ
สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาทั้งในส่วนของนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้ ขณะที่
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เข้าชมนิทรรศการชั่วคราวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับมิวเซียมสยาม
ซึ่งคละเพศ การศึกษา อาชีพ ฐานะ ศาสนา รายได้ และเชื้อชาติ รวมทั้งสิ้น 22 คน แบ่งออกเป็นผู้เข้า
ชมนิทรรศการ 11 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีก 11 คน คน ผ่านแบบสอบถามที่ได้รับการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในคนจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำนวน 4 ตอน
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดนิทรรศการ
ชั่วคราวเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนที่ 3 รูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะส�ำหรับปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ผลการวิจัยพบว่า ตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49 ขณะที่เพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 51 ส่วนกลุ่มอายุที่เดินทางมาเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ ผู้ชม
ที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 63 สะท้อนให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มคนในวัยรุ่นและเยาวชน ด้วยเนื้อหาสาระในการจัดแสดงที่เกี่ยวกับความเป็นไทย
และบริบทของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มสมาชิก
ครอบครัว ขณะที่ระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้เข้าชมในระดับปริญญาตรีและมัธยมศึกษามีค่าเฉลี่ย
ไล่เลี่ยกันที่ร้อยละ 40 และร้อยละ 31 ตามล�ำดับ 3 คิดเป็นอัตราส่วน 3 ใน 4 ของกลุ่มผู้เข้าชม
ทั้งหมด
ส�ำหรับด้านอาชีพ พบว่า ผู้เข้าชมมิวเซียมสยามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาเกินกว่า
ครึ่งหนึ่งด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละ 62 เนื่องจากเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่มิวเซียมสยามได้ริเริ่มขึ้นมี
ความร่วมสมัย มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มเด็กและเยาวชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษา
ที่ต้องการแหล่งเรียนรู้ทันสมัยและเกิดความเพลิดเพลินในการเข้าถึงความรู้ หากพิจารณาตามที่อยู่
อาศัย พบว่า ผู้เข้าชมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความถี่มากถึงร้อย
ละ 70 ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 20 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาวต่างประเทศอาศัย
อยู่ในทวีปเอเชียร้อยละ 35 ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่ม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 50 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ส่วนที่เหลืออาศัยอยู่
ในทวีปยุโรปร้อยละ 25 ทวีปอเมริการ้อยละ 25 และอืน่ ๆ อีกร้อยละ 5 เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
เป็นต้น
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การจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม

ส�ำหรับการเดินทางมาพิพิธภัณฑ์พบว่า ผู้เข้าชมมิวเซียมสยามเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังอันเป็น
อีกจุดศุนย์กลางด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีรถโดยสารประจ�ำทางแล่นผ่านเป็น
จ�ำนวนมาก ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 20 อันดับที่ 3 ได้แก่ เดินทางมากับ
ยานหานะของสถาบันการศึกษาหรือสถานที่ท�ำงานคิดเป็นร้อยละ 15 ส่วนใหญ่ผู้ชมกลุ่มนี้มักเป็น
นักเรียนนักศึกษาหรือพนักงานบริษัท นอกจากนั้นเดินทางมาด้วยการเดินทางและทางเรือ เนื่องจาก
มีท่าเทียบเรือเป็นจ�ำนวนมากบริเวณท่าช้างและท่าเตียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ ที่แทบจะ
ไม่ปรากฏให้เห็นเลยคือการเดินทางด้วยจักรยานและรถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลเนื่องจากเป็นพื้นที่
การจราจรหนาแน่นพอสมควรจึงมีความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ใน
อนาคตคาดว่าทางเลือกในการเดินทางที่มีแนวโน้มมากที่สุด ย่อมได้แก่ รถไฟใต้ดิน เนื่องจากการ
การก่อสร้างรถไฟใต้ดิน สถานีสนามไชย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารมิวเซียมสยามจะเปิด
ท�ำการอย่างเป็นทางการภายในปีพุทธศักราช 2562 และเป็นที่น่ายินดีว่าการออกแบบสถานี
สนามไชยได้น�ำนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปวัตถุที่ส�ำคัญของประเทศไทยไปจัดแสดงภายในสถานีเพื่อ
ให้ความรู้แก่บุคคลที่เดินทางไปมาด้วย ขณะที่ประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้าชมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมกับมิวเซียมสยาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกินกว่าร้อยละ 80 เคยมาเยี่ยมชมมิวเซียม
สยามแล้ว และบางส่วนเท่านั้นที่มามิวเซียมสยามเป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี
ภูมิล�ำเนาอยู่ในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และประสบการณ์เกี่ยวกับนิทรรศการหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางส่วนกว่าร้อยละ 25 เคยเข้าชมนิทรรศการด้านภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น นิทรรศการประสบการณ์หูสู่อาเซียน นิทรรศการพม่า
ระยะประชิด มากที่สุด 2 ล�ำดับแรก ส่วนกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างเคยมาเข้าร่วมมากที่สุด 2 อันดับ
แรกคือ กิจกรรมเมียนมาร์ไนท์ และกิจกรรมเวิร์คช็อปท�ำแกงฮังเลซึ่งเป็นอาหารพม่า เนื่องจากเป็น
นิทรรศการและกิจกรรมที่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านหลากหลายช่องทาง ท�ำให้สามารถ
เข้าถึงการรับรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเนื้อหาสาระมีความน่าสนใจเพราะเกี่ยวข้องกับประเทศ
เพื่อนบ้านที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่อาจยังไม่รู้จักข้อมูลเชิงลึกในบางประเด็น เป็นต้น
ตอนที่ 2 และ 3 ความคิดเห็นจากการตอบค�ำถามแบบปลายเปิดจากประเด็นค�ำถาม
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ประเด็นการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
นิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมของมิวเซียมสยามเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะรับรู้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย
ของมิวเซียมสยามเป็นหลัก ได้แก่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เว็บไซต์ ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม เนื่องจาก
เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รองลงมาคือโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์กับการบอกต่อจากเพื่อนหรือบุคคลรอบข้าง ท�ำให้ผู้วิจัยได้ทราบว่าสื่อสังคมออนไลน์
มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมิวเซียม
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สยามมีนโยบายเชิงรุกต่อการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสม�่ำเสมอและมีช่อง
ทางในการสื่อสารให้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ การด�ำเนินงานประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายสื่อสารและการตลาด จ�ำแนกออกเป็นแผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด ส�ำหรับ
วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์มิวเซียมสยามมีทั้งสิ้น 2 วัตถุประสงค์ คือ การประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมโครงการของมิวเซียม
สยาม ส�ำหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ถือเป็นเรื่องส�ำคัญมาก เพราะส่งผลกระทบ
ต่อภาพจ�ำของประชาชนที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นทางเลือก
ส�ำคัญในการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ในปัจจุบันบางกิจกรรมโครงการที่มีขนาดใหญ่และมีราย
ละเอียดในการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างมาก มิวเซียมสยามยังคงใช้วิธีจัดจ้างบริษัทเพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน
ต่อมาคือประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับความสนใจในนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมเรื่องภาษา
และวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่แบ่งความสนใจออกเป็นสองประเด็นส�ำคัญ คือ เรื่องเนื้อหาและเรื่องสื่อประกอบการเรียนรู้ใน
นิทรรศการและกิจกรรม ส�ำหรับด้านเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างมองว่าเนื้อหาสาระด้านประเทศเพื่อนบ้าน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก�ำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งช่วงก่อนหน้าและหลังเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ จนเรียกได้ว่าเป็นกระแส “อาเซียนฟีเวอร์” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานอาเซียนตามวาระและการได้
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้น�ำอาเซียนในปีพุทธศักราช 2562 ยิ่งท�ำให้การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้ประชาชนทั่วไป
เกิดความตื่นตัวและต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ในฐานะแหล่งเรียนรู้จึงท�ำหน้าที่เป็นเสมือนสื่อทางเลือกเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ที่เป็นมากกว่าสื่อกระแสหลักจ�ำพวกวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
หรือสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเข้าชม
นิทรรศการชั่วคราวของทางมิวเซียมสยามที่มีการสลับปรับเปลี่ยนเนื้อหาและหัวข้อนิทรรศการได้
อย่างน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา ต่อมาคือด้านสื่อประกอบการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้
ความสนใจสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย ใช้ประสาทสัมผัสในการเรียนรู้หลากหลายแบบ
ทั้งการมอง การสัมผัส การดมกลิ่น การฟัง และการลิ้มรส การมีปฏิสัมพันธ์กับทั้งเจ้าหน้าที่ วัตถุจัด
แสดง และอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการด�ำเนินกิจกรรม ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือแสดงความคิดเห็นระหว่างกัน
ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมของมิวเซียมสยามมี
ส่วนช่วยในการเสริมสร้างความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มองว่าเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวและต้องใช้ระยะเวลาในการ
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การจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม

ปลูกฝังความรู้และความเข้าใจให้คนไทยได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมี
จ�ำนวนมากถึง 10 ประเทศ โดยแต่ละประเทศล้วนมีความแตกต่างหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติ
ศาสนา สังคม และวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์ได้ท�ำหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ไม่เหมือนกับการเรียนการสอนด้านอาเซียนศึกษาหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษาในห้องเรียนหรือในหลักสูตรการเรียนการสอนตรงที่ เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินควบคู่กันไปด้วย พิพิธภัณฑ์ท�ำหน้าที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว
และโรงเรียนในเวลาเดียวกัน ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้า
มาศึกษาเรียนรู้ไม่เฉพาะเพียงแค่เรื่องราวความเป็นมาของประเทศไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่
ได้ขยายวงกว้างไปในระดับภูมิภาค่ที่หมายรวมเอาประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท�ำความรู้จักวัฒนธรรมร่วมและรากเหง้าความเป็นมาของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ควบคู่กันไปด้วย
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะส�ำหรับปรับปรุงพัฒนานิทรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษา
และวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือ
มิวเซียมสยามให้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจ�ำแนกออกเป็นข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรของ
มิวเซียมสยามและนักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาหรือด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา พบว่า
ด้านนิทรรศการชั่วคราว บุคลากรของมิวเซียมสยามเสนอให้มีการขยายขอบเขตของเนื้อหาด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่เป็นที่รู้จักหรือมีข้อมูลเป็นจ�ำนวนมากอยู่แล้วอย่างสิงคโปร์
มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เมียนมา และลาว ไปให้ความส�ำคัญกับประเทศที่คนไทยยังรู้จักน้อย
หรือมีฐานข้อมูลด้านภาษาและวัฒนธรรมอยูน่ อ้ ยบ้าง ได้แก่ ประเทศติมอร์ตะวันออกหรือติมอร์เลสเต
และประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นต้น เพื่อให้คนไทยได้รู้จักภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อน
บ้านเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ต่อมาคือ ด้านการแลกเปลี่ยนวัตถุจัดแสดง จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามิวเซียม
สยามมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในงานเสวนาทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ระดับ
อาเซียนที่มิวเซียมสยามเป็นเจ้าภาพอยู่บ้าง แต่การแลกเปลี่ยนวัตถุพิพิธภัณฑ์ระหว่างกันยังพบได้
น้อยมาก ดังนั้น มิวเซียมสยามควรสร้างโครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัตถุพิพิธภัณฑ์หรือ
ชุดนิทรรศการด้านภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้คนไทยได้มี
โอกาสเห็นวัตถุจัดแสดงที่แปลกใหม่
ขณะที่ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ บุคลากรของมิวเซียมสยามเสนอว่า มิวเซียมสยามควรมี
การก�ำหนดปฏิทินกิจกรรมในระยะยาว เนื่องจากในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นปฏิทินกิจกรรมในระยะสั้น
ซึ่งมีเวลาในการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างมากที่สุดคือ 2 เดือน ท�ำให้ประชาชนหรือ
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอาจพลาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย
แต่ถ้ามีการวางแผนด�ำเนินกิจกรรมในระยะยาวจะท�ำให้กลุ่มเป้าหมายมีเวลาในการเตรียมความ
พร้อมและสะดวกในการเข้ามามีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรของมิวเซียมสยามยัง
ปรารถนาให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายในการเข้า
ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย ทว่า มิวเซียมสยามต้องการก้าวไปสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็น
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จัดหมายปลายทางของอาเซียน ดังนัน้ จึงต้องดุงกลุม่ นักท่องเทีย่ วหรือนักศึกษาทีเ่ ข้ามาเรียนหนังสือ
ในประเทศไทยหรือประชาชนทัว่ ไปทีเ่ ข้ามาพ�ำนักอยูใ่ นประเทศไทยให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนิน
กิจกรรมเกีย่ วกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียอาคเนย์รว่ มกัน ตัวอย่างเช่น กิจกรรมสอน
ภาษาอาเซียนให้คนไทย โดยเรียนเชิญเจ้าของภาษาเข้ามาถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมในช่วงวัน
หยุด หรืออาจเปิดรับอาสาสมัครน�ำชมเป็นภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษามลายู ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
ภาษาตากาล็อค ภาษาลาว เป็นต้น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาสากลอืน่ ๆทีม่ ี
บริการน�ำชมอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเป็นพิพธิ ภัณฑ์ภายใต้บริบทอาเซียนได้ดี
ยิง่ ขึน้
ขณะที่นักวิชาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาได้ให้ข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการจัดนิทรรศการชั่วคราวเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้อย่างน่าสนใจว่า มิวเซียมสยามควรน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้
ในการเข้าถึงความรู้เรื่องอาเซียนให้เท่าทันกับพิพิธภัณฑ์ชั้นน�ำในระดับโลก ตัวอย่างเช่น ขณะนี้พิพิธ
ภัณฑ์สมิธโซเนียนได้น�ำ Virtual Reality ซึ่งเป็นอุปกรณ์จ�ำลองสถานการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
มาถ่ายทอดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนิทรรศการให้เกิดความน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น มิวเซียมสยาม
อาจน�ำภาพจ�ำลองการแสดงระบ�ำพื้นเมืองของทั้ง 10 ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอาคเนย์มาให้ผู้เข้า
ชมได้ศึกษาเรียนรู้ เป็นต้น รวมทั้งเสนอให้มีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ออกไปจัดนิทรรศการในต่าง
จังหวัดมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามชนบท
ให้สามารถเข้าถึงความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ยิ่งเป็นพื้นที่ตั้ง
ซึ่งเป็นพรมแดนอยู่กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดเชียงรายที่อยู่ติดพม่าและลาว จังหวัด
นราธิวาส ปัตตานี และยะลาที่อยู่ติดมาเลเซีย จังหวัดสระแก้วที่อยู่ติดกัมพูชา ยิ่งช่วยส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นด้านกิจกรรมการเรียนรู้ นักวิชาการ
ได้เสนอว่า ควรมุง่ เน้นกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านพิพธิ ภัณฑ์
ในระดับอาเซียน ซึง่ ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคคลลทีม่ คี วามสามารถด้านนีอ้ ยูม่ าก ได้แก่ ให้ทนุ
สนับสนุนไปศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมด้านการจัดกิจกรรมและจัดนิทรรศการในกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
ทีม่ วี ทิ ยากรด้านพิพธิ ภัณฑสถานวิทยาในระดับชัน้ น�ำของโลก ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์ดา้ นภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียนในสิงคโปร์หรือมาเลเซีย เป็นต้น ให้ทนุ สนับสนุนการวิจยั ทัง้ แก่บคุ ลากรและผูส้ นใจ
เพื่อมาต่อยอดจัดนิทรรศการและกิจกรรมที่มีความน่าสนใจให้มิวเซียมสยามและคนไทยได้เกิด
บรรยากาศในการเรียนรูเ้ กีย่ วกับตนเองและประเทศเพือ่ นบ้านได้อย่างยัง่ ยืน
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การจัดนิทรรศการชั่วคราวและกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรม
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมิวเซียมสยาม

ข้อเสนอแนะ
สามารถขยายขอบเขตการวิ จั ย ไปยั ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อื่ น ที่ มี บ ทบาทในการจั ด นิ ท รรศการ
ชั่วคราวหรือกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรือสามารถขยายขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยจากภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ไปเป็นภูมิภาคอื่นของโลก ได้แก่ อเมริกาใต้ โอเชเนียและแปซิฟิค เป็นต้น
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หัตถศิลป์เส้นด้ายใยอ้อยเพือ่ ผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิง่ ทอ
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ศรันย์ จันทร์แก้ว 1
มิยอง ซอ 2
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเส้นด้ายใยอ้อยส�ำหรับทอด้วยกี่พื้นเมือง 2) ผลิตผ้า
ทอใยอ้อยแบบหัตถกรรม และ 3) ผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าทอใยอ้อย ผลการวิจัยพบว่า
เส้นใยรังไหม เส้นใยใบอ้อย และเส้นใยฝ้าย น�ำมาผสมรวมกันตามสัดส่วนจ�ำนวน 6 ชุดทดลอง
ได้แก่ชุดที่ 1 (โดยปริมาตรร้อยละ 20 : 60 : 20) ชุดที่ 2 (20 : 40 : 40) ชุดที่ 3 (20 : 20 : 60) ชุดที่ 4
(40 : 40 : 20) ชุดที่ 5 (40 : 20 : 40) และชุดที่ 6 (60 : 20 : 20) แล้วใช้กงดีดฝ้ายดีดให้เป็นปุยก่อน
ฟั่นด้ายพบว่า ทั้ง 6 ชุดทดลอง ให้เส้นด้ายใยอ้อยที่สามารถน�ำไปทอด้วยกี่พื้นเมืองได้ผ้าทอใยอ้อยมี
คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมดังนี้ ความคงทนต่อแรงฉีกขาดสูงสุด 32.55 นิวตัน คือ ผืนที่ 1
(20 : 60 : 20) แรงดึงขาดของเส้นด้ายตามแนวด้ายพุ่ง 6.79 นิวตัน อัตราเร็วของระยะยืดเฉลี่ย
27.03 มิลลิเมตร คือ ผืนที่ 2 (20 : 40 : 40) และความหนามากที่สุด 1.533 มิลลิเมตร คือ ผืนที่ 3 (20
: 20 : 60) ความโค้งงอด้านเส้นพุ่งค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 เซนติเมตร คือ ผืนที่ 5 (40 : 20 : 40) และการ
ดูดซึมความชื้นเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 7.19 คือ ผืนที่ 6 เมื่อแปรรูปผ้าทอใยอ้อยเป็นโคมไฟพบว่า ขึ้น
โครงได้คงรูปสวยงาม โคมไฟน�ำไปใช้งานได้จริง ปริมาณแสงไฟออกจากตัวโคมไฟอยู่ในระดับดี
การกระจายแสงสม�่ำเสมอ
ค�ำส�ำคัญ : เส้นด้ายใยอ้อย / ผ้าทอใยอ้อย / ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ / โคมไฟ
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Abstract
This research aims to 1) Develop the sugarcane fiber yarn for weaving with a native loom 2) Produce the handicraft sugarcane fiber woven and 3) Produce the household
textile products from sugarcane fiber woven. The research found that cocoon fibers, sugarcane leaf fibers, and cotton fibers mixed up proportionally together to 6 experiments by
percentage including set 1 (20: 60: 20), set 2 (20: 40: 40), set 3 (20: 20: 60), set 4 (40: 40:
20), set 5 (40: 20: 40) and set 6 (60: 20: 20). Then use the rim to turn it into a fluff before
hitting thread found that all 6 sets of experiments give the sugarcane fiber yarn that can be
woven with the native loom. The sugarcane fiber yarn has the following industrial standard
results were maximum tear resistance 32.55 is the first piece (20: 60: 20). The pulling forces of yarn according to weft thread were 4.73 Newton and the speeds of the stretch were
27.03 mm is the second piece (20: 40: 40) and the maximum thickness of 1.533 mm is the
third piece (20: 20: 60). The highest mean of a bend of the weft thread of 5.00 cm is the
fifth piece (40: 20: 40) and the highest average percentage of moisture absorption of 7.19
is the sixth piece. When processing the sugarcane fiber woven as a lamp found that it fit
together, usable, the amount of light from the lamp is good, and light distribution is invariable.
Keywords : Sugarcane Fiber yarn / Sugarcane fiber woven / Household textile products /
Lamp

บทน�ำ
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้สามารถ
ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประกอบด้วย 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักคือ กลุ่ม First S-Curve
5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ กลุ่ม New S-Curve 5 อุตสาหกรรมอนาคต และกลุ่ม Second
Wave S-Curve ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมของประเทศที่จะต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม่ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยแนวทางการพัฒนาจะรวมอุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม อุตสาหกรรม
รองเท้าและเครือ่ งหนัง อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ เรียกเป็น กลุม่ อุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งเป็น
ส่วนส�ำคัญของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy Industries Cluster)
ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle Income Trap)
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ที่มี
โครงสร้างการผลิตที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างครบวงจร ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ ใน
ขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นทางที่เรียกว่า อุตสาหกรรมต้นน�้ำ ได้แก่ การผลิตเส้นใย และการปั่นด้าย
แล้วจึงส่งผลผลิตที่ได้ต่อไปยังอุตสาหกรรมกลางน�้ำคือ การทอผ้า ถักผ้า ผ้าไม่ถักไม่ทอ (Nonwoven) รวมถึงการฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งส�ำเร็จและขั้นตอนสุดท้ายคือ อุตสาหกรรมปลายน�้ำ
โดยการน� ำ วั ต ถุ ดิ บ ขั้ น กลางน�้ ำ มาท� ำ การออกแบบสร้ า งคุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต เป็ น เสื้ อ ผ้ า
ส�ำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอส�ำเร็จรูปอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน (บุรินทร์ พุทธโชติ. 2562)
โดยในปี 2559 เส้นใยธรรมชาติที่สามารถผลิตได้มากที่สุดในประเทศคือ เส้นใยฝ้าย สามารถผลิตได้
จ�ำนวน 200 ตัน จากพื้นที่เพาะปลูก 3,641 ไร่ (สถิติสิ่งทอไทย. 2560) ในขณะที่มีปริมาณความ
ต้องการใช้เส้นใยฝ้ายในประเทศถึงปีละ 320,000 ตัน ผู้ประกอบการโรงงานปั่นด้ายจึงอาศัยการน�ำ
เข้าเส้นใยฝ้ายจากต่างประเทศทดแทน ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณการน�ำเข้าเส้นใยฝ้าย 271,500
ตัน มูลค่าการน�ำเข้า 502.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีตลาดน�ำเข้าที่ส�ำคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย อินเดีย บราซิล และมาลี
ภาวะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มุ่งการแข่ง
ตลาดส่งออกให้เท่าทันกับกระแสโลกที่สนใจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดสิ่ง
ทอและเครื่องนุ่งห่ม ส่งผลให้เกิดการผลักดันค้นคว้างานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอให้น�ำ
เส้นใยธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญ (กระทรวงอุตสาหกรรม. 2560) แต่เส้นใยธรรมชาติแต่ละ
ชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน ฉะนั้นความเหมาะสมในกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน
ย่อมแตกต่างกันออกไปตามชนิดของเส้นใย การศึกษาและการวิจัยเพื่อหาวิธีการและแนวทางที่
เหมาะสมรวมถึงการน�ำร่องการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมจึงมีความจ�ำเป็น (สมประสงค์ ภาษาประเทศ.
2560) ซึง่ แนวทางในการใช้ประโยชน์เส้นใยพืชทีผ่ า่ นการปรับปรุงคุณภาพแล้วนัน้ เป็นการน�ำเส้นใยที่
มีคณ
ุ ภาพไปผลิตเป็นเส้นด้ายและผ้า พร้อมทีจ่ ะต่อยอดการออกแบบและสร้างสรรค์เช่น ผลิตภัณฑ์
เสือ้ ผ้าแฟชัน่ ผลิตภัณฑ์เคหะสิง่ ทอ ตลอดจนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ
และสิง่ ทอเทคนิค (รังสิมา ชลคุป และคณะ. 2552)
การใช้เส้นใยธรรมชาติผลิตสิง่ ทอทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็นทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิง่ ทอทีม่ กี ารสร้างจุดแข็งของสินค้าสิง่ ทอและแฟชัน่ โดยมุง่ เน้นสมบัตเิ ฉพาะตัวของเส้นใยธรรมชาติที่
สร้างขึน้ สามารถสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าและความแตกต่างของสิง่ ทอให้มคี วามหลากหลาย (สาคร ชลสาคร)
ผู้วิจัยจึงสนใจหัตถศิลป์เส้นด้ายใยอ้อยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ส�ำหรับเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพเส้นใยใบอ้อยให้สามารถน�ำไปปั่นเส้นด้ายได้ง่ายขึ้น เหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ในงาน
หัตถศิลป์ที่พร้อมในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในโอกาสต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเส้นด้ายใยอ้อยส�ำหรับทอด้วยกี่พื้นเมือง
2. เพื่อผลิตผ้าทอใยอ้อยแบบหัตถกรรม
3. เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าทอใยอ้อย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง หัตถศิลป์เส้นด้ายใยอ้อยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ผู้วิจัยก�ำหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยไว้ดังนี้

								
										
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การด�ำเนินการวิจัย
การพัฒนาเส้นใยใบอ้อย
1.แยกสกัดเส้นใยใบอ้อยด้วยวิธีแช่หมักใบอ้อยสดฉีกแกนทิ้งน�้ำหนัก 10 กิโลกรัม ในน�้ำ
หมักชีวภาพเจือจางด้วยน�้ำบ่อธรรมชาติอัตราส่วน 80: 20 โดยปริมาตร 50 ลิตร เป็นเวลา 4 เดือน
แล้วน�ำเส้นใยใบอ้อยที่ได้มาซักล้าง ตากแดดให้แห้ง
2.แปรสภาพเส้นใยโดยต้มด้วยน�้ำเปล่าผสมโซดาไฟ อัตราส่วน 10 ลิตร : 0.2 กรัม ที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังต้มน�ำเส้นใยตากแดดให้แห้ง
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ภาพที่ 2 กระบวนการพัฒนาเส้นใยใบอ้อย
การหาส่วนผสมของวัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้พฒ
ั นาเส้นด้ายใยอ้อยได้แก่ เส้นใยใบอ้อย เส้นใยทีใ่ ช้เป็นตัวช่วยในการฟัน่
ด้ายได้แก่ เส้นใยรังไหม และเส้นใยฝ้าย ผูว้ จิ ยั วางแผนการทดลองโดยอาศัยทฤษฎีสามเหลีย่ มด้านเท่า
(Triaxial Blend) เพือ่ หาส่วนผสมของวัตถุดบิ และเลือกใช้เฉพาะจุดทีม่ สี ว่ นผสมหลัก 3 ชนิด

ภาพที่ 3 แผนภาพส่วนผสมของวัตถุดิบ 3 ชนิด โดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมด้านเท่า (Triaxial Blend)
กระบวนการปั่นด้ายใยอ้อย
1. น�ำเส้นใยทั้ง 3 ชนิดในอัตราส่วนที่ก�ำหนดมากองรวมกัน ใช้กงดีดฝ้ายดีดเส้นใยให้พอง
จนเป็นปุยละเอียด น�ำปุยเส้นใยไปแผ่กระจายให้สม�ำ่ เสมอ แล้วใช้ดนิ สอหรือไม้กลม ๆ มาม้วนเส้นใย
ให้แน่นพอประมาณ ดึงเส้นใยออกจากดินสอหรือไม้กลม จะได้มว้ นเส้นใย
2. ปั่นเส้นใยโดยใช้กงปั่นฝ้าย จากนั้นเปียด้ายหรือพันพักด้ายที่ปั่นเส้นใยแล้วด้วยการท�ำ
เป็นปอยหรือไจด้าย
3. น�ำเส้นด้ายใยอ้อยมาเป็นเส้นพุ่งในการทอลายขัด 1 x 1 ด้วยกี่พื้นบ้าน น�ำผืนผ้าไป
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการปั่นเส้นด้ายใยอ้อย
การหาขนาดเบอร์ด้าย
ผู้วิจัยใช้ระบบตรง (Direct System) ในการหาขนาดเบอร์เส้นด้ายใยอ้อย โดยก�ำหนดเบอร์
เส้นด้ายเป็นน�้ำหนักต่อความยาว (Mass per Unit Length) มีหน่วยเป็นเท็กซ์ (Tex) ซึ่งเป็นระบบ
เบอร์ด้ายที่มีความยาวคงที่แต่น�้ำหนักเปลี่ยนไปตามเบอร์ที่เพิ่มขึ้น วิเคราะห์ขนาดเบอร์ด้ายใยอ้อย
จากสมการดังนี้
ขนาดเบอร์ด้าย

โคมไฟ

=

น�้ำหนักเส้นด้าย (g) x 1,000

ความยาวของเส้นด้ายใบอ้อยที่น�ำมาชั่งน�้ำหนัก (m)
การผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ
1.ออกแบบและน�ำผ้าทอใยอ้อยมาผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่

2.ทดลองใช้โคมไฟ โดยสังเกตปริมาณแสงไฟที่ออกจากตัวโคมไฟ การกระจายของแสง
ถอดหลอดไฟเพื่ อ เปลี่ ย นและท� ำ ความสะอาดโครงเพื่ อ สั ง เกตรู ป ทรงของโคมไฟว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่

ผลการวิจัย
1.ผลการพัฒนาเส้นด้ายใยอ้อย
การพัฒนาเส้นด้ายใบอ้อยพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยรังไหมกับเส้นใยใบ
อ้อยและเส้นใยฝ้าย ดังภาพที่ 5 ทุกชุดการทดลอง หลังดีดด้วยกงดีดฝ้าย เส้นใยทั้ง 3 ชนิดผสมกัน
ได้เป็นอย่างดี เมื่อดีดจนเส้นใยพองตัวเป็นปุยอ่อนนุ่ม สามารถม้วนด้ายและน�ำไปปั่นเป็นเส้นด้าย
ใยอ้อยได้ทั้ง 6 ชุดทดลอง

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

ภาพที่ 5 อัตราส่วนผสมร้อยละโดยปริมาตรของวัตถุดิบระหว่างเส้นใยรังไหมกับเส้นใยใบอ้อย
และเส้นใยฝ้าย
ตารางที่ 1 เบอร์เส้นด้ายใยอ้อย

จากตารางที่ 1 การหาเบอร์เส้นด้ายใยอ้อย พบว่า เส้นด้ายใยอ้อยแต่ละสูตรมีเบอร์เส้น
ด้ายเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ สูตรที่ 6 เบอร์ด้าย 544.80 รองลงมาคือ สูตรที่ 4 เบอร์ด้าย 439.20
สูตรที่ 3 เบอร์ด้าย 394.00 สูตรที่ 2 เบอร์ด้าย 228.60 สูตรที่ 5 เบอร์ด้าย 201.00 และสูตรที่ 1 เบอร์
ด้าย 138.80 ตามล�ำดับ

ภาพที่ 6 เส้นด้ายใยอ้อย
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ภาพที่ 7 ผ้าทอใยอ้อย
2.ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผ้าทอใยอ้อยตามมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
จากการทดสอบสมบัติทางกายภาพผ้าทอใยอ้อยในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย การ
ทดสอบความแข็งแรงของผ้าต่อแรงฉีกขาด ความหนาของผ้า ความโค้งงอ (Stiffness) ความคงทน
ของผ้าต่อแรงดึง (Breaking strength and Elongation of textile Fabrics) และความชื้นของผ้า ได้
ผลการทดสอบดังตาราง 2 - 6
ตารางที่ 2 ความคงทนของผ้าทอใยอ้อยต่อแรงฉีกขาด

จากตารางที่ 2 การทดสอบความคงทนของผ้าทอจากเส้นด้ายใบอ้อยต่อแรงฉีกขาดแบบ
Grab Test ทดสอบมาตรฐาน ASTM D 5034 ด้วยเครื่อง Tensile Strength Tester พบว่า ผ้าทอใย
อ้อยมีความคงทนของผ้าต่อแรงฉีกขาดเรียงตามค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สูตรที่ 1 ค่าเฉลี่ย 32.55 รองลงมา
คือ สูตรที่ 6 ค่าเฉลี่ย 30.80 สูตรที่ 5 ค่าเฉลี่ย 29.91 สูตรที่ 2 ค่าเฉลี่ย 25.27 สูตรที่ 4 ค่าเฉลี่ย 21.67
และสูตรที่ 3 ค่าเฉลี่ย 16.44 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 3 ความแข็งแรงของเส้นด้ายใยอ้อย

จากตารางที่ 3 การทดสอบความคงทนของผ้าทอต่อแรงดึง แบบ Grab Test มาตรฐาน
ASTM D 5034 ด้วยเครื่อง Tensile Strength Tester พบว่า ผ้าทอจากเส้นด้ายใบอ้อยที่มีแรงดึงขาด
ของเส้นด้ายตามแนวเส้นด้ายพุ่ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผืนที่ 2 ค่าเฉลี่ย 6.79 นิวตัน อัตราเร็วของระยะ
ยืดเฉลี่ย 27.03 มิลลิเมตร รองลงมาคือ ผืนที่ 5 ค่าเฉลี่ย 4.53 นิวตัน อัตราเร็วของระยะยืดเฉลี่ย
25.36 มิลลิเมตร ผืนที่ 4 ค่าเฉลี่ย 4.42 นิวตัน อัตราเร็วของระยะยืดเฉลี่ย 29.53 มิลลิเมตร ผืนที่ 1
ค่าเฉลี่ย 3.33 นิวตัน อัตราเร็วของระยะยืดเฉลี่ย 22.76 มิลลิเมตร ผืนที่ 6 ค่าเฉลี่ย 2.77 นิวตัน
อัตราเร็วของระยะยืดเฉลี่ย 20.00 มิลลิเมตร และผืนที่ 3 ค่าเฉลี่ย 2.74 นิวตัน ค่าเฉลี่ย 24.96
มิลลิเมตร
ตารางที่ 4 ความหนาของผ้าทอใยอ้อย

จากตารางที่ 4 การทดสอบความหนาผ้าตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D 177 ก�ำหนด
พื้นที่กด 10 จุด/ผืน พบว่า ผ้าทอใยอ้อยที่มีค่าเฉลี่ยความหนามากที่สุดคือ ผืนที่ 3 ค่าเฉลี่ยความ
หนา 1.533 มิลลิเมตร รองลงมาคือ ผืนที่ 4 ค่าเฉลี่ย 1.295 มิลลิเมตร ผืนที่ 5 ค่าเฉลี่ย 1.130
มิลลิเมตร ผืนที่ 2 ค่าเฉลี่ย 1.033 มิลลิเมตร ผืนที่ 1 ค่าเฉลี่ย 0.989 มิลลิเมตร และผืนที่ 6 ค่าเฉลี่ย
0.902 มิลลิเมตร ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 5 ความโค้งงอ (Stiffness)

จากตารางที่ 5 การทดสอบความโค้งงอของผืนผ้าพบว่า ความโค้งงอของผ้าทอใยอ้อยด้าน
พุ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผืนที่ 5 ค่าเฉลี่ย 5.00 เซนติเมตร รองลงมาคือ ผืนที่ 4 ค่าเฉลี่ย 4.75 เซนติเมตร
ผืนที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.60 เซนติเมตร ผืนที่ 6 ค่าเฉลี่ย 4.55 เซนติเมตร ผืนที่ 2 ค่าเฉลี่ย 4.35 เซนติเมตร
และผืนที่ 3 ค่าเฉลี่ย 4.25 เซนติเมตร ตามล�ำดับ
ตารางที่ 6 การดูดซึมความชื้นของผ้าทอใยอ้อย

จากตารางที่ 6 ความสามารถในการดูดซึมความชื้นของผ้าทอจากเส้นด้ายใบอ้อยพบว่า
ผืนที่มีปริมาณความชื้นเฉลี่ยสูงสุดคือ ผืนที่ 6 ร้อยละ 7.19 รองลงมาคือ ผืนที่ 3 ร้อยละ 6.71 ผืนที่ 4
ร้อยละ 6.40 ผืนที่ 1 ร้อยละ 5.85 ผืนที่ 2 ร้อยละ 5.13 และผืนที่ 5 ร้อยละ 3.38 ตามล�ำดับ
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3. การผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นการพัฒนาเส้นด้ายใยอ้อยเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิ่ง
ทอ ซึ่งเป็นการต่อยอดมูลค่าให้กับคุณค่าของงานหัตถศิลป์สิ่งทอ ผู้วิจัยจึงสนใจผลิตภัณฑ์เคหะสิ่ง
ทอเนื่องจากเป็นสิ่งทอที่เน้นประโยชน์เพื่อการใช้สอยและตกแต่งภายในบ้านเรือน ที่พักอาศัย ท�ำให้
ผลิตภัณฑ์มีแนวทางผลิตเชิงพาณิชย์สูง และศึกษาแนวคิดวิถีทางการออกแบบของหลุยส์ สุลิแวน
(Louis Sulivan อ้างถึงในเสาวนีย์ อารีจงเจริญ. 2556) ที่นิยมประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก (Functionalism) ภายใต้ปรัชญาที่ว่า ประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความงามเสมอ เป็นแนวคิดในการเลือก
ผลิตภัณฑ์ได้แก่ โคมไฟ โดยเลือกวัตถุหลักใช้ในการผลิตคือ ผ้าทอใยอ้อยที่มีความคงทนของผ้าต่อ
แรงฉีกขาดค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คือ สูตรที่ 1 ค่าเฉลี่ย 32.55 และได้ผลิตภัณฑ์โคมไฟผ้าทอใยอ้อยดัง
ภาพที่ 5

สรุปผลการวิจัย

ภาพที่ 8 โคมไฟผ้าทอใยอ้อย
ผลการพัฒนาเส้นด้ายใยอ้อยพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยรังไหม เส้นใยใบ
อ้อย และเส้นใยฝ้ายเพื่อฟั่นเกลียวด้าย สามารถฟั่นด้ายรวมกันได้เป็นอย่างดีทุกอัตราส่วนผสม มี
ร้อยละของส่วนผสมแต่ละชุดทดลองดังนี้ ชุดทดลองที่ 1 (ร้อยละโดยปริมาตร20 : 60 : 20) ชุด
ทดลองที่ 2 (20 : 40 : 40) ชุดทดลองที่ 3 (20 : 20 : 60) ชุดทดลองที่ 4 (40 : 40 : 20) ชุดทดลองที่ 5
(40 : 20 : 40) และชุดทดลองที่ 6 (60 : 20 : 20) โดยแต่ละสูตรมีเบอร์ด้ายดังนี้ สูตรที่ 1 เบอร์ 138.80
สูตรที่ 2 เบอร์ 228.60 สูตรที่ 3 เบอร์ 394.00 สูตรที่ 4 เบอร์ 439.20 สูตรที่ 5 เบอร์ 201.00 และสูตร
ที่ 6 เบอร์ด้าย 544.80 เมื่อน�ำเส้นด้ายใยอ้อยทั้ง 6 ชุดทดลอง ไปทอด้วยกี่พื้นบ้าน และน�ำไปตรวจ
สอบมาตรฐานทางอุตสาหกรรมพบว่า ความคงทนของผ้าต่อแรงฉีกขาดค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สูตรที่ 1
ค่าเฉลี่ย 32.55 แรงดึงขาดของเส้นด้ายตามแนวเส้นด้ายพุ่ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผืนที่ 2 ค่าเฉลี่ย
6.79 นิวตัน อัตราเร็วของระยะยืดเฉลี่ย 27.03 มิลลิเมตร ค่าเฉลี่ยความหนามากที่สุดคือ ผืนที่ 3 ค่า
เฉลี่ยความหนา 1.533 มิลลิเมตร ความโค้งงอของผ้าทอใยอ้อยด้านพุ่งคือ ผืนที่ 5 ค่าเฉลี่ย 5.00
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เซนติเมตร และมีปริมาณความชื้นเฉลี่ยสูงสุดคือ ผืนที่ 6 ร้อยละ 7.19 ผลการผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิ่ง
ทอได้แก่ โคมไฟ โดยเลือกใช้ผ้าทอใยอ้อยที่มีความคงทนของผ้าต่อแรงฉีกขาดสูงสุดคือ สูตรที่ 1 ค่า
เฉลี่ย 32.55 พบว่า ขึ้นโครงได้คงรูปสวยงาม โคมไฟน�ำไปใช้งานได้จริง ปริมาณแสงไฟออกจากตัว
โคมไฟอยู่ในระดับดี การกระจายแสงสม�่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นด้ายใยอ้อยส�ำหรับทอด้วย
กีพ่ นื้ เมืองแก่ผผู้ ลิตงานสิง่ ทอแบบหัตถกรรม เพือ่ สร้างโอกาสในการพัฒนาสิง่ ทอด้วยเส้นใยธรรมชาติ
จากพืชท้องถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพ
2. การทอผ้าแบบหัตกรรมด้วยกี่พื้นบ้าน ต้องอาศัยฝีมือและความช�ำนาญเฉพาะตัวของผู้
ทอเป็นอย่างมาก เนื่องจากขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การสอดกระสวย ความแรงในการตีฟีมกระทบให้เส้น
ด้ายพุง่ สานขัดกับเส้นด้ายยืน หรือแม้แต่อารมณ์ความรูส้ กึ ของผูท้ อล้วนมีผลต่อความสม�ำ่ เสมอหนา
บางของเนื้อผ้า การน�ำผ้าทอใยอ้อยไปผลิตผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ จึงต้องพิจารณาผ้าแต่ละผืนให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเป็นกรณีไป
3. ควรศึกษาความพึงพอใจต้นแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิง่ ทอจากผ้าทอใยอ้อย เพือ่ หาแนวทางสู่
การผลิตเชิงพาณิชย์ในโอกาสต่อไป
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ชีวติ ทีส่ องของบรรจุภณ
ั ฑ์
Second life of packaging
สุพิศ เสียงก้อง 1

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้กล่าวถึงชีวิตที่สองของบรรจุภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการใช้งานบรรจุ
ภัณฑ์ในครั้งแรก โดยที่บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ท�ำมาจาก 4 วัสดุหลักได้แก่ กระดาษ โลหะ แก้วและ
พลาสติก ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์มักจะใช้งานครั้งเดียวแล้วถูกทิ้งเป็นขยะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อ
ปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพลาสติกซึ่งบางชนิดไม่ย่อยสลายในธรรมชาติท�ำให้เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างมาก การสร้างชีวิตที่สองให้กับบรรจุภัณฑ์ก็เป็นแนวทางหนึ่งของการก�ำจัดขยะ
หรือลดจ�ำนวนขยะและยังได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ใช้งานได้ โดยที่เกิดประโยชน์หลายทางทั้ง
ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้วัสดุใหม่ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในที่สุด ในการเกิดชีวิตที่สองของ
บรรจุภัณฑ์นั้นท�ำได้ใน 3 แนวทาง ได้แก่ 1.การน�ำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วมาใช้ซ�้ำ(Reuse) เช่น การน�ำ
ขวดแก้วใช้แล้วมาบรรจุผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ใช้งานต่อไป 2.การน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้แล้วกลับเข้าสูก่ ระบวนการ
ผลิตอีกครั้ง(Recycle ) เช่น การน�ำขวดน�้ำดื่มพลาสติกใช้แล้วมาหลอมขึ้นรูปเป็นเส้นใยทอพรม หรือ
ผ้าร่มใช้งานได้อีกครั้ง 3. การน�ำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วมาแปรสภาพ (Upcycle) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
เช่น น�ำถุงปุ๋ยมาตัดเย็บเป็นหมวก กระเป๋า หรือ น�ำขวดแก้วใช้แล้วมาท�ำเป็นโคมไฟ เป็นต้น โดยที่ทั้ง
สามวิธีการสามารถท�ำได้ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร ในปัจจุบันก็มีการส่งเสริมทั้งภาค
รัฐและเอกชน ในการจัดการกับขยะบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะได้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและก่อเกิดชีวิตที่
สองของบรรจุภัณฑ์ใช้งานได้อีกครั้ง
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Abstract
This academic article discusses the second life of packaging that will occur after
the first usage. Most of the packaging is made from 4 materials: paper, metal, glass and
plastic. The packaging is often used only one time then dumped as garbage. Environmental problems especially plastics garbage, which some material types aren’t recycle and
can contribute to the environmental issue of landfills. Creating a second life for packaging
is one way to get rid of garbage or reduce the amount of waste and to get new products
that can be used in new benefits. There are many ways to reduce energy consumption,
reduce the use of new materials, and finally reduce the environmental problems. In the
second life of the packaging can be done in three ways: 1. Reuse packaging such as the
use of glass bottles to fill in other products for extending usage time. 2. Recycle product
such as the plastic bottle melt it and change to be the carpet fiber. 3. Upcycle changed
from disposal packaging to a new product such as sack modify to new hat, bag or glass
bottle to make a lamp. It can be done from individual household and expand to corporate
level. At present, there is a promotion from both government and enterprise sector to dealing with packaging waste, which will benefit the environment and create a second life of the
packaging of higher quality and value than the original packaging.

บทน�ำ
ในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความส�ำคัญมากระดับโลกและ
จ�ำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันของคนในโลกใบนี้ การบริโภคเป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งการท�ำลาย
สิ่งแวดล้อม ขยะเป็นสิ่งที่มีเกิดขึ้นตลอดเวลาของการบริโภค สินค้าข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ มีการห่อ
หุ้ม บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค แต่เมื่อเปิดกล่อง ขวด ถุง ซองที่เป็นบรรจุภัณฑ์น�ำ
สินค้าที่บรรจุอยู่ภายในไปใช้แล้ว บรรจุภัณฑ์ก็ถูกทิ้งเป็นส่วนหนึ่งของขยะที่มีอยู่ทุกครัวเรือน ทุก
สถานที่ โดยเฉพาะขยะที่ไม่ย่อยสลาย เช่น พลาสติก จะเป็นตัวท�ำลายสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้ชัดเจน
และส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในหลากหลายด้าน นอกจากนั้นการย่อยสลายหรือการท�ำลายบรรจุ
ภัณฑ์บางประเภทก็สร้างสภาวะเรือนกระจกท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ในที่สุด
บรรจุภัณฑ์คือสิ่งห่อหุ้ม คุ้มครองป้องกันและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ให้มีสภาพ
เป็นปกติก่อนถึงมือผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ท�ำหน้าที่ส่งเสริมการจ�ำหน่ายสินค้าเหล่านั้นไปพร้อม
กันด้วย บรรจุภัณฑ์จึงเกิดการใช้วัสดุที่มากกว่าความจ�ำเป็นทางด้านการห่อหุ้มเพื่อเก็บรักษาหรือ
คุ้มครองสินค้าภายใน แต่ยังต้องห่อหุ้มเพื่อการส่งเสริมการขาย ดังนั้นในบางครั้งเราจึงพบเห็นบรรจุ
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ภัณฑ์สินค้ามีการห่อหลายชั้นเพื่อความสวยงามดึงดูดใจ ท�ำให้เกิดวัสดุใช้แล้วจากบรรจุภัณฑ์เพิ่ม
มากขึ้นกลายเป็นขยะมีส่วนท�ำลายสิ่งแวดล้อมไปในที่สุด ปัจจุบันขยะมีเพิ่มขึ้นทุกวัน จากรายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2560 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี
2560 ประมาณ 27.40 ล้านตันหรือ 75,046 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 จากปี 2559 (กรมควบคุม
มลพิษ, 2561) ขยะบรรจุภัณฑ์เกิดจากหลากหลายวัสดุทั้งกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ และวัสดุ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์มีมากถึง 47% ของขยะที่มีขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากการใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ขยะบางชนิดก็มีการย่อยสลายไปในธรรมชาติ บางชนิดก็ใช้เวลานานใน
การย่อยสลาย และบางชนิดก็ไม่ย่อยสลายกลายเป็นมลพิษต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม การก�ำจัดก็มี
เพียง 9% ที่ถูกน�ำกลับมารีไซเคิล อีก 12% ถูกก�ำจัดด้วยการเผา และอีก 79% ถูกก�ำจัดด้วยวิธีการ
ฝังกลบ (Single Use Plasticปัญหาจากการใช้อย่างไร้ความรับผิดชอบ 2561, ออนไลน์)
ตารางที่ 1 : แสดงระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติ

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561
จากตารางข้างต้น เป็นข้อมูลให้ตระหนักคิดทั้งนักออกแบบและผู้บริโภคในการเร่งจัดการ
กับการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถช่วยกันท�ำได้หลายช่องทางโดยลดการใช้บรรจุภัณฑ์ลงหรือถ้า
เลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่น�ำไปสู่หนทางในการท�ำให้ปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์ลดลง
จากตารางระบุข้อมูลพลาสติกที่มาในรูปของถุงและโฟมเป็นวัสดุที่ย่อยสลายโดยใช้เวลานานมาก
จนถึงไม่ย่อยสลายเลย หากมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆก็ย่อมไม่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน
บรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้หอ่ หุม้ สินค้าเมือ่ แรกพบเห็นจะท�ำหน้าทีด่ งึ ดูดใจผูบ้ ริโภค ท�ำหน้าทีพ่ นักงาน
ขายเงียบสร้างความพอใจทั้งด้านกายภาพและจิตภาพแก่ผู้บริโภค แต่เมื่อถูกแกะ เปิดน�ำเอา
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าออกมาใช้แล้ว บรรจุภณ
ั ฑ์กด็ อ้ ยค่าลงและกลายเป็นขยะในทีส่ ดุ ชีวติ แรกของบรรจุ
ภัณฑ์เกิดขึน้ อย่างสวยงามมีประโยชน์ จึงเป็นโจทย์ปญ
ั หาทีส่ ำ� คัญ คือ จะท�ำอย่างไรทีจ่ ะคุมก�ำเนิด
บรรจุภณ
ั ฑ์ทที่ ำ� ลายสิง่ แวดล้อมหรือท�ำให้ชวี ติ ทีส่ องของ บรรจุภณ
ั ฑ์ทนี่ อกจากจะเป็นได้เพียงแค่ขยะ
ย่อยสลายไปในธรรมชาติหรือไม่ยอ่ ยสลายสร้างมลพิษให้สภาพแวดล้อม กลับมามีชีวิตทีม่ ีคุณค่าอีก
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ครั้ง เป็นสิ่งที่ต้องร่วมกันคิดร่วมกันท�ำทั้งผู้บริโภค นักออกแบบ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนคนทั่วไป
ในภาครัฐโดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลเรื่องเหล่านี้ได้ให้ความรู้รณรงค์เกี่ยว
กับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่จะลดปริมาณขยะและน�ำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งภายใต้
แนวคิด 7R คือ
Refuse การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็น
		
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอื่นๆ
Refill การเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย
Return การเลือกใช้สนิ ค้าทีส่ ามารถส่งคืนบรรจุภณ
ั ฑ์กลับสูผ่ ผู้ ลิตได้ เช่น ขวดเครือ่ งดืม่ ต่างๆ
Repair การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ
Reuse การน�ำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น น�ำโหลแก้วใช้แล้วมาบรรจุน�้ำตาล
Recycle การแยกขยะทีย่ งั ใช้ประโยชน์ได้ให้งา่ ยต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์
		
พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ
Reduce การลดการบริโภคและหาทางเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานของสิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ
ภายใต้แนวคิด 7R นี้สอดคล้องกับการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยที่กรม
ควบคุมมลพิษได้จัดท�ำ (ร่าง)แผนจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ (พ.ศ.2560-2564) โดยใช้
หลักการ 3R คือ ลดการใช้ (Reduce) ที่แหล่งก�ำเนิด การใช้ซ�้ำ (Reuse) ให้มากที่สุด และการน�ำมา
แปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) น�ำมาใช้ในการรณรงค์ให้ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกและ
โฟม ซึ่งหากพิจารณากันแล้วไม่ว่าจะเป็นหลักการ 7R 3R หรือ การแปรสภาพสร้างมูลค่าให้เศษ
วัสดุ (Upcycle) ล้วนแต่เป็นแนวคิดหรือหลักการที่ต้องการลดจ�ำนวนขยะที่เกิดจากสิ่งต่าง ๆ ในการ
อุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ให้มีปริมาณน้อยลงหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้มาก
ที่สุด แนวคิดนี้เป็นหลักการแต่ในการปฏิบัติจริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนร่วมมือที่จะมีความคิด
ทบทวน (Rethink)ในการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
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ตารางที่ 2 : แสดงความสัมพันธ์ของการก�ำเนิดบรรจุภัณฑ์และวิธีการลดขยะบรรจุภัณฑ์

จากตารางข้างต้นเป็นการสรุปแนวทางของการก�ำจัดขยะ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่จะเกิดการ
ใช้บรรจุภัณฑ์โดยการลดหรือจ�ำกัดการเกิดบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธี Reduce และ Refuse แต่หากจ�ำเป็น
จะต้องมีการใช้งานบรรจุภัณฑ์ก็ควบคุมขยะที่จะเกิดจากบรรจุภัณฑ์ให้มีน้อยที่สุดด้วยวิธีการ Refill
และ Return นอกจากนั้นขยะบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถก�ำจัดได้หรือก�ำจัดได้ยาก หรือเศษวัสดุจาก
บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่เป็นขยะล้นเมืองจะสามารถสร้างชีวิตที่สองอย่างมีคุณค่าให้กับบรรจุภัณฑ์ได้ด้วย
วิธีการ Reuse Recycle และUpcycle ภายใต้การตระหนักคิดและทบทวน Rethink ให้ได้มาซึ่ง
บรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้งานได้อีกครั้ง
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ภาพที่ 1 : เศษไม้และกระป๋องแปรสภาพ (Upcycle) เป็นโคมไฟและที่ใส่ปากกา
(ที่มา: http://puregold.ifa.de/exhibition-bangkok/ พ.ศ.2561)

ภาพที่ 2 : บรรจุภณ
ั ฑ์ผลไม้และถัว่ ของMarieve Dormanจากแคนาดาทีท่ ำ� จากถุงกระดาษRecycle
(ที่มา : www.bunjupun.com พ.ศ.2561)
ชีวิตที่สองของบรรจุภัณฑ์ส่วนหนึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายไปในธรรมชาติ ส่วนหนึ่งผ่านการ
Recycle และUpcycle จัดการกับขยะบรรจุภัณฑ์ให้มีประโยชน์ใช้งานได้อีกครั้ง โดยมีความแตก
ต่างในการจัดการซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการท�ำบรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกัน
ทั้ง 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. กระดาษ
2. โลหะ
3. แก้ว
4. พลาสติก
ในที่นี้วัสดุบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็มีข้อแตกต่างกันทั้งในด้านการย่อยสลาย การแปร
สภาพและการน�ำไปใช้ โดยในทางปฏิบตั จิ ะต้องมีความเข้าใจในคุณสมบัตแิ ละลักษณะทางกายภาพ
ของแต่ละวัสดุ เพือ่ การน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด การรณรงค์และการมีจติ ส�ำนึกทัง้ นีจ้ ะมาติดตาม
ดูความเคลือ่ นไหวในปัจจุบนั กับความพยายามในการแปรสภาพ Upcycle และเปลี่ยนสภาพ Recycle
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บรรจุภัณฑ์ในแต่ละวัสดุให้สามารถมีชีวิตที่สองได้และเกิดประโยชน์สูงสุดในการน�ำไปใช้ของขยะ
บรรจุภัณฑ์ในแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้
กระดาษ
กระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากพิมพ์ตกแต่งได้ง่าย ต้นทุนไม่สูง
สามารถพับได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รีไซเคิลได้ง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างขึ้น
ใหม่ได้ง่ายด้วยการปลูกป่าทดแทนเพื่อท�ำเยื่อกระดาษผลิตเป็นกระดาษใช้งานได้ต่อไป กระดาษ
ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ก็มีหลากหลายชนิด ได้แก่ กระดาษห่อสินค้า กระดาษแข็ง (board) และกระดาษ
ลูกฟูก ซึ่งในแต่ละกลุ่มก็มีลักษณะที่แตกต่างกันเหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท นอกจากนี้รูป
แบบของการใช้งานกระดาษมีทั้งในลักษณะกล่องกระดาษแข็ง กล่องกระดาษลูกฟูก ถุง ซอง ถุง
หลายชั้น กระป๋องกระดาษ ถังกระดาษ ฯลฯ ซึ่งต่างกันที่คุณสมบัติและการใช้งานให้เหมาะสมกับ
สินค้าที่บรรจุภายใน และการพิมพ์ลวดลายสีสัน เพื่อการสื่อสารกับผู้บริโภค

ภาพที่3 : บรรจุภัณฑ์กระดาษในรูปแบบต่าง ๆ
(ที่มา : www.bunjupun.com, พ.ศ.2561)
กล่องกระดาษ ถุงกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่ง และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
ชนิดต่าง ๆ เมื่อผ่านการใช้งานแล้วก็กลายสภาพเป็นเศษวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือขยะ การสร้างชีวิตที่
สองของบรรจุภัณฑ์กระดาษที่นิยมท�ำกันก็คือเข้าสู่กระบวนการ Recycle ซึ่งใช้วิธีการเดียวกันกับ
กระบวนการผลิตกระดาษใหม่ เพียงแต่น�ำกระดาษที่ใช้แล้วมาท�ำเยื่อกระดาษแทนที่จะท�ำจากเยื่อ
ไม้โดยตรง เกิดการลดการใช้วัสดุลง ได้กระดาษที่เรียกว่า “กระดาษรีไซเคิล” มาใช้ในการท�ำบรรจุ
ภัณฑ์ต่อไป ในกระบวนการ Recycle ให้ได้กระดาษใหม่นั้นเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้น�้ำและ
พลังงานลงจากการผลิตใหม่ได้ โดยเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตกระดาษ
ใหม่ 30 - 50% นอกจากนั้นยังลดปริมาณการใช้น�้ำในขั้นตอนการผลิตลงด้วย กล่าวคือ การน�ำ
กระดาษมารีไซเคิลใช้ใหม่แต่ละตันจะช่วยประหยัดต้นไม้ได้ 17 ตันและประหยัดน�้ำได้ถึง 7,000
แกลลอน (ธนาวดี ลี้จากภัย 2545, 16)

73

74

ชีวิตที่สองของบรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 4: บรรจุภัณฑ์สบู่ท�ำจากกระดาษรีไซเคิล
(ที่มา : www.pinterest.com,พ.ศ.2561)
นอกจากการรีไซเคิลกระดาษน�ำมาสู่ชีวิตที่สองมีการใช้งานที่หลากหลายทั้งกลับไปเป็น
บรรจุภัณฑ์อีกครั้งหรือเปลี่ยนการใช้งานไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เรายังสามารถสร้างชีวิตที่สอง
ของบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยวิธีการแปรสภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า (Upcycle) ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้
ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ สวยงาม หลากหลายประโยชน์ใช้สอย

ภาพที่ 5 : ชีวิตที่สองของกล่องกระดาษจากการแปรสภาพ(Upcycle)
(ที่มา : www.pinterest.com, พ.ศ.2561)
โลหะ
บรรจุภัณฑ์โลหะ มีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น กระป๋องนม ถังสี กล่องขนม กระป๋อง
สเปรย์ เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ท�ำบรรจุภัณฑ์อาหารเพราะโลหะมีความสามารถป้องกันการซึม
ผ่านของก๊าซ ความชื้นและแสงได้ 100% และถนอมอาหารได้เป็นระยะเวลานาน โดยทั่วไปโลหะที่
น�ำมาท�ำเป็นบรรจุภัณฑ์มี 2 ชนิด คือ เหล็กและอลูมิเนียม โดยที่เหล็กนิยมใช้ในการผลิตกระป๋อง
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บรรจุอาหาร กล่องขนม ถังสี ส่วนอลูมิเนียมนิยมใช้ส�ำหรับท�ำกระป๋องเครื่องดื่มเนื่องจากมีน�้ำหนัก
เบาและซึมชับความเย็นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้วอลูมิเนียมยังถูกใช้งานหลากหลาย เป็นได้
ทั้งถาดขนม หลอดบีบ ฝาปิด และใช้ร่วมกับวัสดุอื่นเช่น กล่องกระดาษเคลือบอลูมิเนียมส�ำหรับ
บรรจุเครื่องดื่ม เป็นต้น

ภาพที่ 6 : บรรจุภัณฑ์โลหะในรูปแบบต่าง ๆ
(ที่มา : www.bunjupun.com, พ.ศ.2561)
ชีวิตที่สองของบรรจุภัณฑ์โลหะ วิธีแรกท�ำได้ด้วยการผ่านกระบวนการรีไซเคิล ทั้งเหล็ก
กล้าและอลูมิเนียมสามารถน�ำกลับมารีไซเคิลได้ 100% โดยการตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ และน�ำไป
หลอมเป็นแท่งเพื่อใช้รีดเป็นแผ่นบางน�ำไปผลิตกระป๋องต่อไปโดยที่สมบัติไม่เสื่อมลง และไม่มีขีด
จ�ำกัดของจ�ำนวนครั้งในการผลิตขึ้นใช้ใหม่ และจะพบว่าปัจจุบันกระป๋องอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์
ของเครื่องดื่มที่น�ำมารีไซเคิลมากที่สุด การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์โลหะนั้นท�ำให้ลดการใช้พลังงานและ
ช่วยรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ หากเปรียบเทียบแล้วในการรีไซเคิลกระป๋องเหล็กเป็นการ
ประหยัดพลังงานถึง 75 % หรือ ใช้พลังงานเพียง 25 %ของพลังงานที่จ�ำเป็นต้องใช้ในกระบวนการ
ผลิตที่เริ่มจากเหล็กกล้าบริสุทธิ์ และการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมนั้น จะท�ำให้ประหยัดพลังงาน
ความร้อนได้ถึง 20 เท่าและช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ถึง 95% ของการผลิตกระป๋องใหม่โดยใช้
อะลูมิเนียมจากธรรมชาติ (การรีไซเคิลอลูมิเนียม 2561, ออนไลน์) แต่ในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจ
ในการแปรสภาพโลหะที่เป็นขยะบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าโดยยังไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล แต่
เปลี่ยนสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยผ่านการออกแบบสร้างสรรค์
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\
ภาพที่ 7 : ชีวิตที่สองของกระป๋องที่ผ่านการแปรสภาพ(upcycle)
(ที่มา : www.pinterest.com, พ.ศ.2561)
แก้ว
บรรจุภัณฑ์แก้วมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องความใส ไม่ท�ำปฏิกิริยากับสิ่งที่บรรจุอยู่
ภายใน และไม่ให้ไอน�้ำและก๊าซซึมผ่านได้ มีความแข็งแรงทนทาน จึงมักน�ำกลับมาใช้ใหม่ (reuse)
ได้ดี แต่มีข้อเสียคือมีน�้ำหนักมากและแตกง่าย บรรจุภัณฑ์แก้วที่คุ้นเคยและพบเห็นได้โดยทั่วไป
ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มต่าง ๆ ขวดแยม ขวดน�้ำหอม ฯลฯ ส่วนใหญ่ใสไม่มีสี บรรจุภัณฑ์แก้วมีสีที่พบ
บ่อย ได้แก่ สีอ�ำพัน สีเขียว มีคุณสมบัติป้องกันรังสีอุลตราไวโอเล็ตได้ดี นิยมน�ำมาท�ำขวดยา ขวด
เบียร์ ขวดไวน์ เป็นต้น ขวดแก้วที่ใช้แล้วถูกทิ้งเป็นขยะสู่สิ่งแวดล้อม ไม่สามารถท�ำลายย่อยสลาย
ได้ โดยที่บางชนิดสามารถน�ำมาท�ำความสะอาดและหมุนเวียนมาใช้ซ�้ำได้อีกหลายครั้ง อีกส่วนหนึ่ง
น�ำมารีไซเคิลเป็นขวดหรือโหลแก้วใหม่ได้ โดยคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะถูกรีไซเคิลมาแล้ว
กี่ครั้งก็ตาม ในกระบวนการรีไซเคิลแก้วจะใช้เชื้อเพลิงหลอมแก้วน้อยกว่าการผลิตแก้วจากวัตถุดิบ
โดยตรง เปรียบเทียบแล้วการรีไซเคิลขวดแก้ว 1 ใบ ประหยัดพลังงานไปเท่ากับการให้ความสว่าง
แก่หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ เป็นเวลา 4 ชม.หรือประหยัดไฟฟ้าเท่ากับการชมโทรทัศน์ 1 ชม. 30
นาที (ธนาวดี ลี้จากภัย 2546, 12) แต่หากต้องการให้ประหยัดพลังงานมากกว่านั้นก็ต้องน�ำขวดแก้ว
มาใช้ซ�้ำ (reuse) หรือต้องน�ำไปแปรสภาพ (upcycle) เปลี่ยนประโยชน์การใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ
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ภาพที่ 8 : บรรจุภัณฑ์แก้วในรูปแบบต่างๆ
(ที่มา : www.bunjupun.com, พ.ศ.2561)

ภาพที่ 9 : ชีวิตที่สองของขวดแก้วที่ผ่านการแปรสภาพ(upcycle)
(ที่มา : www.pinterest.com, พ.ศ.2561)
พลาสติก
พลาสติกเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ มี 2 ประเภท คือ
เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) และเทอร์โมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) ส�ำหรับ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกท�ำมาจากพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก ซึ่งเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และ
เมื่อเย็นลงจะคงรูป และสามารถหลอมน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ต่างจากเทอร์โมเซตติงพลาสติกที่ไม่
สามารถน�ำมาหลอมใช้ใหม่ได้ จึงไม่นยิ มน�ำมาท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ ในตระกูลเทอร์โมพลาสติกก็มพี ลาสติก
ชนิดต่าง ๆ ทีค่ ณ
ุ สมบัตทิ แี่ ตกต่างกันเหมาะส�ำหรับการท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์ทหี่ ลากหลาย อาทิเช่น พอลิ
เอทิลนี (Polyethylene: PE) นิยมท�ำถุงใสทีม่ กั เรียกว่า ถุงเย็น ขวดเครือ่ งส�ำอาง พอลิโพรพิลนี (Polypropylene: PP) นิยมท�ำถุงร้อน ฝาเกลียว ฟิลม์ หด พอลิเอทิลนี เทเรฟทาเลต (Polyethylene tereph-

77

78

ชีวิตที่สองของบรรจุภัณฑ์

thalate: PET) ท�ำขวดน�้ำดื่ม ขวดน�้ำมันพืช ทั้งนี้ในปัจจุบันนับได้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นทั้ง
พระเอกและผู้ร้ายไปในขณะเดียวกัน มีการใช้งานขวด ถุง ซอง ลัง ถัง อีกจิปาถะที่ท�ำจากพลาสติก
ใช้งานเป็นจ�ำนวนมาก บางชนิดก็มาแทนที่บรรจุภัณฑ์จากวัสดุอื่นเนื่องจากมีต้นทุนต�่ำกว่าในการ
ผลิต ทนทาน และมีคุณสมบัติหลายด้านที่ดีกว่า เช่น ในปัจจุบันเราจะพบเห็นขวดน�้ำปลา ขวด
น�้ำมันพืชที่ท�ำจากพลาสติก PET มาแทนที่ขวดแก้ว เป็นต้น

ภาพที่ 10 บรรจุภัณฑ์พลาสติก
(ที่มา : บันทึกภาพโดยสุพิศ เสียงก้อง, พ.ศ.2561)
ข้อเสียอย่างมากของบรรจุภัณฑ์พลาสติกคือเมื่อถูกใช้งานแล้วก็กลายเป็นขยะที่บางชนิด
ใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลายและบางชนิดก็ที่ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติ ก่อปัญหากับสิ่ง
แวดล้อมอย่างรุนแรง การสร้างชีวิตที่สองให้กับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนั้น
ก็คือการรีไซเคิลพลาสติก ด้วยเหตุที่พลาสติกมีหลากหลายชนิด ใช้กระบวนการรีไซเคิลที่ต่างกัน ใน
อุณหภูมทิ ตี่ า่ งกันของการหลอมน�ำกลับมาใช้ใหม่ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการคัดแยกขยะตามคุณสมบัติ
ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีการระบุชนิดของพลาสติกไว้บนบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ต่อไปคือความ
ร่วมมือกันของผู้บริโภคที่จะช่วยกันการแยกขยะทิ้งเพื่อความสะดวกในการคัดแยกไปท�ำการรีไซเคิล
ต่อไป

ภาพที่ 10 : สัญลักษณ์ชนิดต่าง ๆ ของพลาสติกรีไซเคิล
(ที่มา : www.srgplastic.com, พ.ศ.2561)
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พลาสติกเมือ่ น�ำมารีไซเคิลแล้ว ด้วยคุณสมบัตแิ ตกต่างกันไปก็จะน�ำกลับมาใช้งานทีห่ ลาก
หลาย เช่น พลาสติก PET ขวดน�ำ้ ดืม่ ใสทีเ่ ราคุน้ เคยเมือ่ น�ำมารีไซเคิลแล้วก็นยิ มน�ำมาท�ำเส้นไยส�ำหรับ
เสือ้ กันหนาว พรม ผ้าร่มและใยสังเคราะห์สำ� หรับยัดหมอน พลาสติก PVC ทีเ่ คยใช้เป็นแผ่นฟิลม์ ห่อ
อาหาร ก็นำ� มารีไซเคิลเพือ่ ผลิตท่อน�ำ้ ประปาส�ำหรับการเกษตร กรวยจราจร พลาสติกHDPE โพลีเอทธิ
ลีนความหนาแน่นสูงที่ใช้ส�ำหรับบรรจุภัณฑ์ขวดแชมพู แป้งเด็ก เมื่อรีไซเคิลแล้วก็สามารถน�ำมาท�ำ
เป็นขวดต่าง ๆ เช่น ขวดน�้ำยาซักผ้า ถังขยะ และม้านั่งในส่วน เป็นต้น (ธนาวดี ลี้จากภัย, 2545, 1719) ในปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและร่วมกันรณรงค์การน�ำพลาสติกมารีไซเคิลเพื่อลดปัญหาขยะ
และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ตัวอย่างเช่น ยีนส์ลีวายส์ภายใต้คอลเลคชั่น “ลีวายส์ Waste<LESSTM”
ซึ่งเป็นยีนส์ที่ท�ำจากขวดพลาสติก โดยยีนส์หนึ่งตัวใช้ขวดพลาสติกเป็นวัตถุดิบอย่างน้อย 20% หรือ
เท่ากับขวดน�้ำพลาสติกประมาณ 8 ขวด เป็นคอลเลคชั่นที่ลีวายส์มีส่วนร่วมในการน�ำขยะมาใช้ใหม่
และท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (นวัตกรรมใหม่จากยีนส์ลีวายส์ 2561, ออนไลน์)

ภาพที่ 11 : ยีนส์ลีวายส์ Wast<LESSTM ยีนส์ที่ท�ำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล
(ที่มา : www.http://gotomanager.com, พ.ศ.2561
ในกระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ของขยะพลาสติก โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลจะท�ำให้ได้
พลาสติกใหม่ทผี่ า่ นขัน้ ตอนการหลอมและขึน้ รูปใหม่ ท�ำให้มกี ารใช้พลังงานในการจัดการกระบวนการ
นี้ แต่มอี กี วิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วยให้เกิดประโยชน์จากขยะพลาสติกโดยใช้พลังงานน้อยกว่านั่นก็คือการแปร
สภาพพลาสติกหรือที่เรียกว่า upcycle วิธีการนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการทดลองน�ำ
พลาสติกมาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่งได้รับความสนใจและเกิดการน�ำไปใช้ของขยะ
พลาสติกโดยเฉพาะขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่มีมากขึ้นในปัจจุบันดังตัวอย่างผลงานของสถาปนิก /
กราฟิคดีไซเนอร์ Gulnur Ozdaglar ได้น�ำเอาขวด PET มาทดลองให้ความร้อนได้ชามโปร่งบาง
รูปร่างคล้ายแมงกระพรุน ดอกไม้ ซึ่งใช้งานได้จริง โดยมีชื่อชุดผลงานนี้ว่า Tertium Non Data
เป็นภาษาลาตินที่แปลว่า “The third is not given” ซึ่งหมายถึง “การรวมกันของของ 2 สิ่งที่ได้ก่อให้
เกิดสิ่งใหม่ล�ำดับที่ 3 ขึ้นมา” นอกจากนั้นศิลปินผู้นี้ก็ยังได้ทดลองแปรสภาพขวดPETเป็นเครื่อง
ประดับและของตกแต่งบ้าน ด้วยวิธีการเดียวกัน (อาศิรา พนาราม 2011, ออนไลน์)
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ภาพที่ 12 : ชามรูปทรงแมงกะพรุนที่ท�ำจากขวดพลาสติก PET
(ที่มา : http://tcdcconnect.com, พ.ศ.2561)

ภาพที่ 13 : เครื่องประดับและของตกแต่งที่ท�ำจากขวดพลาสติก PET
(ที่มา : http://tcdcconnect.com, พ.ศ.2561)
ผู้เขียนเองก็มีความสนใจและได้ทดลองน�ำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นถุงส�ำหรับใส่ปุ๋ยที่
พบเห็นทั่วไปในการใช้งานด้านเกษตรกรรมมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้งานได้จริงในรูป
ลักษณ์ใหม่ จัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปกรรมบูรพา “คงอยู่&เปลี่ยนแปลง” ประจ�ำปี 2560 ภาย
ใต้ชื่อผลงาน “แปลงกาย” สร้างสรรค์ผลงานจากถุงปุ๋ยใช้แล้วแปรสภาพ (upcycle) เป็นหมวกปีก
กว้างใช้งานได้อีกครั้งในรูปแบบใหม่แต่วัสดุเดิม

ภาพที่ 14 : การแปรสภาพถุงปุ๋ยใช้แล้วเป็นหมวกปีกกว้าง
(ที่มา : สุพิศ เสียงก้อง, 2560)
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นอกจากความพยายามระดับบุคคลที่มีความสนใจในการแปรสภาพเศษขยะจากบรรจุ
ภัณฑ์ใช้แล้วยังมีองค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักถึงเรื่องราวเหล่านี้ให้ความสนใจและปฏิบัติ
กันอย่างจริงจังดังเช่น ifa(Institut fur Auslandsbeziehungen) สถาบันความสัมพันธ์วัฒนธรรมต่าง
ประเทศ ณ เมืองซตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร ได้จัดแสดง
นิทรรศการแสดงชิ้นงานและวัสดุสร้างสรรค์จากเศษขยะและเศษวัสดุจ�ำนวน 76 ชิ้นจากการ
ออกแบบของนักออกแบบ 53 คน ภายใต้ชื่อ“Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะ
เป็นทอง” บนแนวคิดของการส่งเสริมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการร่วมสร้างสรรค์ภายในธีม
“Upcycling and Upgrading” ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ในหลากหลายบริบท จัดแสดง ณ แกลอรี่ ชั้น 1 TCDC กรุงเทพฯ เมื่อ 18 - 22 พ.ค. 2561
ที่ผ่านมา เป็นนิทรรศการหมุนเวียนจัดไปในหลายประเทศ สร้างจิตส�ำนึกและแนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ เป็นการร่วมมือกันอีกทางหนึ่งเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมจาก
การแปรสภาพขยะเป็นผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 15 : ผลิตภัณฑ์จากขยะบรรจุภัณฑ์ในนิทรรศการ Pure Gold – Upcycled! Upgraded!
(ที่มา : บันทึกภาพโดยสุพิศ เสียงก้อง, 2561)
จากเนื้อหาที่กล่าวถึงชีวิตที่สองของบรรจุภัณฑ์ในหลากหลายวิธีการเกิดและหลากหลาย
ชีวิตที่เกิดใหม่ของบรรจุภัณฑ์ในรูปลักษณ์ใหม่ดังกล่าวข้างต้น เป็นหนทางหนึ่งของการช่วยท�ำให้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่นั้นบรรเทาเบาบางลง ถึงแม้จะไม่สามารถลดการใช้บรรจุภัณฑ์ลงได้ ก็
สามารถที่จะยืดอายุของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วนั้นให้นานออกไปอีก เป็นการลดการท�ำลาย
ทรัพยากรใหม่ ๆ โดยทางอ้อม ดังที่สามารถสรุปการเกิดใหม่ในชีวิตที่สองของบรรจุภัณฑ์ได้ 3 วิธี
การคือ การ Reuse Recycle และ Upcycle ดังตาราง
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ตารางที่ 3 : สรุปการเกิดชีวิตที่สองของบรรจุภัณฑ์

กล่าวโดยสรุปขยะบรรจุภัณฑ์จากทั้ง 4 วัสดุได้แก่ กระดาษ โลหะ แก้ว และพลาสติก ต่าง
ก็สามารถใช้สามวิธีการดังกล่าวข้างต้น เป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการสร้างชีวิตที่สองให้กับบรรจุ
ภัณฑ์ได้ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาขยะที่จะน�ำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยในกลุ่มบุคคลทั่วไป ระดับ
ครัวเรือนง่ายต่อการที่จะจัดการด้วยวิธีการน�ำมาใช้ซ�้ำ (Reuse) เช่น แม่บ้านมักน�ำบรรจุภัณฑ์ขวด
แก้วมาบรรจุสิ่งต่างๆหลังใช้งานบรรจุภัณฑ์แล้วครั้งแรก หน่วยงานองค์กรต่างๆก็มีการให้ความร่วม
มือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในการจัดการแปรรูปขยะบรรจุภัณฑ์หรือใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้น้อย
ที่ สุ ด ดั ง เช่ น นโยบายของบริ ษั ท Coca-Cola ที่ ป ระกาศวิ สั ย ทั ศ น์ World Without Waste
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ตั้งใจลดการใช้พลาสติกใหม่ (Virgin Plastic) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 50% ของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใน
ปี 2530 (World Without Waste ของโคคาโคล่า ประเทศไทย 2561, ออนไลน์) หมายถึงการจะต้อง
หาวีธีการใช้ขยะจากพลาสติกที่ใช้แล้วกลับสู่กระบวนการแปรรูปน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) สร้าง
บรรจุภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง นอกจากนั้นวิธีการแปรสภาพขยะบรรจุภัณฑ์ (Upcycle) เป็นอีกหนทางหนึ่ง
ที่นิยมมากขึ้นในการต่ออายุของวัสดุบรรจุภัณฑ์ด้วยการสร้างชีวิตที่สองให้กับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ต้อง
กลับไปสู่กระบวนการผลิตวัสดุนั้น ๆ อีก ท�ำให้ลดการใช้พลังงานลงได้มาก แต่ต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วดังตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า 3
วีธีการ Reuse Recycle และ Upcycle เป็น 3 หนทางที่จะน�ำไปสู่การสร้างชีวิตที่สองของบรรจุ
ภัณฑ์ เราทุกคนสามาถที่จะช่วยภารกิจนี้ได้เพียงแต่เริ่มต้นที่ความคิดใหม่ ๆ ที่ดี (Rethink) กับการที่
จะร่วมกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะบรรจุภัณฑ์ อาจจะเริ่มต้นที่การจัดการแยกขยะในครัว
เรือนหากเห็นว่าสามารภน�ำไปใช้ซ�้ำได้ก็ด�ำเนินการ แต่หากเห็นว่าน่าจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูป
ก็คัดแยกขยะเพื่อความสะดวกในการน�ำไปแปรรูปน�ำกลับมาใช้ใหม่ และหากมีความคิดสร้างสรรค์
ก็ทดลองแปรสภาพขยะบรรจุภัณฑ์ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เท่านี้เราทุกคนก็สามารถที่จะสร้าง
ชีวิตที่สองให้กับบรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณค่าต่อไป
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Logo Design for local Product; A case study of East Khoksung Community, Tambon Bua Yai,
Amphur Bua Yai, Nakhon Ratchasima province
ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์ 1
ยอดศักดิ์ ประชาราษฎร์ 2
ภัทรศักดิ์ สิมโฮง 3
สุวพัชร โสวภาค 4
วรดา นาคเกษม 5

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ กลุ่มชุมชน
โคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบ
และสร้างต้นแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ กลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก
ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนโคกสูงตะวันออก
ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ คือ ลูกประคบสมุนไพร
พิมเสนน�้ำ สบู่มะขาม น�้ำยาล้างจาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังขาดตราสินค้า ฉลากสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ที่เพิ่มความน่าเชื่อถือ จึงได้ก�ำหนดแนวทางการออกแบบตราสินค้าที่สามารถสร้างการจดจ�ำ
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ โดยวิเคราะห์การตั้งชื่อตราสินค้า และสโลแกนคือ Big Bua จาก
การโหวตของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการเล่นค�ำ โดยมีที่มาจากชื่อของอ�ำเภอบัวใหญ่ ค�ำว่า “บัว”
เขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษคือ BUA และค�ำว่า “ใหญ่” เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษจะใช้ค�ำว่า
Big ส่วนสโลแกน ใช้ค�ำว่า High Herbs เพื่อสื่อถึงการใช้วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพสูง แรงบันดาลใจใน
การออกแบบตราสินค้า โดยเน้น ธรรมชาติ เรียบง่าย โดยร่างภาพ และออกแบบตราสินค้าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป จ�ำนวน 3 แบบ หลังจากนั้นน�ำตราสินค้าไปประเมินความพึงพอใจ
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบตราสินค้า แบบที่ 2 มีความ
เหมาะสมมากที่สุด จึงเลือกใช้ตราสินค้ารูปแบบที่ 2 และน�ำไปพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น
การปรับปรุงแก้ไข การออกแบบตราสินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่สมบูรณ์ และน�ำตราสินค้าไปใช้
โดยทดสอบการออกแบบตราสินค้าและฉลากสินค้า จากผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.75)
ค�ำส�ำคัญ: การออกแบบตราสินค้า, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, สมุนไพร, บัวใหญ่, นครราชสีมา
1-5
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Abstract
Logo Design for local product; A case study of East Khoksung Community, Tambon Bua Yai, Amphur Bua Yai, Nakhon Ratchasima province. The objective is to create a
logo prototype for local Product; A case study of East Khoksung Community, Tambon Bua
Yai, Amphur Bua Yai, Nakhon Ratchasima province. The study indicated that in East Khoksung Community, there are sales of products such as herbal compress balls, Borneolwater, Tamarind soap, and dishwashing liquid. It was found that: Such products still lack the
brand, product label and packaging that add credibility to the brand. Therefore, these
products must set logo design guidelines that can create recognition, are unique, and can
add value to the product by analyzing the brand naming and the slogan is Big Bua. Big Bua
was chosen by a vote of the members. This is a play on words. Its name comes from the
name of the district. The word “Lotus” when transliterated into English from Thai is BUA,
and the word “Yai” when translated into English, means Big. The slogan used the word
High Herbs to reflect the use of raw materials and good quality. The slogan uses the word
High Herbs, which has inspired the design of the brand with emphasis on nature, simplicity and bringing to skating sketches and logo design by using 3 types of ready-made computer programs and brings the brand to evaluate satisfaction by 3 experts with an average
of 3.96, from which it can be concluded that: Logo style type 2 is the most appropriate.
Therefore, the second logo style of the product was chosen to be more suitable to be developed. Then, bring to use the brand, which is a test of logo design and product labels by
allowing a person who is interesting in buying the product to fill in a satisfaction assessment
form with the highest score ( X = 4.75).
Keywords: Logo Design, Community Products, Herbs, Bua Yai, Nakhon Ratchasima

ที่มาและความส�ำคัญ
ในปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ต้องแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลารวมทั้งยังต้องมีการพัฒนาสินค้าอยู่
ตลอดเพื่อให้เกิดความแตกต่างกับคู่แข่งทางการค้า จากการไปบริการวิชาการ โครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานการผลิตการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจ�ำปี 2559 ระหว่างวันที่
27-28 กรกฎาคม 2559 ณ ส�ำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา พบประเด็นปัญหาว่ากลุ่มคนในชุมชน มีความรู้และสามารถน�ำทรัพยากรในท้องถิ่นมา
พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมไปถึงการมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการน�ำมาท�ำเป็นวัตถุดิบ
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ในการแปรรูปท�ำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ชุมชนโคกสูงตะวันออกที่มีความคิดสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริม ในกระบวนการพัฒนา ท้องถิ่นสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชน โดยอาศัยการสร้างงาน สร้าง
รายได้ ปัญหาที่พบคือ กลุ่มชุมชนยังขาดตราสินค้าที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับชุมชนของกลุ่ม
แม่บ้านและที่จะสามารถน�ำไปแข่งขันได้ ในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาด และ
ยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกสูงตะวันออกเป็นการรวมกลุ่มของ
แม่บ้าน และมีจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 10 คน โดยมี นางสุรจิตร จิตจ�ำนงค์ เป็นประธานกลุ่ม มีการ
บริหารจัดการกลุ่มคือ ให้สมาชิกทุกคนลงหุ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับกลุ่ม มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบในการท�ำงานชัดเจนตามความถนัดของแต่ละคน มีการวางแผนการผลิต
สินค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดจ�ำหน่ายสินค้าได้ทันเวลา จากการด�ำเนินงานของกลุ่ม พบว่ามีผลิตภัณฑ์
แปรรูปสมุนไพร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น�้ำยาอเนกประสงค์ เช่น น�้ำยาล้างจาน น�้ำยาล้างห้องน�้ำ พิมเสนน�้ำ
และสบู่สมุนไพร แต่ยังไม่มีตราสินค้า ฉลากสินค้า เพื่อการดึงดูด เพื่อเอื้อต่อการจ�ำหน่าย และ
สร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ข้อดีของตราสินค้า คือ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าได้ ซึ่งเป็น ประโยชน์ อันจะน�ำมาสู่การเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่าย ภาพลักษณ์
สินค้าดูดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีก�ำเนิดมาจากชุมชน โดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่
แสดงให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้น ๆ ชุมชนโคกสูง
ตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ในชุมชน เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ไม่
เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ ส่วนพื้นที่ท�ำการเกษตรก็อยู่ตามหมู่บ้านหรือชุมชนใกล้เคียง
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างราย
ได้ให้กับชุมชน คนในชุมชนก็มีอาชีพค้าขายอยู่แล้ว แต่รายรับในครัวเรือนไม่พอกับค่าใช้จ่ายจึงเป็น
ปัญหาใหญ่ในชุมชน ดังนั้น เทศบาลเมืองบัวใหญ่จึงให้การสนับสนุน ให้คนในชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตและจ�ำหน่ายเป็นของตนเอง (สุรจิตร จิตจ�ำนงค์, 2556) ตราสินค้า ใช้ในการสื่อความหมาย
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันอาจจะมีลักษณะเป็นตัวอักษรรูปภาพหรือทั้งสองอย่างประกอบกับผู้เป็น
เจ้าของกิจการและการบริการจําเป็นจะต้องสร้างตราสัญลักษณ์ของตนเองขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าได้
จดจําสินค้าที่มีคุณภาพ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการออกแบบตราสินค้าที่มีความสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในประเด็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ คือ การส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการทั้งในและนอกภาคการเกษตร
(จังหวัดนครราชสีมา, 2556) ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งรวมถึงความ
ส�ำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้เป็นสินค้าเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการผู้บริโภค
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
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กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 : แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
การศึกษาการวิจัยเรื่อง การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
กลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีวิธีการด�ำเนินการ
วิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
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1. กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ประกอบด้วย
1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informant) ได้แก่ ประธานกลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก
และผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ส�ำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จ�ำนวน 3 คน
2) ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการประเมิ นการรั บรู ้ ที่มี ต่ อตราสิ นค้ า เลื อกโดยเฉพาะเจาะจงผู้
เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการด้านการออกแบบ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์พีนาลิน สาริยา
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายอัครพล ด่านทองหลาง
ผู้ก�ำกับศิลป์, นักออกแบบ บริษัท เออมันดี จ�ำกัด กรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินด้านการรับรู้ที่มีต่อ
ตราสินค้า ด้านความงาม ด้านการสื่อความหมาย และด้านความเหมาะสมในการออกแบบและใช้
งาน
3) กลุ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ เลือกโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
จ�ำนวน 100 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้จ�ำนวนตามต้องการ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ โดย
แบ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการสุ่มแบบบังเอิญ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลความคิดเห็นด้านการรับรู้ที่มีต่อตราสินค้า ด้านความงาม ด้านการสื่อความหมาย และด้าน
ความเหมาะสมในการออกแบบและใช้งาน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่
1) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ใช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ได้แก่ ประธานกลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก และผู้อ�ำนวย
การและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ส�ำนักงานเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่ม
ชุมชนโคกสูงตะวันออก และข้อมูลของผลิตภัณฑ์
2) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
ซึ่งได้ตั้งกรอบแนวคิดและแนวประเด็นค�ำถาม การสนทนากลุ่ม โดยใช้ SWOT Analysis ในการ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และการเขียนภาพแผนผังความคิดมโนทัศน์ (Mind Map) เพื่อศึกษาถึงบริบทที่
ส่งผลต่อการสร้างเอกลักษณ์และการออกแบบตราสินค้า
- แบบประเมินที่มีต่อรูปแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
โคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
- แบบประเมินความพึงพอใจของผูส้ นใจผลิตภัณฑ์ทมี่ ตี อ่ รูปแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน โคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา
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3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
1) ผู้วิจัยศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดของการศึกษา เพื่อเรียบ
เรียงและรวบรวมข้อมูลทั้งทางเอกสาร ต�ำรา และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการน�ำมาสร้าง แบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย
2) น�ำข้อมูลจากการศึกษามาสร้าง แบบสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย แบบประเมิน
ตราสินค้าของผู้เชี่ยวชาญและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม
3) น�ำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและงานวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
ในเชิงเนื้อหาของข้อค�ำถาม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตรงกับการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)
4) แบบสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย แบบประเมินตราสินค้าของผู้เชี่ยวชาญและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและได้คุณภาพ
แล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) จัดเวทีประชุมชีแ้ จงเพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน พร้อมทัง้ ค้นหาปัญหาในการวิจยั
2) จัดเวทีประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและท�ำความเข้าใจถึงแนวทางการด�ำเนิน
การวิจัยชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
3) ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานชุมชนจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลภาคสนาม
โดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ 1. ด้านความงาม 2. ด้านการสื่อความหมาย
3. ด้านความเหมาะสมในการออกแบบและการใช้งาน และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
เพื่อให้ได้ข้อมูลกลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก หลัก
กลยุทธ์ทางการตลาด 4P, SWOT Analysis, กลุ่มเป้าหมาย (Target Group), วิเคราะห์ข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์เทียบเคียง และการออกแบบตราสินค้า
4) เก็บข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ต่อรูปแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน โคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา โดยเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง ¬3 ท่าน โดยมีประเด็น ดังนี้ คือ 1. ด้านความงาม
2. ด้านการสื่อความหมายและ 3. ด้านความเหมาะสมในการออกแบบและการใช้งาน
5) ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขการออกแบบตราสินค้า เพื่อน�ำมาพัฒนาให้ได้ตราสินค้าที่มี
ความสมบูรณ์ตามหลักในการการออกแบบตราสินค้า และองค์ประกอบศิลปะ และเพือ่ ให้ตราสินค้ามี
ความสอดคล้องกับ ด้านความงาม ด้านการสื่อความหมาย และด้านความเหมาะสมในการออกแบบ
และการใช้งาน
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6) ด�ำเนินการทดสอบกับตลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นของผู้สนใจผลิตภัณฑ์ โดย
ท�ำการเก็บแบบประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน โคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ด้านความงามด้านการสื่อความหมายและด้านความเหมาะสมในการออกแบบและ
การใช้งาน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการออกแบบตราสินค้าและ
การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และการวิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบบสอบถามประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อรูปแบบของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนโคกสูงตะวันออก
ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และผู้สนใจผลิตภัณฑ์
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะ
เป็นข้อความลักษณะบรรยาย (Descriptive) ที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก

ผลการวิจัย

จากการออกแบบและสร้างต้นแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ กลุ่ม
ชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ผลการศึกษา คือ
1.ข้อมูลกลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก
ชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมือง
ของอ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่สูงสุดของอ�ำเภอ จึงเป็นที่มา
ของค�ำว่า “บ้านโคกสูง” กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกสูงตะวันออกเป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้าน มีจ�ำนวน
สมาชิกทั้งหมด 10 คน โดยมีนางสุรจิตร จิตจ�ำนงค์ เป็นประธานกลุ่ม และการบริหารจัดการของกลุ่ม
นั้นเริ่มด้วยการให้สมาชิกลงหุ้นทุกคน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มหรือเข้าเป็น
สมาชิกกลุ่ม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มส�ำหรับกลุ่มในการลงทุนเพื่อเริ่มกิจกรรมกลุ่ม ในการ
ลงหุ้นนี้ได้มีการระบุจ�ำนวนเงินที่แน่นอน คือ หุ้นละ 100 บาทไม่เกิน 5 หุ้นหรือ 500 บาท ทั้งนี้เพื่อน�ำ
ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มต่อไป
จากนั้นจึงน�ำไปสู่ขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม โดยแบ่งเป็นต�ำแหน่ง
ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดหาวัตุดิบ ทาง
คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีนโยบายให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันดูแลการท�ำงานของคณะกรรมการ
วาระในการด�ำรงต�ำแหน่งบริหารกลุ่มนั้น ให้มีต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ขั้นตอนต่อมาของกลุ่ม คือ การ
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แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มคือ ในกระบวนการผลิต โดยสมาชิกแต่ละคนจะได้รับการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในกระบวนการผลิตตามความถนัด ขั้นตอนสุดท้ายของกลุ่ม คือ การร่างกฎเกณฑ์ หรือ
กฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม และการวางแผนการผลิตส่วนใหญ่ จะผลิตไว้ล่วงหน้าเพื่อน�ำไปวาง
จ�ำหน่ายในช่วงเวลาที่มีงานเทศกาล หรือหน่วยงานได้จัดให้มีการออกร้าน หรือลูกค้าให้ความสนใจ
มาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มจากสมาชิก ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน คนในชุมชนก็มีอาชีพค้าขายอยู่
แล้ว แต่รายรับในครัวเรือนไม่พอกับค่าใช้จ่าย จึงเป็นปัญหาใหญ่ในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (เทศบาลเมืองบัวใหญ่) จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้น�ำชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนเพื่อน�ำมาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนต่อไป ดังนั้น เทศบาลเมือง
บัวใหญ่จึงให้การสนับสนุน ให้คนในชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ�ำหน่ายเป็นของตนเอง
2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก
ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์และหาความแตกต่างจากที่ชุมชนอื่นมี คือ เลือกผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เป็นหลักและเป็นจุดเด่นของชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ ดังนี้ คือ 1) ลูกประคบสมุนไพร 2)
พิมเสนน�้ำ 3) สบู่มะขาม 4) น�้ำยาล้างจาน ดังภาพที่ 2 และ 3 ตามล�ำดับ

ภาพที่ 2 : ภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561

ภาพที่ 3 : ภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561
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3. หลักกลยุทธ์ทางการตลาด 4P, SWOT Analysis, กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)
และข้อมูลของผลิตภัณฑ์เทียบเคียงที่มีในท้องตลาด
พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังขาดตราสินค้า ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มความน่าเชื่อ
ถือให้กับผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบส่วนใหญ่หาได้จากในชุมชน มีส่วนผสมของสมุนไพรที่หาได้ทุก
ฤดูกาล นอกจากนี้แล้วผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ยังไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะ
เทียบเท่าระดับของผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้านราคา (Price) พบว่า ราคาของผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�ำหน่าย
มีราคาที่ไม่แพง
เป็นราคาที่กลุ่มผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ ด้านการสถานที่จัดจ�ำหน่าย (Place) พบว่า
กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกสูงตะวันออก ยังขาดการจ�ำหน่ายที่เป็นหลักแหล่ง ด้านการส่งเสริมการขาย
(Promotion) พบว่า ผลิตภัณฑ์ ยังขาดช่องทางการส่งเสริมการขาย จึงได้ก�ำหนดแนวทางในการ
ออกแบบคือ ตราสินค้าและฉลากสินค้า จะต้องสามารถสร้างการจดจ�ำได้ มีความเป็นเอกลักษณ์
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ในประเด็นการวิเคราะห์ด้าน SWOT Analysis ได้แก่ จุดแข็ง พบ
ว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ คือ ลูกประคบสมุนไพร พิมเสนน�้ำ สบู่มะขาม น�้ำยาล้างจาน มี
คุณสมบัติที่โดดเด่น คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพร เป็นส่วนผสมในการท�ำเป็นหลัก ในด้านจุดอ่อน
พบว่าผลิตภัณฑ์ยังขาดตราสินค้า ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยงาม ประสบปัญหาด้านการ
บริหารภายในกลุ่ม เช่น เรื่องของงบประมาณในการลงทุนผลิตสินค้า ในด้านโอกาส พบว่า ผู้บริโภค
ในปัจจุบันหันมาสนใจและห่วงใยสุขภาพมากขึ้น และสนใจสมุนไพรมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาส
ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางประเภทสมุนไพรมีมากขึ้น และในด้านอุปสรรค พบว่า มีคู่
แข่งขันในตลาดเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะคู่แข่งที่เป็นรูปแบบบริษัทจ�ำกัด ซึ่งมีเงินทุนมาก และ
สภาพอากาศมีผลต่อการผลิตสินค้า เพราะเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยากในขั้นตอนการผลิต ใน
ประเด็นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) พบว่า กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้บริโภคที่มีราย
ได้ปานกลาง เพศหญิงและชายที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่มีฐานะทางสังคมระดับกลาง ต้องการ
บริการดูแลสุขภาพและความงาม มีพฤติกรรมที่นิยมการใช้สมุนไพร และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ
กลุ่มธุรกิจสปาและแต่สถานบริการด้านความงามต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
เทียบเคียงที่มีในท้องตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องตลาด มีหลากหลายยี่ห้อ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงได้เลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรมา 3 ยี่ห้อ ได้แก่ ยี่ห้อ ABOUT HERBS, Smell Lemon Grass และ
Erb โดยพิจารณาจากสถานที่จัดจ�ำหน่ายที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว คือ ตลาดนัด
สวนจตุจักร ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีกจ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษี อยู่ในสนามบินนานาชาติใน
ประเทศไทยทุกแห่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา เปรียบเทียบ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้แก่ รูป
แบบการออกแบบตราสินค้า และหลักกลยุทธ์ทางการตลาด 4P (ด้านผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการ
ขาย และการส่งเสริมการขาย), SWOT Analysis เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน และกลุ่มเป้าหมาย (Target
Group)
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การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
กลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

4. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบตราสินค้า
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการออกแบบตราสินค้า ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอการวิเคราะห์การออกแบบ
ตราสินค้า ดังนี้
1) การตั้งชื่อตราสินค้า และสโลแกน
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้จากการสนทนาและเขียนออกมาเป็นแผนผังความคิดมโนทัศน์
(Mind Map) ดังนี้ คือ ชื่อตราสินค้า ใช้ชื่อ Big Bua หรือ บิ๊กบัว จากการโหวตของสมาชิกกลุ่ม โดย
ชื่อนั้นได้เลือกใช้การเล่นค�ำจากภาษาไทย มีที่มาจากชื่อของอ�ำเภอบัวใหญ่ ค�ำว่า “บัว” เขียนทับ
ศัพท์เป็นภาษาอังกฤษคือ BUA และค�ำว่า “ใหญ่” เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษจะใช้ค�ำว่า Big ค�ำสอง
ค�ำรวมกัน เมื่อน�ำมาจัดวางแล้วจะไม่มีความหมายที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ส่วน
สโลแกน เลือกใช้ค�ำว่า High Herbs จากการโหวตของสมาชิกกลุ่ม และเพื่อสื่อถึงการใช้วัตถุดิบที่ดี
มีคุณภาพ โดยเลือกเอาคุณสมบัติเด่นของสมุนไพรมาใช้ในการโฆษณา คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจาก
สมุนไพร
2) การวิเคราะห์แรงบันดาลใจในการออกแบบตราสินค้า ก�ำหนดแนวทางการออกแบบ
(Mood Board) และตัวอย่างตราสินค้า
ผู้วิจัยจึงได้น�ำความเป็นธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสินค้า ซึ่งเมื่อ
นึกถึงค�ำส�ำคัญ (Key Words) คือ ค�ำว่า ธรรมชาติ จะนึกถึง ดอกบัว เพราะ เป็นชื่อและเป็น
สัญลักษณ์ประจ�ำอ�ำเภอบัวใหญ่ โดยน�ำมาเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายและผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร คือ ท�ำด้วยชิ้นต่อชิ้น ผู้วิจัยได้ก�ำหนดแนวทางในการออกแบบตราสินค้า คือ ธรรมชาติ
อบอุ่น (โฮมมี่) และทันสมัย ซึ่งจะเป็นลักษณะบุคลิกของตราสินค้า ที่จะเน้นความเป็นธรรมชาติ
และใช้สีเขียวเพื่อตอกย�้ำความเป็นธรรมชาติ ความอบอุ่น แสดงออกโดยใช้ลักษณะของรูปร่างที่
เป็นรูปอิสระ (Free Form) ประกอบกับการเลือกใช้ตัวอักษรที่ดูมีความเหมาะสม และความทันสมัย
แสดงออกผ่านการออกแบบ การจัดองค์ประกอบตราสินค้าให้มีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน จดจ�ำได้
ผ่านการเลือกใช้โทนสีที่ไม่เกิน 2 สี และได้ค้นหาภาพตัวอย่างตราสินค้าที่มีอยู่แล้วในเว็บไซต์ เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการหาไอเดีย ก�ำหนดแนวทางทางการออกแบบตราสินค้า โดยศึกษาตราสินค้า
ประเภทตัวอักษร และรูปแบบภาพสัญลักษณ์ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : ภาพแนวทางการออกแบบ (Mood board)
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561
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3) การร่างภาพ
จากข้อมูลการตั้งชื่อตราสินค้า และสโลแกน ส�ำหรับกลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก ที่ได้จาก
การสนทนากลุ่มโดยสมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่อตราสินค้า และสโลแกน ร่วมกับกรอบ
แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดแนวทางการออกแบบตราสินค้าเอา
ไว้ 3 แนวทางผ่านการตั้งชื่อคือ Big Bua และผู้วิจัยได้ร่างภาพ จ�ำนวน 3 แบบ ตามความต้องการ
ของกลุ่มแม่บ้านและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน และจัดเวทีระดมความคิดเห็นให้สมาชิกคัดเลือกภาพร่าง
ที่เห็นว่าเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จากนั้นเพื่อน�ำไปสู่ขั้นตอนพัฒนาภาพร่าง จ�ำนวน 3 แบบ เพื่อเป็น
แนวทางในการออกตราสินค้า
4) ออกแบบตราสินค้าโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
ผู้วิจัยด�ำเนินการออกแบบตราสินค้า จ�ำนวน 3 แบบ โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป Adobe Illustrator ดราฟต์จากภาพร่าง พัฒนาแบบลายเส้น และสีจากภาพร่าง คือ รูป
แบบตราสินค้า
รูปแบบที่ 1 มีแรงบันดาลใจมากจากดอกบัว ซึ่งเป็นชื่อของตราสินค้า และชื่ออ�ำเภอของ
ชุมชนโคกสูงตะวันออก เป็นการสื่อสารตรง ๆ โดยการตีความหมายจากชื่อ Big Bua และใช้ลักษณะ
ที่เส้นที่ดูอิสระ เพื่อสะท้อนเห็นถึงให้ความรู้สึกผ่อนคลายและสื่อถึงความเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแม่
บ้านชุมชนโคกสูงตะวันออก ได้ลงมือท�ำเองในทุกขั้นตอน Handmade) เป็นการน�ำหลักการ
ออกแบบตราสินค้าประเภทรูปอิสระ (Free Form) ที่แสดงให้เห็นถึงฝีแปรง และสีเขียว เป็นโทนสี
ที่มาจากสี ของสมุนไพรต่าง ๆ ที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้สึกและสัมผัสถึงความเป็น
ธรรมชาติ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 : ภาพตราสินค้ารูปแบบที่ 1
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561
รูปแบบที่ 2 แนวความคิดในการออกแบบ คือ ภาพการลดทอนจากกลีบของดอกบัว โดยการ
ตีความหมายจากชื่อ Big Bua รูปทรงมีที่มามาจากรูปทรงธรรมชาติ (Nature Form) โดยได้น�ำหลัก
ทฤษฎีจิตวิทยาทางการออกแบบของเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) มาใช้ในการออกแบบ คือ กฎ
ที่ว่าด้วยเรื่องของการรับรู้ กฎแห่งการสิ้นสุดหรือการประสานกันสนิท (Law of Closure) ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 : ภาพตราสินค้ารูปแบบที่ 2
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561
รูปแบบที่ 3 แนวความคิดในการออกแบบ คือ การภาพการลดทอนมาจากรูปของดอกบัวที่
สื่อความหมายถึง อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการออกแบบโดยมีที่มามาจากรูป
เรขาคณิต (Geometric Form) คือ มีความเรียบง่ายและลงตัว ใช้ศิลปะในการจัดองค์ประกอบ โดย
ใช้ลายเส้นมีความสมมาตร (Symmetry) คือมีความเท่ากันทุกด้าน และออกแบบให้มีความทันสมัย
ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 : ภาพตราสินค้ารูปแบบที่ 3
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561
5) การประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 การประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นด้าน

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

1. ด้านความงาม

3.67

4.67

3.89

2.ด้านการสื่อความหมาย

3.45

4.33

4.33

3. ด้านความเหมาะสมในการออกแบบและการใช้งาน

3.56

4.89

3.67

3.56

4.63

3.96

ค่าเฉลี่ย

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

จากตารางที่ 1 ผลรวมของค่าเฉลี่ยโดยรวม มีค่าเท่ากับ 3.96 พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับมี
ความเหมาะสมมาก ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบตราสินค้า แบบที่ 2 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด ในด้านความงาม ด้านความเหมาะสมในการออกแบบและใช้งาน และมีความเหมาะสมมาก
ในด้านการสื่อความหมาย ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ตราสินค้ารูปแบบที่ 2 และน�ำไปพัฒนาให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น โดยอ้างอิงตามข้อแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
6) การปรับปรุงแก้ไข การออกแบบตราสินค้า
จากการแก้ไขตราสินค้าผลประเมินและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน สรุปได้ว่า
ผลการประเมินในการออกแบบตราสินค้า เห็นควรว่าควรเลือกใช้ตราสินค้ารูปแบบที่ 2 แต่ควรปรับ
เรื่องของการเลือกใช้ตัวอักษรให้อ่านเข้าใจง่ายต่อผู้รับสาร รูปทรงที่เป็นกลีบดอกบัวควรปรับให้ดู
เป็นกลีบดอกบัวที่แฝงไปด้วยความเป็นสินค้าลงมือท�ำเองในทุกขั้นตอน หรืองานคราฟต์ จากนั้นผู้
วิจัยได้ท�ำการร่างภาพใหม่ และดราฟต์ภาพด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป โดยปรับให้มีรูปแบบที่แตกต่าง
กันจ�ำนวน 12 แบบ แต่ยังคงใช้หลักการออกแบบ และแนวความคิดแบบเดิม จากนั้นผู้วิจัยจึงได้
เลือกตราสินค้าแบบที่ 11 ซึ่งมีความเห็นว่าเหมาะสมที่สุด และผู้วิจัยได้ท�ำการพัฒนาตามหลักองค์
ประกอบของการออกแบบต่อไป ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 : ภาพการพัฒนารูปแบบตราสินค้า 12 แบบ
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561
7) องค์ประกอบของการออกแบบ
ผู้วิจัยท�ำปรับแก้ไขตราสินค้าเป็นแบบสมบูรณ์ ได้ก�ำหนดรูปแบบในการจัดวางตราสินค้า
2 ทิศทางคือ แนวตั้ง และแนวนอน และได้ปรับค่าสีตราสินค้าเป็นสีขาว ด�ำ ดังนั้นผู้วิจัยได้พัฒนา
แบบตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการและการน�ำเสนอ วิเคราะห์ในเรื่ององค์ประกอบของการ
ออกแบบในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รูปร่างและรูปทรง สีกับตราสินค้า การเลือกใช้ตัวอักษรกับ
ตราสินค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบตราสินค้าที่สมบูรณ์โดยอ้างอิงตามหลักการกระบวนออกแบบ
และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
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8) การน�ำตราสินค้าไปใช้ประโยชน์
ผู้วิจัยได้น�ำตราสินค้าไปใช้กับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและของที่ระลึก ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร พิมเสนน�้ำ สบู่มะขาม น�้ำยาล้างจาน นามบัตร
ถุงผ้าแคนวาส และเสื้อยืด ยกตัวอย่าง ดังภาพที่ 9, 10 และ 11 ตามล�ำดับ

ภาพที่ 9 : ภาพการน�ำตราสินค้าไปใช้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561

ภาพที่ 10 : ภาพการน�ำตราสินค้าไปใช้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561

ภาพที่ 11 : ภาพการน�ำตราสินค้าไปใช้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561
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9) การน�ำตราสินค้าไปทดสอบตลาด
ผู้วิจัยและตัวแทนกลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก ได้น�ำผลิตภัณฑ์ที่มีน�ำตราสินค้าไปใช้
ไปจ�ำหน่าย และจัดแสดงหน้าร้าน ณ ตลาดไฮโซ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการทดสอบการ
ออกแบบตราสินค้าและฉลากสินค้า ว่าสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้หรือไม่ โดยได้ให้ผู้
สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 : ภาพการน�ำตราสินค้าไปทดสอบตลาด
ที่มา : ศศิรดา พันธ์วิเศษศักดิ์, 2561
10) การประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจผลิตภัณฑ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบของตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าผู้สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจในโดยรวมในระดับมากที่สุด (X = 4.75)
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ เหมาะสมควรที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มระดับของสินค้า ผลิตภัณฑ์สามารถ
น�ำไปพัฒนาเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) เพื่อยกระดับสินค้าสู่ท้องตลาด และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์สามารถน�ำไปขอการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยได้ และ
ผลิตภัณฑ์ท�ำให้เกิดความน่าสนใจ

สรุปและอภิปรายผล
1.สรุปผลการวิจัย
จากการออกแบบและสร้างต้นแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
กลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาได้ผลการศึกษา คือ
1.1 ข้อมูลกลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก
ชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมือง
ของอ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มแม่บ้านชุมชนโคกสูงตะวันออกเป็นการรวมกลุ่มของ
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แม่บ้าน มีจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 10 คน โดยมีนางสุรจิตร จิตจ�ำนงค์ เป็นประธานกลุ่ม มีการบริหาร
จัดการกลุ่มคือ ให้สมาชิกทุกคนลงหุ้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในการท�ำงานตามความถนัดของแต่ละคน มีการวางแผนการผลิตสินค้าไว้ล่วงหน้า
เพื่อจัดจ�ำหน่ายสินค้าได้ทันเวลา ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ เป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน คนในชุมชนก็มีอาชีพค้าขายอยู่แล้ว แต่รายรับใน
ครัวเรือนไม่พอกับค่าใช้จ่ายจึงเป็นปัญหาใหญ่ในชุมชน ดังนั้นเทศบาลเมืองบัวใหญ่จึงให้การ
สนับสนุนให้คนในชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจ�ำหน่ายเป็นของตนเอง
1.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก
ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์และหาความแตกต่างจากที่ชุมชนอื่นมี คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เป็นหลักและเป็นจุดเด่นของชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร พิมเสนน�้ำ สบู่มะขาม
และน�้ำยาล้างจาน
1.3 หลักกลยุทธ์ทางการตลาด 4P, SWOT Analysis, กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)
และข้อมูลของผลิตภัณฑ์เทียบเคียงที่มีในท้องตลาด
พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังขาดตราสินค้า ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มความน่า
เชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ยังไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะ
เทียบเท่าระดับของผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้านราคา (Price) พบว่า ราคาของผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�ำหน่าย
มีราคาที่ไม่แพง ด้านการสถานที่จัดจ�ำหน่าย (Place) พบว่า ยังขาดการจ�ำหน่ายที่เป็นหลักแหล่ง
ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่า ผลิตภัณฑ์ ยังขาดช่องทางการส่งเสริมการขาย จึงได้
ก�ำหนดแนวทางในการออกแบบคือ ตราสินค้าและฉลากสินค้า จะต้องสามารถสร้างการจดจ�ำได้ มี
ความเป็นเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ในประเด็นการวิเคราะห์ด้าน SWOT Analysis ได้แก่ จุดแข็ง พบว่า ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
สมุนไพร เป็นส่วนผสมในการท�ำเป็นหลัก ในด้านจุดอ่อน พบว่าผลิตภัณฑ์ยังขาดตราสินค้า ประสบ
ปัญหาด้านการบริหารภายในกลุ่ม ในด้านโอกาส พบว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาห่วงใยสุขภาพ
และสนใจสมุนไพรมากขึ้น และในด้านอุปสรรค พบว่า มีคู่แข่งขันในตลาดเป็นจ�ำนวนมาก และ
สภาพอากาศมีผลต่อการผลิตสินค้า ในประเด็นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) พบว่า
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลาง เพศหญิงและชายที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป ต้องการ
บริการดูแลสุขภาพและความงาม มีพฤติกรรมที่นิยมการใช้สมุนไพร และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ
กลุ่มธุรกิจสปาและแต่สถานบริการด้านความงามต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
เทียบเคียงที่มีในท้องตลาด ผู้วิจัยจึงได้เลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรมา 3 ยี่ห้อ ได้แก่ ยี่ห้อ ABOUT
HERBS, Smell Lemon Grass และ Erb เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา เปรียบเทียบ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องได้แก่ รูปแบบการออกแบบตราสินค้า และหลักกลยุทธ์ทางการตลาด 4P, SWOT Analysis, และกลุ่มเป้าหมาย (Target Group)
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1.4 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบตราสินค้า
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการออกแบบตราสินค้า ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอการวิเคราะห์การออกแบบ
ตราสินค้า ดังนี้
1. การตั้งชื่อตราสินค้า และสโลแกน
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้จากการสนทนาและเขียนออกมาเป็นแผนผังความคิดมโนทัศน์
( Mind Map) ดังนี้ คือ ชื่อตราสินค้า ใช้ชื่อ Big Bua หรือ บิ๊กบัว จากการโหวตของสมาชิกกลุ่ม โดย
มีที่มาจากชื่อของอ�ำเภอบัวใหญ่ ค�ำว่า “บัว” เขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษคือ BUA และค�ำว่า
“ใหญ่” เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษจะใช้ค�ำว่า Big ส่วนสโลแกน เลือกใช้ค�ำว่า High Herbs โดยเลือก
เอาคุณสมบัติเด่นของสมุนไพรมาใช้ในการโฆษณา
2. การวิเคราะห์แรงบันดาลใจในการออกแบบตราสินค้า ก�ำหนดแนวทางการออกแบบ
(mood board) และตัวอย่างตราสินค้า
ผู้วิจัยจึงได้น�ำความเป็นธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสินค้า ซึ่งเมื่อ
นึกถึงค�ำส�ำคัญ (Key Words) คือ ค�ำว่า ธรรมชาติ จะนึกถึง ดอกบัว เพราะ เป็นชื่อและเป็น
สัญลักษณ์ประจ�ำอ�ำเภอบัวใหญ่ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดแนวทางในการออกแบบตราสินค้า คือ ธรรมชาติ
อบอุ่น (โฮมมี่) และทันสมัย ซึ่งจะเป็นลักษณะบุคลิกของตราสินค้า ที่จะเน้นความเป็นธรรมชาติ
และใช้สีเขียวเพื่อตอกย�้ำความเป็นธรรมชาติ แสดงออกโดยใช้ลักษณะของรูปร่างที่เป็นรูปอิสระ
(Free Form) แสดงออกผ่านการออกแบบ การจัดองค์ประกอบตราสินค้าให้มีความเรียบง่าย จดจ�ำ
ได้ ผ่านการเลือกใช้โทนสีที่ไม่เกิน 2 สี และได้ค้นหาภาพตัวอย่างตราสินค้าที่มีอยู่แล้วในเว็บไซต์
เพื่อก�ำหนดแนวทางทางการออกแบบตราสินค้า โดยศึกษาตราสินค้าประเภทตัวอักษร และรูปแบบ
ภาพสัญลักษณ์
1.5 การร่างภาพ
จากข้อมูลการตั้งชื่อตราสินค้า และสโลแกน ส�ำหรับกลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก ที่ได้จาก
การสนทนากลุ่มโดยสมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดแนวทางการออกแบบตราสินค้า
เอาไว้ 3 แนวทางผ่านการตั้งชื่อคือ Big Bua
1.6 ออกแบบตราสินค้าโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
ผู้วิจัยด�ำเนินการออกแบบตราสินค้า จ�ำนวน 3 แบบ โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การออกแบบ คือ รูปแบบตราสินค้า
รูปแบบที่ 1 มีแรงบันดาลใจมากจากดอกบัว โดยการตีความหมายจากชื่อ Big Bua และ
เป็นการน�ำหลักการออกแบบตราสินค้าประเภทรูปอิสระ (Free Form) ใช้สีเขียว เป็นโทนสีที่ให้ความ
รู้สึกและสัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติ
รูปแบบที่ 2 แนวความคิดในการออกแบบ คือ ภาพการลดทอนจากกลีบของดอกบัว โดยน�ำ
รูปทรงมีที่มามาจากรูปทรงธรรมชาติ (Nature Form) โดยได้น�ำหลักทฤษฎีจิตวิทยาทางการ
ออกแบบของเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) มาใช้ในการออกแบบ คือ กฎที่ว่าด้วยเรื่องของกฎ
แห่งการสิ้นสุดหรือการประสานกันสนิท (Law of Closure)
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การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
กลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รูปแบบที่ 3 แนวความคิดในการออกแบบ คือ การภาพการลดทอนมาจากรูปของดอกบัวที่
สื่อ เป็นการออกแบบโดยมีที่มามาจากรูปเรขาคณิต (Geometric Form) คือ มีความเรียบง่ายและ
ลงตัว ใช้ศิลปะในการจัดองค์ประกอบ โดยใช้ลายเส้นมีความสมมาตร (Symmetry)
1.7 การประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลรวมของค่าเฉลี่ยโดยรวม มีค่าเท่ากับ 3.96 พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับมีความเหมาะสม
มาก ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบตราสินค้า แบบที่ 2 มีความเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยจึง
ได้น�ำตราสินค้ารูปแบบที่ 2 ไปพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยอ้างอิงตามข้อแนะน�ำของผู้
เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
1.8 การปรับปรุงแก้ไข การออกแบบตราสินค้า
จากการแก้ไขตราสินค้าผลประเมินและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน สรุปได้ว่า
ผลการประเมินในการออกแบบตราสินค้า เห็นควรว่าควรเลือกใช้ตราสินค้ารูปแบบที่ 2 จากนั้นผู้
วิจัยได้ท�ำการปรับตราสินค้าให้มีแบบที่แตกต่างกันจ�ำนวน 12 แบบ แต่ยังคงใช้หลักการออกแบบ
และแนวความคิดแบบเดิม จากนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกตราสินค้าแบบที่ 11 ซึ่งมีความเห็นว่าเหมาะสม
ที่สุด และผู้วิจัยได้พัฒนาตามหลักองค์ประกอบของการออกแบบต่อไป
1.9 องค์ประกอบของการออกแบบ
ผู้วิจัยท�ำปรับแก้ไขตราสินค้าเป็นแบบสมบูรณ์ โดยพัฒนาผ่านกระบวนการและการน�ำ
เสนอ วิเคราะห์ในเรื่ององค์ประกอบของการออกแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบตราสินค้าที่สมบูรณ์
โดยอ้างอิงตามหลักการกระบวนออกแบบและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
1.10 การน�ำตราสินค้าไปใช้ประโยชน์
ผู้วิจัยได้น�ำตราสินค้าไปใช้กับผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
ของที่ระลึก
1.11 การน�ำตราสินค้าไปทดสอบตลาด
ผูว้ จิ ยั และตัวแทนกลุม่ ชุมชนโคกสูงตะวันออก ได้นำ� ผลิตภัณฑ์ทมี่ นี ำ� ตราสินค้าไปจ�ำหน่าย
และจัดแสดงหน้าร้าน ณ ตลาดไฮโซ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการทดสอบการออกแบบตราสิน
ค้าและฉลากสินค้า จากผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยท�ำแบบประเมินความพึงพอใจ
1.12 การประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจผลิตภัณฑ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีแต่รูปแบบของตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าผู้สนใจผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.75)
2. อภิปรายผล
เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
ชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่ม
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ชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ คือ ลูกประคบสมุนไพร พิมเสนน�้ำ สบู่มะขาม น�้ำยาล้างจาน โดยพบว่า พบว่า ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ยังขาดตราสินค้า ฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง
ยังขาดช่องทางการส่งเสริมการขาย จึงได้ก�ำหนดแนวทาง การออกแบบตราสินค้า ที่สามารถสร้าง
การจดจ�ำ มีความเป็นเอกลักษณ์ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ โดย วิเคราะห์การตั้งชื่อตราสิน
ค้า และสโลแกน คือ Big Bua จากการโหวตของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการเล่นค�ำ โดยมีที่มาจาก
ชื่อของอ�ำเภอบัวใหญ่
ค�ำว่า “บัว” เขียนทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษคือ BUA และค�ำว่า “ใหญ่” เมื่อแปลเป็นภาษา
อังกฤษจะใช้ค�ำว่า Big ส่วนสโลแกน ใช้ค�ำว่า High Herbs เพื่อสื่อถึงการใช้วัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพสูง
ซึ่งมีแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสินค้า โดยเน้น ธรรมชาติ เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน โดยร่างภาพ
และออกแบบตราสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป Adobe Illustrator จ�ำนวน 3 แบบ หลัง
จากนั้นน�ำตราสินค้าไปประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96
สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบตราสินค้า แบบที่ 2 มีความเหมาะสมมากที่สุด ในด้านความงาม ด้าน
ความเหมาะสมในการออกแบบและใช้งาน และมีความเหมาะสมมากในด้านการสื่อความหมาย จึง
เลือกใช้ตราสินค้ารูปแบบที่ 2 และน�ำไปพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น การปรับปรุงแก้ไข การ
ออกแบบตราสินค้า โดยปรับการเลือกใช้ตัวอักษรและรูปทรงที่เป็นกลีบดอกบัวที่มีความพลิ้วไหว
ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลายและดูมีความเป็นธรรมชาติ และวิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ ในประเด็นรูปร่าง
และรูปทรง สีกับตราสินค้า การเลือกใช้ตัวอักษรกับตราสินค้า เพื่อให้มาซึ่งรูปแบบที่สมบูรณ์ และน�ำ
ตราสินค้าไปใช้ โดยทดสอบการออกแบบตราสินค้าและฉลากสินค้า จากผู้สนใจซื้อผลิตภัณฑ์มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (X=4.75) โดยมีข้อเสนอแนะ คือ เหมาะสมควรที่จะ
พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มระดับของสินค้า ผลิตภัณฑ์สามารถน�ำไปพัฒนาเป็นสินค้าโอทอป (OTOP)
เพื่อยกระดับสินค้าสู่ท้องตลาด ผลิตภัณฑ์สามารถน�ำไปขอการรับรองจากองค์การอาหารและยา
ประเทศไทยได้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การออกแบบตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
กลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นการสร้างความ
จุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการน�ำตราสินค้ามาใช้ ซึ่งตราสินค้านั้น มีจุดเด่นและแตกต่างเมื่อ
เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่น ๆ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ ดึงดูให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ
ผลิตภัณฑ์ ด้วยการสื่อสารผ่านการใช้สี รูปทรงและตัวอักษร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ได้มาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่มีตราสินค้า
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ทองเจือ เขียดทอง (2535) ที่กล่าวไว้ว่า หลักการออกแบบนั้นควรพิจารณาถึง ความ
สมดุล (Balance) คือ มีน�้ำหนักเท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง มีความ
ประสานกลมกลืนกัน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่าง ๆ เท่ากันทุกด้าน มีความเป็นเอกภาพ (Unity) คือ การออกแบบให้เกิดความเป็นหนึ่ง มีความลงตัวในทุกองค์ประกอบ หลักการตัดกัน (Contrast) เป็นการน�ำสิ่งที่แตกต่างกันมาก ๆ หรือตรงข้ามกันมาไว้ด้วยกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น ใช้
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การออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
กลุ่มชุมชนโคกสูงตะวันออก ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หลักการของจุดเด่น (Dominance) คือ จุดที่น่าสนใจที่สุด ควรมีเพียงจุดเดียว ในเครื่องหมาย 1 ดวง
การที่จะเด่นได้นักออกแบบจะต้องเน้นขึ้นมา เด่นโดยขนาด เด่นโดยสี เด่นโดยต�ำแหน่ง เด่นโดย
ลักษณะผิว ที่แตกต่างกัน มีความกลมกลืน (Harmony) การน�ำ เอาวัสดุรูปทรงเรขาคณิต ทั้ง
สามเหลี่ยมและทรงกลม มาคลี่คลาย ตัดทอน ลดทอนภาพตัวอักษร และน�ำ มาประกอบเป็นผลงาน
ในลักษณะของการสอดแทรก ซ้อนทับ และจัดวางให้เกิดมิติ มีการสร้างให้วัสดุต่างชนิดกันเชื่อมต่อ
กันอย่างลงตัวด้วยการสอดประสานกัน ท�ำ ให้เกิดความกลมกลืนกันของรูปทรงอย่างลงตัว และมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547) ที่กล่าวถึงหลักการตั้งชื่อตราสัญลักษณ์คือ
ชื่อที่เกิดจากการสร้างค�ำขึ้นใหม่ (Coined Names) เป็นการน�ำค�ำมาผสมใหม่ที่แม้จะไม่มีความ
หมาย ในการออกแบบตราสินค้า Big Bua นั้น ได้มีความสอดคล้อง) โดยหลักทฤษฎีจิตวิทยา
ทางการออกแบบของเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) มาใช้ในการออกแบบ คือ กฎที่ว่าด้วยเรื่อง
ของการรับรู้ กฎแห่งการสิ้นสุดหรือการประสานกันสนิท (Law of Closure) ที่ได้มีการลดทอนราย
ละเอียดของตัวอักษร B สอดคล้องกับศิริพรณ์ ปีเตอร์ (2549) ที่กล่าวถึงทฤษฎีการศึกษาภาพ
สัญลักษณ์ เป็นตัวแทนของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารให้กลุ่มคนเข้าใจได้ตรงกัน และมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ (2554) ได้ศึกษาการสร้างตราสินค้าของ
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวไว้ว่า แนวทางการออกแบบตราสินค้าของจังหวัดสมุทรสงครามให้
ประสบความส�ำเร็จนั้น มีปัจจัยหลาย ส่วนที่เกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จของการออกแบบตราสินค้า
ของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ 1) ความแตกต่างจากตราสินค้าอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด และมีจุดขายที่
เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของตราสินค้า (Unique Selling Point) ซึ่งจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ และความ
แตกต่าง 2) แนวทางในการสื่อสารตราสินค้าของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ตราสินค้าเป็นที่
ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคชาวไทย และสามารถแข่งขันกับตราสินค้าต่างประเทศ การสื่อสารตรา สินค้า
ของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้ตราสินค้าเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยนั้นเป็นสิ่งที่มี ความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จของตราสินค้า การสื่อสารตราสินค้านั้นเป็นสิ่งที่เจ้าของตรา สินค้า
ของจังหวัดสมุทรสงครามจะต้องให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง และจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ
กับเรื่องนี้ ไม่ใช่มองว่าการสื่อสารตราสินค้าเป็นเรื่องที่ไกลตัว หรือเกินก�ำลังของตัวเอง การสื่อสาร
ตราสินค้านั้นไม่จ�ำเป็นเสมอไปที่จะต้องใช้จ�ำนวนเงินมหาศาลเท่านั้น จึงจะประสบ ความส�ำเร็จได้
แต่สิ่งที่ส�ำคัญกว่าเรื่องของเงินนั้น คือ การเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ เพราะการ สื่อสารตราสินค้า
นั้นเป็นกระบวนการที่จะต้องท�ำในระยะยาวจึงจะเห็นผล ซึ่งผลที่ได้นั้นคุ้มค่ากับ การลงทุน และมี
ความสอดคล้องกับ วรรณรุจ มณีอินทร์ (2552) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางด้านรูปร่างรูปทรงและสี
ในการออกแบบตราสินค้า คือ ปัจจัยทางด้านรูปร่าง รูปทรง และการใช้สี และการสื่อความหมายใน
การออกแบบตราสินค้าของสินค้าประเภทรถยนต์
การสื่อความหมายของตราสินค้าพบการ
แสดงออกทางด้านอารมณ์เพื่อสื่อความหมายที่แฝงไว้ในตราสินค้า โดยใช้ความเป็นมหาชน (Public) แทน การสร้างเพื่อให้ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ14.05 ความทรงพลังอันสื่อถึง
ความแข็งแรง มีจุดแข็ง หรือมีอ�ำนาจคิดเป็นร้อยละ 13.81 ความเป็นดีไซน์อันสื่อถึงรูปลักษณ์และ
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ความรู้สึกที่ดีที่จะน�ำไปสู่ความผูกพันทางอารมณ์คิดเป็นร้อยละ 12.38 การแสดงออกทางสถานภาพ
อันสื่อถึงการสร้างมูลค่า หรือเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.36 แสดงความเป็นผู้บุกเบิกอัน
สื่อถึงความเป็นผู้น�ำ ผู้เริ่มต้นคิดเป็นร้อยละ 9.41 โดยทั้งรูปลักษณ์ สีและการสื่อความหมาย เป็นสิ่ง
ที่ต้องอิงอาศัยกัน คือทั้งหมดต้องร่วมมือกัน สื่อสารความเป็นผลิตภัณฑ์ให้เป็นภาพลักษณ์ต่าง ๆ
ตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการ
ข้อเสนอแนะและแนวทางการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นควรก�ำหนดแผนงาน เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณ
และช่องทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย
2. ผลิตภัณฑ์ หากมีการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศไทยจะสามารถยกระดับ
สินค้าสูท่ อ้ งตลาดได้
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อักษร: ความลวงในพืน้ ทีเ่ สมือน1
Texts: The Illusion of Virtual Space
วรรณวรางค์ เล็กอุทัย 1
เทพศักดิ์ ทองนพคุณ 2

บทคัดย่อ
การสื่อสารในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตผู้คน อักษรที่เคยเป็นภาษาเขียน ภาษาพูด
ได้กลายมามีบทบาทในบริบทใหม่ บนพื้นที่สังคมออนไลน์ เป็นอักษรที่ไร้สภาวะไร้ตัวตน แต่กลับ
สร้างสัมผัสรับรู้ต่อผู้คนอย่างมาก อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ และมีผลไปถึงความรู้สึกผูกพันจาก
การสื่อสารของโลกอินเตอร์เน็ต ผู้คนเลือกที่จะมีตัวตนในพื้นที่เสมือน มากกว่าพื้นที่ความเป็นจริง
จากสภาพการณ์ผลสะท้อนจากสังคมก้มหน้าของผู้คน จุดประเด็นในการศึกษาค้นคว้าบริบทที่เกี่ยว
ข้องกับอักษรในพื้นที่เสมือนและอักษรในพื้นที่ศิลปะ น�ำเข้าสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อักษร:
ความลวงในพื้นที่เสมือน เพื่อสร้างการรับรู้ภาษาของโลกเสมือนโดยผู้ชมสามารถเข้ามาปฏิสัมพันธ์
ตอบโต้กับผลงาน ได้พิจารณาในการเลือกใช้ค�ำแสดงความหมาย เกิดการแตกความคิด การตีความ
และเกิดการตระหนักรู้ จริง ลวง ในการรับรู้ข้อมูลบนพื้นที่เสมือนจากผลงานอักษรศิลปะจัดวาง
ค�ำส�ำคัญ : อักษรศิลปะจัดวาง วาทกรรม ความลวง พื้นที่เสมือน ศิลปะเชิงปฏิสัมพันธ์
ตอบโต้

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นิสิตปริญญาเอก, สาขาทฤษฎีศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
รองศาสตราจารย์, อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
1
2
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Abstract
In today’s pervasive communication, our daily lives are directly impacted by the
way we talk, write and interact with each other’s. The conventional language of speaking
and writing has been deviated into a “stateless language” where inexplicit expression can
be easily conveyed and accepted by massive amount of people. This social media phenomenon has created a virtual space where many people choose to illuminate their relationships away from reality. This exhibition reflects the context of phone snubbing (phubbing) and virtual space displacement into a language of arts, demonstrating the illusion of
texts and expressions. The Installation texts are interactive allowing spectator to participate
in debating different opinions, translations, realizations and realities.
Key words : Installation Texts, Discourse, Illusion, Virtual Space, Interactive Art

บทน�ำ
สภาพสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูล
ต่าง ๆ อยู่ในลักษณะความจริงที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ ต่างถูกยอมรับในฐานะสิ่งที่
สร้างขึ้น ความจริงจึงถูกผลิตซ�้ำตลอดเวลาได้อย่างเท่าเทียมและดีกว่าต้นฉบับ ซึ่งไม่สามารถแยก
ระหว่างภาพที่ปรากฏกับความเป็นจริง ข้อเท็จจริงเหล่านี้ ศิลปินยุคหลังสมัยใหม่น�ำมาเป็นประเด็น
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ผู้ชมถอดรหัสหาความหมายแฝงระหว่าง อักษรและภาพในหลายมิติทาง
วัฒนธรรมร่วมสมัย การสร้างมิติของภาษาอักษร ถูกน�ำมาเป็นส่วนส�ำคัญในงานทัศนศิลป์โดยตรง
ศิลปินน�ำอักษรมาใช้เป็นทั้งสื่อ เรื่องราว ความหมาย ในหลายลักษณะและหลายระดับ
ประเด็นการประกอบสร้างความจริง ท�ำให้ผู้เขียนมีมุมมองต่อปรากฎการณ์ สังคมก้ม
หน้าที่ทุกวันนี้มีผลกับมนุษย์อย่างชนิดที่เรียกว่าขาดไม่ได้ ราวกับการติดกับดักของโซเชียลมีเดีย
อักษรเข้ามามีบทบาทในพื้นที่เสมือน เป็นอักษรที่ไร้สภาวะไร้ตัวตน แต่กลับสร้างสัมผัสรับรู้ต่อผู้คน
อย่างมาก การสื่อสารปลายนิ้วสัมผัสสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน ตอบสนองอย่างรวดเร็ว หาก
ไม่ระวังความกดดันจากความลวงของโลกเสมือน ดึงดูดความสนใจของมนุษย์ออกห่างจากการใช้
ชีวิตจริงเข้าสู่พื้นที่เสมือน สร้างเครือข่ายทางสังคมและการมีตัวตนในแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะ
เป็นการประกอบสร้างความจริงหรือข้อเท็จจริง นับว่าเป็นสิ่งที่ย้อนแย้ง เกิดความเครียดแฝงจาก
ความคาดหวังที่ตามกดดัน บั่นทอนจิตใจ ซึมเศร้าแทบไม่รู้ตัว ความแปรเปลี่ยนนี้เกิดผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิต ขึ้นอยู่กับการรู้เท่าทันจะเสพติดหรือเสพอย่างมีสติ
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จากลักษณะที่ไม่ตายตัวของอักษรดังกล่าว เป็นเหตุให้คิดที่จะสร้างผลงานในประเด็น
ความจริงความลวง ให้เกิดการเล็งเห็นความเป็นจริงและเกิดการรู้เท่าทันว่าเป็นความปกติหรือความ
สนุกในรูปแบบยุคใหม่ แทนความเครียดที่เคยบั่นทอนความรู้สึก สนุกกับภาษาที่ผิดแผกของสังคม
ออนไลน์ เกิดค�ำใหม่ๆ โดยไม่ค�ำนึงความถูกต้อง ซึ่งนี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่ส�ำคัญ ก่อให้เกิดความ คิด
สร้างสรรค์ ให้ส่วนหนึ่งของผลงานเป็นศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ ผู้ชมเข้ามาร่วมเล่นค�ำ
เล่นตัวอักษรในการรับรู้ถึง “อักษร : ความลวงในพื้นที่เสมือน”

วัตถุประสงค์

1. สังเคราะห์ถ้อยค�ำจากโลกเสมือน แปรเปลี่ยนเป็นกลวิธีประกอบสร้างอักษรศิลปะ
จัดวาง เพื่อแสดงถึงความจริงความลวงของวาทกรรมในพื้นที่เสมือน
2. เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมสร้างรูปลักษณ์อักษร สู่การมีตัวตนของการเล่นค�ำ เพื่อ
รับรู้ถึงความย้อนแย้งระหว่าง จริงกับลวง พื้นที่จริงกับพื้นที่เสมือน

วิธีการด�ำเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลอักษรในพื้นที่ศิลปะและในพื้นที่เสมือน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในบริบทที่
เกี่ยวข้อง หาความสัมพันธ์ของอักษรในพื้นที่เสมือนกับหลักการของศิลปะหลังสมัยใหม่
2. สังเคราะห์ค�ำจ�ำเพาะ จากวาทกรรมอักษรในพื้นที่เสมือน เพื่อหานัยและประเด็นที่น่า
สนใจน�ำเข้าสู่แนวความคิด
3. ทดลองสร้างรูปแบบผลงานที่ใช้อักษร ค�ำแสดงความหมาย และทดลองน�ำเสนอผล
งานสู่สังคม ผ่านนิทรรศการย่อย เพื่อดูความเป็นไปได้ของการตอบรับกับผู้ชม
4. สร้างภาพร่างความคิด และภาพร่างโครงสร้างศิลปะจัดวาง ด้วยการส�ำรวจพื้นที่ห้อง
นิทรรศการ เพื่อน�ำมาออกแบบหาความเป็นไปได้ในการติดตั้งจัดวางผลงานกับพื้นที่
5. สร้างสรรค์ผลงาน ปรับแก้ไขพัฒนาผลงาน และแก้ปัญหารูปแบบในการติดตั้งจัดวาง
ผลงานกับพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามแนวความคิดและแสดงผลตรงตามวัตถุประสงค์
6. จัดแสดงผลงานศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ ผ่านนิทรรศการ “เล่นค�ำป่ะ”
7. น�ำผลการแสดงงานเรียบเรียงเป็นรายงานการสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์
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กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. อักษร (Texts) หมายถึง ภาษาตัวหนังสือ เช่น พยัญชนะ ค�ำ พยางค์ วลี ประโยค
2. ตัวเรียงพิมพ์ หมายถึง แม่พิมพ์ตัวอักษร ส�ำหรับน�ำมาเรียงประกอบกันเพื่อพิมพ์เป็น
ตัวหนังสือให้ปรากฏซ�้ำ ๆ กันบนแผ่นกระดาษได้จ�ำนวนมาก

บริบทที่เกี่ยวข้อง
1. อักษรในพื้นที่เสมือนและค�ำจ�ำเพาะ			
อักษรในพื้นที่เสมือน จัดแบ่งตามรูปแบบของวาทกรรมออนไลน์ ดังต่อไปนี้
- ค�ำฮิตติดเฟส คือ วลีเด็ด ที่เผยแพร่ในชุมชนออนไลน์ (Social Network) เพราะส�ำนวน
และความหมายของค�ำ ท�ำให้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม กลายเป็นค�ำฮิต ติดกระแสสังคมออนไลน์
จากการวิเคราะห์สัญญะของค�ำ แสดงความหมายสองระดับ ระดับแรก การตีความหมาย
ตรง คือ ภาษาสื่อสารด้วยวลีค�ำพูดแสดงความเห็นขณะนั้น ระดับที่สอง การตีความหมายแฝง คือ
นัยของค�ำเสมือนจ�ำลองสถานการณ์ตรงความรู้สึกผู้รับสาร โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมจะเกิด
ผัสสะที่รุนแรงกับถ้อยค�ำนั้น
- ภาษาเอ็ม ในพจนานุกรมค�ำใหม่ เล่ม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 หมายถึง
รูปแบบภาษาที่ใช้เขียนในอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโปรแกรมสนทนา เอ็มเอ๊สเอ็น
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แม้สเซ็นเจอร์ (MSN Messenger) เป็นภาษาทีเ่ ขียนเลียนตามเสียงพูด ของวัยรุน่ โดยไม่สนใจอักขรวิธี
ภาษาเอ็ม คือ ภาษาเขียนเฉพาะกลุ่ม “มีลักษณะของภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้ค�ำย่อ การ
ย่อวลี การจงใจสะกดค�ำไม่สุภาพ การสะกดตามการออกเสียง การใช้กลวิธีการใช้ภาษาที่แตกต่าง
จากภาษาไทยมาตรฐาน ฯลฯ” (Sripoom, 2017 p. 169) จากการวิเคราะห์สัญญะของถ้อยค�ำสอง
ระดับ ระดับแรก นัยตรง คือถ้อยค�ำสื่อความหมาย ระดับที่สอง นัยแฝง คือ สื่ออารมณ์ แทนค่าความ
รู้สึกถึงความสนิทสนม
- เรื่องเล่า คือ การแสดงตัวตนในพื้นที่เสมือนด้วยการ “โพสท์” “แชร์” ความคิดเห็นส่วนตัว
สู่สาธารณะ เรื่องเล่าสามารถสร้างกระแส สร้างอารมณ์ร่วม จุดประเด็นกับสังคมในพื้นที่โลก
ออนไลน์จนเรื่องเหล่านั้นเป็นกระแสตีกลับออกมาสู่โลกความเป็นจริงอีก
วนไปมาระหว่างพื้นที่
เสมือนกับพื้นที่จริง ซึ่งเรื่องราวนั้นจะมีความจริง หรือปรุงแต่งโดยไม่มีความจริงก็เป็นได้
เรื่องเล่ามีลูกเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ต่างกันไป วางล�ำดับโครงสร้างภาษาอย่างไรก็ได้ตาม
ชอบใจ ล้อเล่นกับระบบภาษา ท�ำให้ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจเล่นค�ำ โดยสังเคราะห์สาระเรื่องเล่า
โลกออนไลน์ ลักษณะการแปลความต่างจากความรู้สึกหรือความเป็นจริง จากนั้นน�ำมารื้อโครงสร้าง
ประโยค ปรับล�ำดับสลับที่ เบี่ยงเบนออกไปจากภาษารูปมาตรฐาน โดยต้องการให้ตัวสารที่ส่งถึง
ผู้รับย้อนแย้งกับความเร็วในการส่งสารของโลกเสมือน ผู้รับสารต้องใช้เวลาชั่วขณะ ปรับความคุ้น
เคยเดิมที่อ่านจากประโยค เป็นอ่านจากค�ำ
จากการวิเคราะห์การใช้อักษรในพื้นที่เสมือน ค�ำฮิตติดเฟส ภาษาเอ็มและเรื่องเล่า ท�ำให้
ได้มาซึ่ง ค�ำจ�ำเพาะ โดยสังเคราะห์จากนัยถ้อยค�ำ รูปแบบการส่งสารเข้าถึงเป้าหมาย การล้อเล่นกับ
ภาษา ไม่ยึดกฎเกณฑ์ความสมบูรณ์ถูกต้อง รื้อสร้างการรับรู้ภาษาแนวทางใหม่เฉพาะกลุ่ม สะท้อน
ได้ถึงแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ในสังคมออนไลน์ โดยหยิบยืมค�ำจ�ำเพาะ น�ำมาสร้างสรรค์ใหม่ ด้วย
การเพิ่มเติมลดทอนผสมผสานกับเทคนิคทางศิลปะ เพื่อสร้างอักษรที่มีความจริงความลวง
ตารางที่ 1 แนวทางการใช้อักษรในพื้นที่เสมือนจากวาทกรรมออนไลน์
ด้าน
อักษร
สัญญะ
ภาษาผิดแผก
สัมผัสรับรู้
ตัวอักษร
ย้อนแย้ง
แนวคิด

การแสดงออก
ค�ำจ�ำเพาะ สร้างแรงปะทะ อารมณ์ร่วมกับถ้อยค�ำ
การตีความวาทกรรมสองระดับ นัยตรง นัยแฝง
การล้อเล่นกับภาษา การรื้อโครงสร้างประโยค
อักษรที่ไร้สภาวะไร้ตัวตนสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน
แป้นพิมพ์ระบบปลายนิ้วสัมผัส รวดเร็วทันใจ
พื้นที่ประกอบสร้างจริงลวง การมีตัวตนในแบบที่ต้องการ
รูปแบบภาษาแปรเปลี่ยนไปตามบริบทสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย
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2. อักษรในพื้นที่ศิลปะ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรในงาน ศิลปะจัดวางของศิลปิน บาร์บาร่า ครูเกอร์ (Barbara Kruger) เจนนี่ โฮลเซอร์ (Jenny Holzer) นิพันธ์ โอฬาร์นิเวศน์ และศิลปะเชิงปฏิสัมพันธ์
ตอบโต้ของศิลปิน เคธี มาร์มอร์ (Kathy Marmor) สุธี คุณาวิชยานนท์ ผลงานของศิลปินทั้งห้าคน ใช้
อักษรสื่อสารคล้ายกัน ต่างเพียงบริบททางวัฒนธรรม อักษรภาษาที่ใช้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ศิลปินหยิบ
ยืมน�ำมาใช้ใหม่สร้างแรงปะทะจากถ้อยค�ำ ที่สะกิดใจคน เพื่อหวนกลับมาคิดพิจารณาสิ่งต่างๆ ทาง
สังคมวัฒนธรรมและการเมือง ที่เป็นเสมือนพื้นที่ว่างที่มีการช่วงชิงกันเติมความจริงในแบบที่ตน
ต้องการ จากการวิเคราะห์ตามปรัชญาหลังสมัยใหม่ ศิลปินสื่อถึงการมองความเป็นจริงว่า มนุษย์ไม่
สามารถเข้าถึงความจริงได้ เพราะมนุษย์ต้องมองต้องคิดผ่านแว่นของภาษา พวกเขาจึงปฏิเสธการ
หยั่งรู้ถึงความจริง มองว่าความจริงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยระบบภาษา จากส�ำนวนโวหาร การจูงใจ
บิดเบือน หลอกลวงซ่อนเร้น ภายใต้วาทกรรมต่าง ๆ หรือค�ำอุปมาที่ง่าย ๆ ท�ำให้ผู้คนมองโลก
ภายนอกเป็นเสมือนพื้นที่ว่างที่จะใส่ความคิด ความเชื่อใด ๆ ก็ได้ (ธีรยุทธ บุญมี, 2546, หน้า 172)
วนวาทกรรมที่เป็นผลมาจากวัฒนธรรมของยุคสมัยใหม่ ในเรื่องความจริงความลวง ของ
การรั บ รู ้ สิ่ ง ต่ า ง ๆ แสดงออกในรูปแบบศิล ปะจัด วางและศิ ลปะเชิ ง ปฏิ สัมพั นธ์ ด้ ว ยอั กษรกั บ
กระบวนการทางศิลปะที่สะท้อนเทคโนโลยีตามยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบงานโฆษณา ตัว
อักษรบนสิ่งพิมพ์หรือป้ายโฆษณา รูปแบบตัวอักษร คู่สีอักษรกับพื้นหลัง กระบวนการน�ำเสนอตัว
อักษรเทคนิคสื่อใหม่ระบบไฟอิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามยุคสมัยนั้น ๆ การติดตั้งผลงานศิลปะจัดวาง
เน้นการใช้พื้นที่ว่างห้อมล้อมผู้ชม ตลอดจนการการดึงคนมาร่วมปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ในผลงาน สิ่ง
ส�ำคัญคือ ถ้อยค�ำจะต้องมีแรงดึงดูด แรงปะทะต่อการรับรู้ของผู้ชม

ภาพที่ 2 การใช้อักษรเป็นสื่อในผลงานของศิลปินแต่ละคน
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ตารางที่ 2 แนวทางการใช้อักษรในพื้นที่ศิลปะจากศิลปินทั้ง 5 คน
ด้าน
อักษร
เนื้อหา
ตัวอักษร
สีสัน
เทคนิค
รูปแบบงาน
พื้นที่
แนวคิด

การแสดงออก
ถ้อยค�ำต้องสร้างแรงปะทะ มีความรู้สึกร่วมกับผู้ชม
สะท้อนประเด็นปัญหาสังคมการเมือง หรือเรื่องราวที่เป็นกระแสนิยม
แบบกราฟฟิก แบบอักษรประดิษฐ์ แบบเขียนลายมือ
คู่สีอักษรกับพื้นหลัง สร้างแรงปะทะให้กับถ้อยค�ำ
ภาพพิมพ์ เทคโนโลยีดิจิตอล วัตถุส�ำเร็จรูป
ศิลปะจัดวาง ศิลปะเชิงปฏิสัมพันธ์ตอบโต้
การประกอบสร้างความจริงทางวาทกรรม นัยแฝงของสังคม
หลังสมัยใหม่ การโหยหาอดีต การผลิตซ�้ำ การหยิบยืมวาทกรรม

แนวคิดในการสร้างสรรค์
สร้างพื้นที่ของอักษรและข้อความที่มีทั้งความจริงและความลวงปะปนอยู่ร่วมกัน โดยให้ ผู้
ชมเป็นส่วนหนึ่งหรือเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับผลงานในพื้นที่เสมือนแห่งนี้ รูปแบบศิลปะจัดวาง เชิง
ปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ลิโนเลียม (Linoleum) สร้างตัวเรียงพิมพ์ยุคเก่า ระบบ งาน
มือ ที่ต้องใช้ระยะเวลาเรียงอักษรให้ถูกต้องอย่างละเอียดประณีต ในโครงสร้างภาษาใหม่ของสังคม
ออนไลน์ และสร้างตัวอักษรยุคใหม่ ระบบสื่อใหม่ (Digital) ด้วยเทคโนโลยีของไฟแอลอีดี เพื่อสร้าง
สภาวะการรับรู้ถึง การประกอบสร้างอักษรวาทกรรมของโลกเสมือนใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. การสื่อความหมายทับซ้อน ของวาทกรรมออนไลน์ โดยหยิบยืมถ้อยค�ำจากค�ำฮิทติด
เฟส ภาษาเอ็มและเรื่องเล่า เพื่อสะท้อนถึงการลวงความหมายสองรูปแบบ นัยตรงและนัยแฝง
2. การรื้อสร้างการรับรู้อักขรวิธี ภาษาเฉพาะกลุ่ม โดยใช้กลวิธีประกอบสร้างอักษรศิลปะ
จัดวาง อักษรสลับที่เหมือนการเขียนผิดแต่สามารถสื่อสารเข้าใจได้ เพื่อแสดงลักษณะภาษาที่
ผิดแผกของสังคมออนไลน์ การล้อเล่นกับภาษาที่เบี่ยงเบนออกไปจากภาษารูปมาตรฐาน
3. การย้อนแย้งการประกอบสร้างอักษร ตัวเรียงพิมพ์ระบบเก่า ที่ต้องอาศัยระยะเวลาและ
ความพิถีพิถัน ประกอบเป็นถ้อยค�ำภาษาระบบใหม่ของยุคปลายนิ้วสัมผัสที่ฉับไวทันใจ เพื่อการ
ตระหนักถึงการย้อนแย้งจริงลวง พื้นที่จริงพื้นที่เสมือน

115

116

อักษร: ความลวงในพื้นที่เสมือน

ผลการสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ผลงาน “อักษร: ความลวงในพื้นที่เสมือน” น�ำเสนอ 2 รูปแบบ คือ ศิลปะจัดวาง
5 ชุดได้แก่ 1) วาทะ ปะ- ทะ 2) ตรึก- ตรอง 3) เรา- เขา 4) ไลค์- เลย 5) เล่น- ค�ำ- ป่ะ และ ศิลปะเชิง
ปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ 5 ชุดได้แก่ 1) แปร- แปล 2) จริง- ลวง 3) ลวงงงง 4) สลับ- สแลง 5) แฮช- แท็ก
1. ศิลปะจัดวางชุด “วาทะ ปะ- ทะ” กับ “ตรึก- ตรอง”
- ผลงานชุด “วาทะ ปะ- ทะ” น�ำเสนอวาทะ เรื่องเล่าที่แบ่งปันในเพจแง่มุมชีวิตด้านต่างๆ
ข้อคิดเหล่านั้นเกิดขึ้นจากประสบการณ์กลั่นกรองผ่านทัศนะ เป็นความรู้ของบุคคลหนึ่ง เผยแพร่สู่
สังคมออนไลน์ ถ้าผู้ติดตามเพจขาดประสบการณ์ร่วม มีแนวโน้มที่จะเชื่อไว้ก่อนจะเกิดค�ำถามที่ไม่
ต้องการค�ำตอบจริงไม่จริง หากมีประสบการณ์ตรงจะเข้าใจความรู้ด้วยความรู้สึกจริง เพื่อสะท้อน
เท่าทันความรู้ไม่ใช่ภาพจ�ำลองโลกแห่งความเป็นจริง แต่ความรู้สร้างโลกแห่งความเป็นจริงขึ้นใหม่
ได้เสมอ โดยประกอบสร้างอักษรตัวเรียงพิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์ลิโนเลียม ติดตั้งบนผนัง เรียงอักษร
ข้อความติดต่อกันจนสุดแถว ข้อความเดิมที่เรียงไม่จบน�ำมาขึ้นแถวต่อ ๆ ไปจนครบ
ผลงานชุดนี้สร้างการรับรู้ได้ผลแบบภาพประกอบค�ำ กลายเป็นภาพที่น่าสนใจ จากการจัด
วางจังหวะสีสันประกอบค�ำ สะดุดตา เสมือนข้อมูลในโลกเสมือนที่มีมามากมายหลากหลายทิศทาง
สร้างแรงปะทะวาทะค�ำคมในความหลากหลายแง่มุม ถ้อยค�ำมีความลึกซึ้ง ให้ข้อคิดในการด�ำเนิน
ชีวิต การติดตั้งผลงานสร้างระยะการรับรู้กับผู้ชม ใกล้ไกลจะมีผลต่อการอ่านถ้อยค�ำ ท�ำให้เห็นถึง
คุณค่าความพิถีพิถันแบบงานฝีมือที่ต้องอาศัยเวลาใส่ใจความสมบูรณ์ถูกต้องแบบตัวเรียงพิมพ์ยุค
เก่า ย้อนแย้งถึงยุคอักษรปลายนิ้วสัมผัสที่เน้นความรวดเร็วแบบทนรออะไรนานไม่ได้

ภาพที่ 3 “วาทะ ปะ- ทะ” Linoleum, Bamboo paper, 77 x 380 cm, 2018
- ผลงานชุด “ตรึก- ตรอง” การล้อเล่นของภาษาในพื้นที่เสมือน หยิบยืมวาทกรรมออนไลน์
ที่มีนัยขัดแย้งกันระหว่างถ้อยค�ำกับความรู้สึก โดยน�ำมารื้อสร้างการเรียงล�ำดับรูปประโยคใหม่ ผิด
รูปแบบภาษาแต่ยังคงอ่านออกได้ สร้างแรงจูงใจ สนุกกับการอ่านภาษาผิดแผก ปรับความคุ้นเคย
กับชีวิตที่รวดเร็วมาสู่การรับรู้ภาษาใหม่ ที่อาศัยเวลาปรับความเข้าใจชั่วขณะ เพื่อตอบสนองความ
สนใจใคร่รู้นัยถ้อยค�ำที่ไม่สามารถอ่านได้ทันที หรือตีความได้อย่างที่เห็นในโลกแห่งความจริง
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ภาพที่ 4 “ตรึก- ตรอง” Linoleum, Bamboo paper, Acrylic sheet, Dimension variable, 2018
การติดตั้งจัดวางกับพื้นที่โครงสร้างของเพดาน โดยเพิ่มไม้ท�ำเป็นคานส�ำหรับแขวนผลงาน
ในระยะที่แตกต่างกัน ด้วยข้อจ�ำกัดดังกล่าว ท�ำให้การแขวนผลงานปรับระยะความห่างตามความ
เป็น ไปได้ของพื้นที่ และปรับระดับความสูงต�่ำแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพราะต้องการให้อักษรดูร่อง
ลอยทุกทิศทุกทางของสภาวะโลกเสมือน แทนค่าสีภาพอักษรในโทนสีฟา้ สือ่ ถึงเรือ่ งเล่าของเพจเฟซบุ๊ก
ที่หยิบยืมมาสร้างตัวเรียงพิมพ์ ด้วยกลวิธีรื้อสร้างเรียงล�ำดับรูปประโยคใหม่ ผิดรูปแบบภาษาแต่ยัง
อ่านออกได้ สร้างการรับรู้ภาษาย้อนแย้งกับยุคปลายนิ้วสัมผัสที่รับส่งข้อความได้รวด เร็วทันใจ ผู้ชม
สะดุดตากับภาษาผิดแผก ไม่สามารถอ่านได้ทันทีหรือตีความหมายได้อย่างที่เห็น ชวนให้ติดตาม
ค้นหาความนัยที่ซ่อนอยู่ ผลงานได้รับความสนใจจากปรากฎการณ์ของภาษาร่วมสมัย ผิดแผกแต่
ยอมรับกันในโลกออนไลน์ และการสื่อสารอารมณ์ความหมายรูปแบบต่าง ๆ ด้วยนัยที่ขัดแย้งกัน
ระหว่างถ้อยค�ำกับความรู้สึก
2. ศิลปะจัดวางชุด “ไลค์- เลย” “เรา- เขา” และ “เล่น- ค�ำ- ป่ะ”
- ผลงาน “ไลค์- เลย” หยิบยืมค�ำจ�ำเพาะ จากค�ำฮิตติดเฟส ในการเล่นค�ำ สนุกกับภาษาพูด
ตรงใจผู้รับสารให้รู้สึกเช่นเดียวกันกับถ้อยค�ำ สร้างความนิยมแบ่งปันติดกระแสสังคมออนไลน์
คารมเด็ดที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต สะท้อนความคิดความรู้สึกผู้กระท�ำและถูกกระท�ำ ติดตั้งผลงานด้วย
สายไฟแอลอีดี ประกอบขึ้นรูปอักษรเรืองแสงเป็นตัวหนังสือลายมือ ให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการ ใน
ลักษณะเล่นค�ำผสม รูปค�ำอังกฤษ พ้องเสียงไทย เป็นถ้อยค�ำสั้น ๆ ส�ำนวนคมคาย สร้างความรู้สึก
ร่วมกับการเล่นค�ำกระทบความรู้สึกที่มีต่อถ้อยค�ำนั้นแตกต่างกันขึ้นกับประสบการณ์ ตลอดจนแสง
สีที่สร้างมิติเสมือนลอยออกจากผนัง ดึงดูดผู้ชมให้เข้าใกล้ผลงานโดยอัตโนมัติ เห็นได้จากปฏิกิริยา
“ไลค์- เลย” ผู้ชมนิยมถ่ายภาพกับถ้อยค�ำฮิตที่ตรงใจ โดยหามุมให้สีสันแสงตกกระทบลงใบหน้า
สะท้อนถึงวิถีใบหน้าเรืองแสงติดการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้คนปัจจุบัน
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ภาพที่ 6 “ไลค์- เลย” Neon flex, Wood frame, 79 x 109 cm /per piece (7 pieces), 2018
- ผลงาน “เรา- เขา” หยิบยืมค�ำจ�ำเพาะจากภาษาเอ็ม วิถีการสนทนาตอบโต้ผ่านแอพพลิ
เคชั่น ลักษณะภาษาเขียนผสมภาษาพูด เกิดค�ำใหม่ที่แฝงอารมณ์ความรู้สึกในรูปค�ำ สื่อความ
หมายความรู้สึก และสัมผัสถึงความสนิทสนมของผู้ใช้ถ้อยค�ำ เป็นค�ำเฉพาะกลุ่มในพื้นที่เสมือน
สะท้อนการสือ่ สารในปัจจุบนั ของสังคมก้มหน้า ผูค้ นหลงใหลการพิมพ์อกั ษรโต้ตอบสนทนาบนสมาร์ท
โฟน มากกว่าเผชิญหน้าสนทนาพื้นที่จริง ด้วยพื้นที่ในการติดตั้งสามารถก�ำหนดทิศทางเข้าชมงาน
โดยจัดวางตัวอักษรแสงที่ผนังเป็นจุดเด่นของค�ำสองค�ำ ด้วยสีสองสีเหลื่อมซ้อนกัน แต่ความสว่าง
ของตัวอักษรแสงสีเหลืองเกิดบดบังแสงสีที่หม่นกว่าของตัวอักษรแสงสีแดง บังเกิดความลวงโดยไม่
คาดคิดโดยเฉพาะการมองในระยะห่าง ค�ำว่า เรา-เขา ถูกลดค่าแสงลวงตาเป็น “เร-ขา หรือ เรา-า”
นัยทับซ้อนถ้อยค�ำบนผนัง ตีความเชื่อมโยงกับตัวอักษรจัดวางทิศทางก้มหน้าชมผลงานที่พื้น สร้าง
อักษรปฏิสัมพันธ์ด้วยจังหวะกระพริบโต้ตอบถ้อยค�ำภาษาเอ็มที่ต่างกัน ผู้ชมสามารถเดินเข้าไปพื้นที่
แห่งการก้มหน้าสภาวะของ เราหรือเขา กับการสัมผัสรับรู้ถึงความลวง และวิถีการล้อเล่นกับภาษา
ร่วมสมัยในพื้นที่เสมือน

ภาพที่ 5 “เรา- เขา” Linoleum, Neon flex, String light tail, Acrylic sheet,
Dimension variable, 2018
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- ผลงาน “เล่น- ค�ำ- ป่ะ” สร้างถ้อยค�ำชักชวนเล่นค�ำกับวาทกรรมออนไลน์ ในนิทรรศการ
สะท้อนวิถีชีวิตยุคปลายนิ้วสัมผัส จากอักษรตัวเล็ก ๆ ที่ไร้สภาวะไร้ตัวตนในสมาร์ทโฟนกลายเป็น
ผลงานแสดงถึงสภาวะแท้จริงของอักษรที่มีตัวตน ในรูปลักษณ์อักษรขนาดใหญ่เรืองแสงลอยเด่น
ท่ามกลางความมืด การเปิดมุมมองในการชมผลงานรอบด้าน ตัวอักษรแสงสีขาวติดตั้งบนวัสดุผิว
เรียบโดยเฉพาะคุณสมบัติด้านความโปร่งใส ท�ำให้ได้ประสบการณ์ในการตีความสิ่งที่เห็นใช่สิ่งที่
เป็นเพียงไหน ขึ้นกับการเลือกมุมมองที่เราพอใจ ผลพลอยได้โดยไม่ได้คาดล่วงหน้า การสะท้อน
กลับจากแสงสี ที่เสริมเติมแต่งผลงานจากสภาพแวดล้อมรอบด้าน ผลงานชิ้นนี้ให้ความอิสระเฉก
เช่นโลกออนไลน์ ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของตนเอง ด้วยภาษาพูดเชิญชวนเล่นค�ำป่ะ เปรียบเสมือนไลน์
สติ้กเกอร์ถ้อยค�ำที่ส่ง “แช็ต” โต้ตอบสื่อสารในสมาร์ทโฟน ผู้ชมเลือกตามความพึงพอใจของตนใน
การรับรู้นัยของค�ำที่จะตีความด้านเดียว หรือนัยแฝงของถ้อยค�ำ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบริบทรอบด้าน
ทั้งสิ่งที่เห็นและสัมผัสรับรู้ที่ได้ ผลงานได้รับความสนใจแบบวิถีของคนรุ่นใหม่ อักษรเรืองแสงและ
การจัดวางเปิดมุมมองรอบด้าน ท�ำให้ผู้ชมเพลิดเพลินหามุมถ่ายภาพแสงเงาอักษรผลงาน

ภาพที่ 7 “เล่น- ค�ำ- ป่ะ” Neon flex, Acrylic sheet, Dimension variable, 2018
8.3 ศิลปะเชิงปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ชุด “แปร- แปล” “จริง- ลวง” และ “ลวงงงง”
- ผลงาน “แปร- แปล” การประกอบสร้างวาทกรรมในพื้นที่เสมือน ถูกท�ำซ�้ำ แปร (เปลี่ยน)
แปล (ความ) ได้มากกว่าต้นฉบับ ข้อความซ�้ำ ๆ ถูกบดบังลดเลือนค�ำบางค�ำ ด้วยการลวงตาจาก
ค่าน�้ำหนักของอักษรตัวเรียงพิมพ์ สื่อความหมายถึงการตีความทับซ้อนกว่าต้นฉบับ การสื่อความ
ของผลงานต้องใช้การพิจารณา ภาษาภาพควบคู่กับภาษาอักษร หากมองค�ำผิวเผินจะสื่อความ
หมายตรงของถ้อยค�ำ แต่ถ้ามองผลงานแบบภาพรวมเลื่อนไหลไปตามจังหวะสีภาพและค�ำ จะรับรู้
ถึงความแปรเปลี่ยน ถ้อยค�ำเดิมความหมายเปลี่ยน
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ภาพที่ 11 “แปร- แปล” Linoleum, Bamboo paper, Plaswood sheet, hook,
109 x 79 cm, 169 x 99 cm, 2018
ผลงานชุดนี้นอกจากตัวงานที่สร้างระยะการโต้ตอบจากการรับรู้ทางมองเห็น เปิดให้มีส่วน
ร่วมสลับสับเปลี่ยนในการเล่นค�ำ ผลการปฏิสัมพันธ์ ผู้ชมสลับที่ตัวอักษร แปรเปลี่ยน แปลความ
ถ้อยค�ำใหม่ และมีการน�ำอักษรผสมปะปนข้ามชิ้นงาน เกิดการแตกค�ำเพิ่มต่างไปจากต้นฉบับ
- ผลงาน “จริง- ลวง” สร้างตัวเรียงพิมพ์ พัฒนาผลงานต่อจากงานชุด แปร- แปล ในการ
สร้างการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ตอบโต้กับค�ำคมออนไลน์ “จริงคือลวง ลวงคือจริง” จากผลงานก่อน
หน้าที่ใช้ความหลากหลายของสีสันและค่าน�้ำหนัก เพื่อสร้างการรับรู้ทางการมองเห็นตัวอักษรแตก
ต่างกัน แต่ผลงานชุดนี้ต้องการเน้นการรับรู้นัยถ้อยค�ำ จึงถ่ายทอดอักษรตัวเรียงพิมพ์ เทคนิคลิโน
เลียม ด้วยการพิมพ์สีเดียวบนกระดาษ ผลงานสร้างวิธีการเล่นสลับค�ำคล้ายเกมส์ต่อค�ำเป็นวิธีสร้าง
การตอบโต้ โดยกระดาษพิมพ์ 1 แผ่นมีตัวเรียงพิมพ์ 4 ตัว ต้องต่อกัน 2 แผ่น ข้อความจะสมบูรณ์

ภาพที่ 12 “จริง- ลวง” Linoleum, Bamboo paper, Plaswood sheet, 95 x 105 cm, 2018
ผู้ชมร่วมเล่นค�ำ ต่อค�ำคมดังกล่าว ระหว่าง จริงคื_อลวง ลวงคื_อจริง ด้วยการเรียงแผ่น
อักษรสลับสับเปลี่ยนนัยถ้อยค�ำประกอบเป็นนัยถ้อยค�ำตามที่ต้องการ ผลการปฏิสัมพันธ์ ผู้ชม
โต้ตอบกับวาทะค�ำคม สร้างการตระหนักรู้ถึงการประกอบสร้างความจริงในพื้นที่เสมือน
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- ผลงาน “ลวงงงง” การประกอบสร้างวาทกรรมในพื้นที่ออนไลน์ สามารถส่งผลกระทบกับ
ความคิดความรู้สึกได้หลากหลาย สร้างการตระหนักรู้นัยทับซ้อน สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ยุคอักษร
ปลายนิ้วสัมผัสที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน โดยน�ำเสนอถึงความลวง สิ่งที่มองไม่เห็นใน
พื้นที่เสมือน ด้วยค�ำว่า “ลวง” ตัวอักษรแอลอีดีบนแผ่นไม้วงกลมสีด�ำ จัดวางตัวอักษรแสงสีม่วงลาย
เส้นโค้งมนและอักษรกลับด้านรอบศูนย์กลางเป็นวงกลม ติดตั้งบนผนังให้ผู้ชมร่วมตอบโต้โดยการ
หมุนผลงาน ด้วยเทคนิคในการประกอบสร้างผลงานดึงความสนใจด้วยแสงสีไฟแอลอีดี ในการมี
ส่วนร่วมสร้างความเคลื่อนไหว เกิดผลทางการลวงตาทั้งจากรูปลักษณ์อักษรที่มีลักษณะภาพ และ
จากอักษรเรืองแสงขณะเคลื่อนไหว

ภาพที่ 13 “ลวงงง” Neon flex, Wood, 58 cm + Diameter, 2018
ผลการปฏิสัมพันธ์ ผู้ชมสร้างการเคลื่อนไหวกับผลงาน เกิดการรับรู้อักษรลวงตา จากการ
หมุนวนเป็นภาพลวดลายเรืองแสงต่าง ๆ ก่อนที่ภาพจะค่อย ๆ หยุดนิ่งกลายเป็นตัวอักษร
4. ศิลปะเชิงปฏิสัมพันธ์ตอบโต้ชุด “สลับ- สแลง” กับ “แฮช- แท็ก”
- ผลงาน “สลับ- สแลง” การรื้อสร้างการรับรู้อักขรวิธี ภาษาเฉพาะกลุ่มสังคมออนไลน์ การ
พิมพ์ผิดแต่อ่านได้ด้วยความคุ้นเคยในสิ่งที่ถูก เพื่อแสดงลักษณะภาษาที่ผิดแผกของสังคมออนไลน์
การล้อเล่นกับภาษาที่เบี่ยงเบนออกไปจากภาษามาตรฐาน ย้อนแย้งการรับรู้รูปอักษรที่ไม่สามารถ
อ่านได้ทันที หรือตีความหมายได้อย่างที่เห็น ผลงานสามารถสร้างความรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง
การใช้ค�ำของยุคสมัย การย่อค�ำ การแปรค�ำ สร้างค�ำใหม่ ๆ โดยหยิบยืมค�ำที่คุ้นเคยในพื้นที่เสมือน
น�ำมาขยายความให้เจาะจงยิ่งขึ้นในพื้นที่จริง ผลงานมีความร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่

121

122

อักษร: ความลวงในพื้นที่เสมือน

ภาพที่ 8 “สลับ- สแลง” Linoleum, Bamboo paper, Wood frame,
34.5 x 61 cm /per piece (6 pieces), 2018
งานชุดนี้เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมเล่นค�ำ รูปแบบตัวเรียงพิมพ์บนกระดาษ จากแบบ
อักษรเจาะช่อง 3 แบบ ด้วยปากกาพู่กัน 6 สี ให้เลือกใช้ในการสร้างรูปลักษณ์อักษรถ้อยค�ำอย่าง
อิสระ โดยมีพื้นที่กล่องข้อความให้ผู้ชม “โพสท์” แบ่งปันถ้อยค�ำ สร้างความย้อนแย้งถึงความมีตัวตน
ของผู้ชมในพื้นที่จริงกับพื้นที่เสมือน ผลการปฏิสัมพันธ์ ผู้ชมสนุกกับการสร้างรูปลักษณ์อักษรด้วย
ถ้อยค�ำกลุ่มค�ำฮิตติดเฟส แบบรื้อสร้างและประกอบสร้างอักษรจัดวางบนกระดาษพื้นที่แสดงความ
คิดความรู้สึก และการมีตัวตนของผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในผลงานและนิทรรศการ

ภาพที่ 9 ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับผลงาน “สลับ- สแลง”
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- ผลงาน “แฮช- แท็ก” สร้างสัมผัสรับรู้ถึงนัยถ้อย ค�ำในสังคมออนไลน์ จากความนิยมใช้
ถ้อยค�ำติดแฮชแท๊ก เพื่อสร้างพื้นที่ความมีตัวตนและการไร้ตัวตนของอักษรในพื้นที่เสมือน ด้วย
เทคนิคสร้างความลวงจากการตั้งจังหวะการติดดับของแสงสีหลอดไฟแอลอีดี ในการปะติดปะต่อใน
แต่ละชุดถ้อยค�ำ แสงที่มีโทนสีหลากหลายสร้างการอ�ำพลางต่อการมองเห็น ท�ำให้ไม่สามารถอ่าน
ครบข้อความได้ในทันที อาศัยการเดาข้อความจากความคุ้นชินกับแฮชแท็กติดกระแสนิยม

ภาพที่ 10 “แฮช- แท็ก” String light tail, Led writing board, Acrylic sheet
Dimension variable, 2018
ผู้ชมสามารถกดปุ่มควบคุมเปลี่ยนจังหวะของแสงกระพริบ และร่วมสร้างแฮชแท็กหรือค�ำ
ค้นหา เขียนเพิ่มบนกระดานไฟแอลอีดีที่ติดตั้งไว้กับผลงาน ด้วยปากกาเรืองแสงหลากสีที่จัดเตรียม
ไว้ให้ ผลการปฏิสัมพันธ์ ผู้ชมได้คิดแฮชแท็ก ค�ำค้นหาของตนเอง หรือหยิบยืมมาจากวาทกรรม
ออนไลน์ โดยสนุกกับการแสดงออกถึงการมีตัวตนปรากฎในผลงาน มากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์สร้าง
จังหวะการกระพริบของแสงไฟ และเพลิดเพลินกับการหามุมถ่ายภาพตนเองร่วมกับผลงานเพื่อ
“โพสท์” เผยแพร่ลงในพื้นที่ออนไลน์
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สรุปและอภิปรายผล
กลวิธปี ระกอบสร้างอักษรศิลปะจัดวาง ภาพตัวแทน อักษรออนไลน์ในบริบทใหม่ ยุคปลาย
นิว้ สัมผัส แสดงถึงอักษรเป็นเครือ่ งมือ วิถกี ารแสดงออก ผ่านการปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบนิทรรศการ
ระหว่างผูช้ มกับงานศิลปะ เป็นไปตามแนวความคิดและแสดงผลตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สังเคราะห์ถ้อยค�ำจากโลกเสมือน แปรเปลี่ยนเป็นกลวิธีประกอบสร้างอักษรศิลปะจัด
วาง เพื่อแสดงถึงความจริงความลวงของวาทกรรมในพื้นที่เสมือน โดยหยิบยืมค�ำจ�ำเพาะจากวาท
กรรมออนไลน์ ประกอบสร้างอักษรศิลปะจัดวาง จ�ำนวน 5 ชุด และอักษรศิลปะเชิงปฏิสัมพันธ์
ตอบโต้ จ�ำนวน 5 ชุด ซึ่งได้ผลใน 3 ประเด็น ดังนี้
- สื่อความหมายทับซ้อนเพื่อสะท้อนถึงวาทกรรมออนไลน์ การลวงความหมายสองรูปแบบ
นัยตรงและนัยแฝง ผ่านอักษรถ้อยค�ำร่วมสมัย สร้างแรงปะทะความรู้สึกกับผู้ชม ที่มีประสบการณ์
ร่วมกับค�ำ ส่งผลต่อการรับรู้นัยความหมาย ความจริงเสมือน ความสัมพันธ์ใหม่ในสังคมออนไลน์
- รื้อสร้างการรับรู้อักขรวิธี ภาษาเฉพาะกลุ่ม โดยใช้กลวิธีประกอบสร้างอักษรศิลปะจัดวาง
อักษรสลับที่แต่สามารถสื่อสารเข้าใจได้ เพื่อแสดงลักษณะภาษาที่ผิดแผกของสังคมออนไลน์ การ
ล้อเล่นกับภาษา ผู้ชมรับรู้ภาษาที่ผิดได้เพราะความคุ้นเคยจากการรู้ภาษาที่ถูก ภาษาท�ำหน้าที่
สื่อสารแต่ภาษาไม่ใช่ความจริงแท้ เป็นเพียงสัญญะ ที่เข้าใจร่วมกันของวัฒนธรรมร่วมสมัย
- ย้อนแย้งการประกอบสร้างอักษร ตัวเรียงพิมพ์ระบบเก่า ที่ต้องอาศัยระยะเวลา และ
ความพิถีพิถัน ประกอบเป็นถ้อยค�ำภาษาระบบใหม่ ของยุคปลายนิ้วสัมผัสที่ฉับไวทันใจ ภาษาที่ไร้
ขอบ เขต สร้างความแปลกใหม่ ดึงดูดความสนใจผู้ชมถึงการย้อนแย้งรูปลักษณ์อักษรและนัยถ้อยค�ำ
จริงลวง พื้นที่จริงพื้นที่เสมือน
2. เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมสร้างรูปลักษณ์อักษร สู่การมีตัวตนของการเล่นค�ำ เพื่อรับรู้
ถึงความย้อนแย้งระหว่าง จริงกับลวง พื้นที่จริงกับพื้นที่เสมือน โดยสร้างการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับ
ผลงาน ด้วยค�ำเชิญชวนเล่นค�ำ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สลับค�ำ เพิ่มค�ำ เขียนค�ำ สร้างค�ำ
- ผู้ชมร่วมตอบโต้กับผลงาน สร้างรูปลักษณ์อักษรถ้อยค�ำในแบบที่ต้องการ สนุกกับการ
เล่นค�ำแสดงความคิดความรู้สึก และการมีตัวตนร่วมกับผลงาน ย้อนแย้งจริงลวง พื้นที่จริงพื้นที่
เสมือน
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ตารางที่ 3 สรุปผลการแสดงออกผลงานอักษรศิลปะจัดวาง
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อักษร: ความลวงในพื้นที่เสมือน

ตารางที่ 4 สรุปผลการแสดงออกผลงานอักษรศิลปะเชิงตอบโต้
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จากการสรุปผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ศิลปะที่ใช้ตัวอักษรเป็นสื่อหลักในการแสดงออก
สามารถน�ำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมกับบริบท
ปัจจุบันที่มีปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเป็นล�ำดับ เห็นได้จากการใช้อักษร ตัว
เรียงพิมพ์มาจนถึงการสื่อสารออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ สาระทางภาษาถ้อยค�ำที่
ปรากฏในสังคมทั้งความจริงความลวง ด้วยสื่อหลากหลาย ภาษาถูกน�ำมาเป็นเครื่องมือหรือวิถี
ทางการแสดงออก อักษรในพื้นที่เสมือนและอักษรในพื้นที่ศิลปะ สะท้อนแนวคิดหลังสมัยใหม่ ที่
หลาก หลายทิศทางในลักษณะย้อนแย้ง ต้องถอดรหัสหาความหมาย การประกอบสร้างความจริง
การลดคุณค่าความเป็นต้นฉบับด้วยการผลิตซ�้ำ หยิบยืมวาทกรรม สร้างแรงปะทะต่อความรู้สึกร่วม
ถ้อยค�ำ สื่อความหมายสองระดับนัยตรงและนัยแฝง การมีตัวตนในแบบที่ต้องการ รื้อสร้างการรับรู้
ล้อเล่นกับภาษาแนวทางใหม่ เพื่อตระหนักถึงความจริงเสมือน ความสัมพันธ์ใหม่ในปัจจุบัน การ
ย้อนแย้ง จริงลวง พื้นที่จริงพื้นที่เสมือน น�ำไปสู่แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ลองผิดลองถูก
วิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาผลงาน ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ กลวิธีประกอบสร้างอักษรศิลปะจัดวาง
แสดงถึงความจริงความลวงของวาทกรรมในพืน้ ทีเ่ สมือน รูปแบบวิธนี ำ� เสนออักษรและการสร้างสรรค์
ในบริบทใหม่ วิถกี ารสนทนาร่วมสมัยยุคปลายนิว้ สัมผัส ผ่านการปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบนิทรรศการ
ระหว่างผูช้ มกับงานศิลปะ ผูช้ มมีสว่ นร่วมกับผลงานโดยตรง ท�ำให้เข้าถึงเจตนาของผูส้ ร้างสรรค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หวังว่าผลงานดุษฎีนพิ นธ์ชดุ นีจ้ ะก่อให้เกิดแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการ
สร้างสรรค์ศลิ ปะขึน้ อย่างหลากหลาย และเป็นประโยชน์ตอ่ วงการศิลปะและสังคมต่อไป
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จาก “ห้องแถวไม้” มาเป็น “ตึกแถว” ในตลาดหนองมน
พัฒนาการความเป็นอยูช่ มุ ชน ควบคูก่ บั สถาปัตยกรรม
From the “row house” to the “shophouse” in the market Nongmon Community
Development Coupled with architecture
กิตติธัช ศรีฟ้า 1

บทคัดย่อ
ตลาดหนองมนชุมชนการค้าเก่าแก่แห่งดินแดนบูรพาทิศ บนผืนแผ่นดินไทย ที่ครั้งหนึ่งเคย
เฟื่องฟูมาก ก่อนที่จะเกิดภาวะเศษฐกิจ พ.ศ. 2540 โดยชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนค้าขายอย่างแท้จริง
สังเกตได้จากรูปแบบอาคารที่ปรากฏอยู่ในตลาดแห่งนี้ ตั้งแต่อาคารยุคแรกจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้
ว่าเป็นอาคารพาณิชย์ทั้งสิ้น และที่น่าสนใจที่สุดคือ ตลาดหนองมนมีอาคารพาณิชย์หลายแบบ
หลายยุคในที่เดียวกัน เริ่มตั้งแต่ที่เป็น “ห้องแถว” ชั้นเดียว และพัฒนาการมาจนเป็น “ตึกแถว” แบบ
หลายชั้น ซึ่งโดยปกติในชุมชนอื่นมักจะมีไม่ครบทุกยุคสมัยเช่นนี้ เมื่อเป็นเช่นนั้น อาคารพาณิชย์ใน
หนองมนจึงสามารถเล่าเรื่องราวของตนเองผ่านสถาปัตยกรรมได้อย่างน่าสนใจ ท�ำให้เรามองเห็น
ช่วงก�ำเนิด รุ่งเรือง และการหยุดนิ่ง ได้อย่างชัดเจน ผ่านสถาปัตยกรรมในตลาดหนองมนแห่งนี้
ค�ำส�ำคัญ : ห้องแถว ตึกแถว ตลาดหนองมน

1

อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
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จาก “ห้องแถวไม้” มาเป็น “ตึกแถว” ในตลาดหนองมน
พัฒนาการความเป็นอยู่ชุมชน ควบคู่กับสถาปัตยกรรม

Abstract
Nong Mon Market Old Trafford Community East of the land. In Thailand That once
flourished. Before the crisis in 1997, the community was a real trading community. Observe
the building model that appears in this market. From early to present. It is seen as a commercial building. And the most interesting is. Nongmon has many commercial buildings in
the same place. From the row house and developed into a multi-storey shophouse, usually
in other communities usually do not have all this age. As such The commercial buildings in
Nongmon are able to tell their story through architecture. We see the prosperity and the
standstill. Clearly Through the architecture of this market Nongmon.
keyword : row house, shophouse, NongMon Market

หลักการและเหตุผล
“หนองมน” เป็นชุมชนค้าขายที่เคยรุ่งเรืองมากในอดีต สมัยที่บางแสนยังได้รับความนิยม
ในด้านแหล่งพักผ่อน สถานที่ตากอากาศ ก่อนที่จะเกิดภาวะเศษฐกิจ พ.ศ.2540 ส่งผลให้หนองมน
เงียบเหงาลงเพราะพิษเศรษฐกิจ หากแต่ก็ยังคงอยู่ได้ในฐานะแหล่งการค้า ถึงแม้จะไม่รุ่งเรืองอย่าง
ที่เคย แต่ก็ยังไม่เคยตายไปเหมือนตลาดโบราณในหลาย ๆ แห่ง หนองมนมีสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่
เป็นอาคารพาณิชย์ ที่น่าสนใจคือ อาคารพาณิชย์ในหนองมนมีตั้งแต่ห้องแถวในยุคแรกของการมี
อาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และมีทุกรูปแบบในพัฒนาการของตึกแถว จึงท�ำให้เห็นได้ว่า
วัฒนธรรมการค้าในหนองมน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยตาย ไม่เคยหยุดนิ่ง ชุมชนหนองมน
เคลื่อนไหวตามแรงเศษฐกิจ นั้นแสดงให้เห็นได้ว่าชุมชนแห่งนี้คือ “ชุมชนแห่งการค้าขายอย่าง
แท้จริง” ดังนั้นการศึกษาเรื่องอาคารพาณิชย์ในชุมชนแห่งนี้ จะท�ำให้เข้าใจพัฒนาการทางเศษฐกิจ
ผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาหาความเป็นมาทางสถาปัตยกรรมอาคารพาณิชย์
2. เพื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์ส�ำคัญกับสถาปัตยกรรมในหนองมน
3. เพื่อหาข้อสรุปพัฒนาการรูปแบบอาคารพาณิชย์ในหนองมน

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

ขอบเขตเรื่อง

บทความฉบับนี้มุ่งประเด็นไปที่ รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารพาณิชย์ ในบริเวณตลาด
หนองมนเป็นหลัก เพื่อศึกษาพัฒนาการของสถาปัตยกรรมอาคารพาณิชย์ และน�ำไปเทียบเคียงกับ
สถาปัตยกรรมอาคารพาณิชย์ในกรุงเทพฯ รวมไปถึงเทียบเคียงกับเหตุการณ์ส�ำคัญต่าง ๆ ที่มีผลให้
เกิดการเป็นแปลงในด้านการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ดังกล่าวในหนองมน

นิยามศัพท์
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ระบุ ถึงความหมายของ “ตึกแถว” ซึ่ง
หมายรวมถึง “หอง แถว” ไวดังนี้
“ตึกแถว น. อาคารที่ก่อด้วยอิฐฉาบปูนหรือ คอนกรีตท�ำเป็นห้อง ๆ เรียงติดกันเป็นแถว, 		
หองแถวก็เรียก” อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่ออก ตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ก�ำหนดนิยามของ “ตึกแถว” และ “ห้องแถว ” ที่แตก
ต่างกันตามวัสดุที่ใชส�ำหรับก่อสร้างกล่าวคือ
“ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่พักอาศัยหรือ อาคารพาณิชย์ยซึ่งปลูกสร้างติดต่อกัน
เป็นแถวเกินกว่าสองหอง และประกอบด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่
“ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่พักอาศัยหรือ อาคารพาณิชย์ยซึ่งปลูกสร้างติดต่อกัน
เป็นแถวเกินกว่าสองห้องและประกอบด้วยวัตถุอันไม่ใช่วัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

บทความ

“ตลาดหนองมน” เป็นชื่อเรียกสถานที่แห่งหนึ่งในต�ำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีลักษณะ
เป็นชุมชนเก่าแก่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดชลบุรีประมาณ 11 -12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากทางแยก
เข้าหาดบางแสนเพียงประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ ในอดีตตลาดหนองมนนับเป็นแหล่งการค้าที่ เจริญ
มากที่สุดในจังหวัดชลบุรี ทั้งสองฝั่งเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินกันเต็มไปทั้งตลาด โดยส่วนมากมาจับจ่าย
ใช้สอยเพื่อซื้อของฝากไปให้ญาติพี่น้อง โดยตลาดแห่งนี้เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมือง และของที่
ระลึกที่มีชื่อของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อาหารแห้ง เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยหลอด ปลาริวกิว กะปิ น�้ำปลา
ฯลฯ ขนม และอาหารส�ำเร็จรูป เช่น ห่อหมก กล้วยฉาบ เผือกฉาบ ผลไม้กวน ผลไม้แช่อิ่ม และขนม
หวานนานาชนิด เช่น ข้าวหลาม ขนมจาก ขนมไทยต่าง ๆ และ เครื่องจักรสานที่ท�ำจากไม้ไผ่ หรือ
หวายที่มาจากอ�ำเภอพนัสนิคม ซึ่งมีฝีมือการสานประณีตละเอียด
ตลาดหนองมนในอดีต ผู้เริ่มก่อตั้งหรือเป็นเจ้าของตลาดนั้นเป็นคหบดีชาวจีน เริ่มจาก
ก่อสร้าง “ห้องแถว” ให้เช่า (ภายในที่ดิน) ห้องแถว” หมายถึง อาคารที่พักอาศัยหรือ อาคารพาณิชย์
ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกินกว่าสองห้องและประกอบด้วยวัตถุอันไม่ใช่วัตถุทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) เมื่อมีห้องแถวขึ้นมาก็มีคนมาอยู่อาศัย มีการค้าขาย มีร้านกาแฟ
ร้านขายอาหารจีน ร้านขายของ ร้านตัดผม ร้านขายยา ร้านรับตัดเสื้อผ้า ร้านขายของช�ำ ร้านขายส่ง
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สินค้าไปตามชุมชนชาวไทยที่ห่างออกไป มีส่วนกลางที่เป็นตลาดขายผักสด อาหารสด มีเขียง
หมู เขียงเนื้อสด เป็นต้น (ชนิดา ตันติยาพงษ์, 2546)
โดยห้องแถวในระยะแรกของตลาดหนองมนนั้น เป็นลักษณะเรือนแถวไม้ชั้นเดียวต่อมามี
พัฒนาการณ์เป็นเรือนแถวไม้สองชั้น และพัฒนามาเป็นเรือนแถวครึ่งปูนครึ่งไม้สองชั้น โดยชั้นล่าง
ก่อปูน และชั้นบนเป็นไม้มีระเบียงด้านหน้าเพิ่มขึ้นมา ต่อมากลายเป็นอาคารปูนสองชั้นเรียงต่อกัน
เป็นแถว และภายหลังมีการสร้างอาคารปูนมากขึ้น ซึ่งเริ่มมีความสูงมากกว่าสองชั้นขึ้นไปมากขึ้น
เรื่อย ๆ ตามการเติบโตของเศรษฐกิจของชุมชน จนเราเรียกกันว่า “ตึกแถว”

ภาพที่ 1 : ห้องแถวไม้ชั้นเดียว
เมื่อกล่าวถึง “ตึกแถว” เข้าใจว่าผู้คนคงนึกภาพออกได้ไม่ยากนัก และเข้าใจว่าหลายคนคง
นึกถึงอาคารพาณิชย์ที่วางเรียงตัวกันอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบเหมือน ๆ กัน ใช้ผนังร่วมกัน มีความสูง
เท่ากัน ซึ่งนั่นเองคือเอกลักษณ์ส�ำคัญของตึกแถว “ตึกแถว” เรียกกันอย่างเป็นทางการว่า “อาคาร
พาณิชย์” (shophouse) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทหนึ่งของทั้งคนพื้นเมือง และคนเมือง
มักมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิวัฒนาการมาจากห้องแถวไม้ของชาวจีนที่มาอาศัยอยู่
ในประเทศไทย (น. ณ ปากน�้ำ , 2543) โดยห้องแถวไม้ดังกล่าวยังคงพบเห็นอยู่ที่ตลาดหนองมนบาง
ส่วน ซึ่งจากการสอบถามคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตลาดหนองมนจึงได้ข้อมูลเบื้องต้นมาว่า เรือนแถว
ไม้ชุดแรก ๆ เป็นเรือนแถวไม้ชั้นเดียว เดิมทีบริเวณพื้นมิได้เป็นปูน หากแต่เป็นเพียงพื้นดินอัดแน่น
ก�ำแพงท�ำด้วยไม้ ประตูเป็นแผ่นไม้เรียงต่อกันทีละแผ่นในรางที่ท�ำจากไม้ หลังคามุงด้วยจาก ต่อมา
จึงเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคามาเป็นสังกะสี และเทพื้นปูน
หลังจากยุคเริ่มแรกของเรือนแถวไม้ในตลาดหนองมน ซึ่งเดิมที่เป็นการค้าขายแลกเปลี่ยน
สินค้ากันภายในชุมชนของตนเอง และชุมชนใกล้เคียงเป็นหลัก หากแต่หนองมนอยู่ใกล้ “หาดบาง
แสน” ซึ่งเป็นสถานที่ต่างอากาศในยุคแรก ๆ บางแสนเดิมเป็นชายทะเลรกร้าง ตั้งอยู่ในต�ำบล
แสนสุข กระทั่ง พ.ศ.2486 เริ่มให้มีการสร้างสถานตากอากาศขึ้นมีการสร้าง โรงแรม และ ที่พักต่าง ๆ
ด�ำเนินการโดยบริษัทแสนส�ำราญ จึงเรียกว่าสถานตากอากาศแสนส�ำราญตามชื่อบริษัท ต่อมาใน

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

พ.ศ. 2503 จึงโอนให้ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเปลี่ยนชื่อเป็น สถานตากอากาศบางแสน
จึงท�ำให้มนี กั ท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากหลัง่ ไหลเข้ามาภายในพืน้ ที่ ส่งผลให้เกิดความเจริญทางเศษฐกิจ
การค้าภายในตลาดหนองมนอย่ า งต่ อเนื่ อง จนเริ่ มมี การค้ า ขายให้ กับนั กท่อ งเที่ยวในช่ว ง
ประมาณปี 2515 (จันทร์สอน, 2550) มีผลท�ำให้ความต้องการแหล่งค้าขายรวมถึงที่พักอาศัยเพิ่ม
มากขึ้น จนไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีการสร้างเรือนแถวไม้เพิ่มเติม โดยใช้โครงสร้างแบบ
เดิมหากแต่มีสองชั้น กล่าวคือ ยังคงเรือนแถวไม้หากแต่เป็นสองชั้นโดยใช้ชั้นล่างขายของส่วนชั้น
บนนั้นเป็นที่พักอาศัย มีการปูพื้นปูนและกระเบื้อง ก�ำแพงยังคงท�ำด้วยไม้ ประตูเป็นแผ่นไม้เรียงต่อ
กันทีละแผ่นในรางที่ท�ำจากไม้เช่นเดิม หลังคามุงด้วยสังกะสี และยังไม่มีระเบียงด้านหน้า ซึ่งในยุค
เรือนแถวไม้สองชั้นยุคแรกนี้ เรือนแถวไม้ยังไม่เน้นความสวยงามมากนัก หากแต่เน้นประโยชน์
ใช้สอยเป็นหลัก

ภาพที่ 2 : เรือนแถวไม้สองชั้น บริเวณชั้นสองยังไม่มีระเบียงด้านหน้า
ซึ่งต่อมาเมื่อการค้าขายดีขึ้นตามล�ำดับ เรือนแถวชุดใหม่ก็เกิดขึ้นโดยมีโครงสร้างทุกอย่าง
ใกล้เคียงของเดิมทุกอย่าง หากแต่มีการเพิ่มเติมระเบียงด้านหน้าบ้านบริเวณชั้นสอง ในขณะ
เดียวกันนี้ก็พบว่าเกิดเรือนแถวชุดใหม่ขึ้น ซึ่งคาดว่าร่วมสมัยกันกับเรือนแถวไม้สองชั้นมีระเบียงที่
ชั้นสอง กล่าวคือ พบว่ามีเรือนแถวในลักษณะเดียวกันหากแต่ชั้นล่างก่ออิฐถือปูแล้ว จึงเรียกว่าเรือน
แถวครึ่งไม้ครึ่งปูน มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกัน มีระเบียงที่หน้าบ้านชั้นสองเหมือนกัน ต่างกันเพียง
ชั้นล่างที่มีการก่ออิฐถือปูนเท่านั้นเอง
ต่อมาราว พ.ศ. 2525 โดยเทียบเคียงกับสถาปัตยกรรมของตึกแถวในกรุงเทพฯ พบว่ามี
เรือนแถวที่ก่อสร้างด้วยปูนทั้งหลัง มีลักษณะสองชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้อง ยังไม่มีดาดฟ้า และ
งานออกแบบเป็นลักษณะเหลี่ยมมุมคล้ายกล่อง ยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคของ “ตึกแถว” ช่วงแรกใน
ตลาดหนองมน ที่มีการก่ออิฐถือปูน ต่อมาห้องแถวไม้เก่าในยุคแรก ๆ เริ่มช�ำรุดทรุดโทรมจึงมีการรื้อ
ทิ้ง และสร้างตึกแถวขึ้นจ�ำนวนมากในตลาดหนองมน
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“ตึกแถว” ที่มีลักษณะก่ออิฐถือปูนนั้น ตามหลักฐานที่พบ มีข้อสันนิษฐานว่า “ตึกแถว” เกิด
ขึ้นในประเทศไทยพร้อมถนนสายแรกในประเทศไทยนั้นคือ “ถนนเจริญกรุง” ซึ่งเป็นถนนที่พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2404 (ลิมป์, 2553) โดยพื้นที่ดัง
กล่าวส่วนใหญ่เป็นของบรรดาเจ้าขุนมูลนาย และหน่วยราชการ โดยในอดีตคนไทยส่วนใหญ่เดิน
ทางสัญจรกันทางน�้ำเป็นหลัก เศรษฐกิจกิจหรือแหล่งการค้าจึงเจริญอยู่ตามชายคลอง แต่เมื่อมีการ
ตัดถนนขึ้น ท�ำให้การสัญจรเปลี่ยนรูปแบบไป เศรษฐกิจหรือแหล่งการค้าก็เปลี่ยนไปเช่นกัน เมื่อการ
ค้าย้ายแหล่งจากชายคลองมาอยู่บนถนน บรรดาเจ้าขุนมูลนายจึงสร้างเป็นตึกแถวให้คนยากจนเช่า
และท�ำเป็นสัญญาระยะยาว เช่น บริเวณเวิ้งนาครเขษม หรือชุมชนหวั่งหลี (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี.
คณะกรรมการช�ำระประวัติศาสตร์ไทย., 2525) ที่มีรูปแบบตัวตึกที่อยู่ติดกันตลอดแนว โดยใช้ผนัง
ร่วมกัน ด้านในที่ไม่ติดถนนก็เป็นบ้านพักอาศัยธรรมดา แต่ส่วนที่อยู่ติดถนนหรือหัวมุมก็มักจะเป็น
ร้านของขาย จนกลายเป็นต้นแบบของตึกแถวของพื้นที่ต่อมา
ต่อมาเมื่อถึงยุคที่ต้องเร่งสร้างเมือง ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงนั้น ในระยะ
แรกบ้านเมืองมีซากปรักหักพังอยู่มาก จึงจ�ำเป็นต้องบูรณะ และเริ่มสร้างอาคารที่พักอาศัยกันครั้ง
ใหญ่ ตึกแถวเป็นตัวเลือกแรก ๆ เนื่องจากสร้างง่าย แข็งแรง และสามารถท�ำการค้าได้ ถัดมาในสมัย
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นยุคทองในเรื่องการตื่นตัว และเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
สูงสุด เห็นได้จากมีการร่างแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ขึ้นมา เพื่อรองรับ
การเติบโตของเมือง รวมไปถึงการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นมาอย่าง
เช่น กองเคหสถาน กรมประชาสงเคราะห์ หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผลพวงหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้น
ก็คอื การขยายตัวด้านอสังหาริมทรัพย์ ‘ตึกแถว’ รวมไปถึงสิง่ ทีเ่ รียกว่า ‘แฟลต’ จ�ำนวนมาก (ชูวยิ ์ สุขฉายา,
2518) เมื่อประเทศไทยผ่านยุคที่ต้องเร่งสร้างเมืองมาได้ ก็ถึงเวลาก้าวเข้าสู่ ยุคที่ความเจริญเรียกหา
หลังจากที่ประเทศไทย ผ่านวิกฤตทางการเมืองช่วงปี 2519 มาได้ เริ่มมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง พื้นที่หลายแห่งกลายเป็นย่านธุรกิจที่ส�ำคัญของ เช่น สุขุมวิท เพชรบุรี หรือสีลม ก็ตาม
ที มีผลท�ำให้ราคาที่ดินพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้เองบรรดาเจ้าของที่ดินเหล่านี้ จึงถือโอกาส
สร้างตึกสูงเพื่อรองรับกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป อีกทั้งลดระยะเวลาท�ำสัญญาเช่าให้เหลือเพียง
แค่ 2-3 ปีเท่านั้น ในขณะเดียวกันโครงการทางด้านคมนาคมต่าง ๆ ก็มีการพัฒนาขึ้น ทั้งรถไฟ
ลอยฟ้า และใต้ดิน มีผลให้เกิดการก่อสร้างคอนโดมิเนียมขึ้นจ�ำนวนมาก หากแต่ว่าตึกแถวเองก็ยัง
คงได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ขาย เนื่องจากยังคงท�ำการค้าได้ตามหน้าอาคาร (เพ็ญศรี
ฉันทวรางค์, 2529.) ซึ่งยุคนี้เองที่คาดว่าส่งอิทธิพลงานออกแบบตึกแถว มายังตลาดหนองมน ระยะ
นี้ตลาดหนองมนเจริญสุดขีด และเป็นตลาดที่ได้มาตรฐาน ในสมัยที่พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเป็น
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากในช่วงนั้นระบบเศรษฐกิจภายในประเทศดีมาก มีการขยายตัวอย่างต่อ
เนื่อง การก่อสร้างตึกแถวในตลาดหนองมนก็ขยายตัวตามเศษฐกิจ จนมีการสร้างตึกแถวที่มี
มากกว่าสองชั้นและมีดาดฟ้า
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ภาพที่ 3 : ตึกแถวในยุค ที่ก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง
และเมื่อทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างหวัง ประเทศไทยเข้าสู่ยุคฟองสบู่แตก ในช่วงปี พ.ศ. 2540
ระยะนี้ตึกแถวเริ่มไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ผ่านมา เนื่องจากมีอาคารอยู่อาศัยแบบใหม่เกิดขึ้นที่
เรียกว่า “ทาวน์เฮาส์” ซึ่งเหมาะสมชนชั้นกลาง ไม่ว่าจะด้วยขนาด และราคาที่เหมาะสมกับช่วงที่
ประเทศไทยเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจตกต�่ำ ท�ำให้เกิดมีเหตุตึกแถวร้าง ไม่มีใครเข้าไปใช้ประโยชน์ โดย
เฉพาะย่านเศรษฐกิจหลายแห่งที่ท�ำการค้าในตึกแถวพากันปิดเงียบไป (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524) รวมทั้งหนองมนก็พบกับปัญหานักท่องเที่ยวซบเซาเช่นกัน ส่งผล
ให้การก่อสร้างต่าง ๆ หยุดชงักไปหมด ดังนั้นเราจึงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของตึกแถวในบริเวณ
ตลาดหนองมนมากนัก มิหน�ำซ�้ำยังเริ่มเกิดตึกแถวร้างในตลาดหนองมน บริเวณที่ยังท�ำการค้าอยู่คง
เหลือเพียงตึกแถวที่ติดกับถนนสุขุมวิทขาเข้าเท่านั้น
เมื่อผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 มาแล้ว เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นตามล�ำดับ และกลับ
มาเฟื่องฟูอีกครั้ง แต่ดูเหมือนสถานการณ์ของตึกแถวจะไม่คึกคักเช่นเคย โดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ.
2550 เป็นต้นมา รูปแบบตึกแถวแบบดั้งเดิมเริ่มไม่มีการก่อสร้างรวมไปถึงมีการทุบท�ำลายบางส่วน
อาจเพราะมีการขยายของเมืองที่มากขึ้น และการพลิกโฉมของกิจการคอนโดมิเนียมตามเส้นทาง
สถานีรถไฟฟ้า ที่มีขีดความสามารถจุคนได้มากกว่า ท�ำให้สะดวกต่อการคมนาคม เจ้าของตึกแถว
จ�ำนวนไม่น้อยเริ่มขายตึกหรือไม่ก็ทุบทิ้ง แล้วเปลี่ยนมาสร้างคอนโดมิเนียมแทน เช่นเดียวกับแหล่ง
พื้นที่ตึกแถวโบราณที่ทยอยหมดสัญญา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะเห็นชุมชนโบราณที่เคยเรียงราย
ด้วยตึกแถวเริ่มหายไปทีละแห่งสองแห่ง เช่น ชุมชนสามย่าน ซอยหวั่งหลี ฯลฯ ช่วงเวลาเดียวกันนี้ที่
ตลาดหนองมนก็ยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวเริ่มหดหายเพราะพิษเศรษฐกิจ เมื่อการค้า
ซบเซา การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ก็หยุดลง ดังนั้นเราจึงไม่เห็นตึกแถวรูปแบบใหม่ ๆ หลังจาก
ยุค พ.ศ. 2540 มากนัก จึงกล่าวได้ว่าจวบจนปัจจุบันการก่อสร้างตึกแถวในเมืองไม่มีให้เห็นอีกต่อไป
เหลือเพียงตึกแถวดั้งเดิมที่เคยก่อสร้างมาเมื่อนานมาแล้ว และยังคงใช้ประโยชน์ทางการค้าได้
เท่านั้น
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จาก “ห้องแถวไม้” มาเป็น “ตึกแถว” ในตลาดหนองมน
พัฒนาการความเป็นอยู่ชุมชน ควบคู่กับสถาปัตยกรรม

บทสรุป
สถาปัตยกรรมในตลาดหนองมน ตั้งแต่เริ่มสร้าง จวบจนปัจจุบันพบว่า ทั้งหมดเป็นรูปแบบ
อาคารที่ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อท�ำการค้าโดยเฉพาะ โดยอาคารทั้งหมดท�ำให้เราทราบถึงพัฒนาการใน
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจตลาดหนองมน ซึ่งสะท้อนไปที่สภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป
จวบจนเกิดภาวะการณ์เปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจตกต�ำ่ ภายในประเทศ ส่งผลให้การค้าในตลาดหนองมน
ถดถอย การก่อสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมก็หยุดชะงักลงชั่วขณะ ในขณะ
เดียวกันผูค้ นในชุมชนรุน่ ลูก รุน่ หลาน เริม่ ทยอยย้ายเข้าไปเรียนในเมือง เนือ่ งจากการเดินทางสะดวก
สบายมากขึน้ ส่งผลให้ผคู้ นหลัง่ ไหลไปท�ำงานในเมืองเมือ่ เรียนจบ จึงเริม่ ท�ำให้ตลาดเงียบเหงาอีกครัง้
แต่ถงึ แม้จะเงียบเหงา แต่หนองมนไม่เคยตาย ยังคงเป็นตลาดทีท่ ำ� การค้าต่อไป ยังคงเป็นแหล่งชุมนุม
ค้าขาย ให้กบั ผูค้ นในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเรือ่ ยมา ดังทีเ่ รามองเห็นผ่านสถาปัตยกรรมทีย่ งั คงรักษารูปแบบ
ดัง้ เดิม และทีม่ กี ารก่อสร้างใหม่ตามสมัยนิยม

อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ ท�ำให้ทราบถึงพัฒนาการของตลาดหนองมน ผ่านการวิเคราะห์รูปแบบ
สถาปัตยกรรม ที่บ่งบอกช่วงเวลาในการก่อสร้าง ตามรูปแบบสมัยนิยมของรูปแบบสถาปัตยกรรม
นั้น ๆ การคงอยู่ ความรุ่งเรือง ยุคซบเซา การเคลื่อนไหวของเวลา ส่งผลให้สถาปัตยกรรมในบางช่วง
เคลื่อนไหวรวดเร็ว และบางช่วงหยุดชะงัก บางช่วงชะลอตัว ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ตลาดหนองมน เป็นชุมชนการค้าอย่างแท้จริง ที่ไม่เคยตาย

ข้อเสนอแนะ
บทความชิ้นนี้ยังเป็นแค่การศึกษาในแบบภาพกว้างเท่านั้น ซึ่งยังมิได้มีการเจาะลึกลงไป
ในรายละเอียดของแต่ละอาคาร หากมีการศึกษาครั้งต่อไปในเรื่องลักษณะเดียวกัน ควรจะท�ำการ
ศึกษาทีละอาคารอย่างละเอียด ซึ่งอาจจะเข้าใจถึง ชนชาติ เชื้อชาติ การเป็นอยู่ ศาสนา ซึ่งส่งผลต่อ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ของตลาดหนองมนได้มากขึ้นตามล�ำดับ
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แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม : ไม้แกะสลักบ้านซือเหอ มณฑลยูนนาน
และไม้แกะสลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
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แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม : ไม้แกะสลักบ้านซือเหอ
มณฑลยูนนานและไม้แกะสลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
WOOD CARVINGS CULTURAL PRODUCTS MANAGEMENT: SHIHE VILLAGE,
YUNNAN PROVINCE AND BANTAWAI, CHIANGMAI PROVINCE
เคอตี้ ตู้1
ภรดี พันธุภากร2
ภูวษา เรืองชีวิน3

บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม :
ไม้แกะสลักบ้านซือเหอ มณฑลยูนนานและไม้แกะสลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักบ้านซือเหอ มณฑลยูนนานและบ้านถวายจังหวัด
เชียงใหม่ ตลอดจนวิเคราะห์จดุ เด่นด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมเพือ่ ค้นหาวิธีการและ
แนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น
จากการศึกษาพบว่า ไม้แกะสลักบ้านถวายและบ้านซือเหอเป็นทักษะงานฝีมอื ทีส่ ำ� คัญอย่าง
หนึง่ ในการแสดงเอกลักษณ์ของประเทศหรือภูมภิ าค นับตัง้ แต่อดีต ไม้แกะสลักคือสิง่ ทีส่ ะท้อนและน�ำ
เสนอวิถชี วี ติ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและศาสนาของคนในท้องถิน่ ตลอดจนเป็นส่วนส�ำคัญของ
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมทีม่ มี ลู ค่าในเชิงพาณิชย์สงู อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั อุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย และบ้านซือเหอยังคงประสบกับปัญหาทัง้ ในด้านความหลากหลาย
ของรูปแบบผลิตภัณฑ์ ความหมายทางวัฒนธรรม เทคนิคการผลิตและการจัดจ�ำหน่าย ดังนัน้ เพือ่ ให้
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านซือเหอและบ้านถวายยังคงได้รบั การพัฒนาไปในทิศทางทีด่ แี ละต่อเนือ่ งจึง
มีความจ�ำเป็นต้องหามาตรการและแนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของท้องถิน่ มาปรับใช้ และจากการศึกษาพบว่า 1. การอนุรกั ษ์อย่าง
ยัง่ ยืน ได้แก่ การปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไม้แกะสลักและรวบรวมข้อมูลการศึกษา
วิจยั ด้านวัฒนธรรมไม้แกะสลักอย่างเป็นระบบ 2. การพัฒนาอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการแกะสลักไม้และสร้างหมวดหมู่ทางนวัตกรรมใหม่ให้กับไม้แกะสลัก 3.
การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) การก�ำหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม 2) การประชาสัมพันธ์ 3) น�ำเทคโนโลยีขนั้ สูงมาใช้ในอุตสาหกรรม 4) การสร้างทีมงานช่าง
แกะสลัก 5) การสร้างแบรนด์ และ 6) การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมหัตถกรรมการท่องเทีย่ ว ซึง่ ทัง้ หมด
ล้วนมีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักเป็นอย่างสูง
ค�ำส�ำคัญ : ไม้แกะสลัก, ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม, อุตสาหกรรม, การพัฒนา
นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก สาขาเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3
ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สาขาพื้นฐานและทฤษฎีศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
The article is part of research on “Wood carvings cultural products management:
Shihe village, Yunnan province and Bantawai, Chiangmai province” The purpose of this
paper is to study woodcarving culture products in Baantawai, Thailand and Shihe Village
in China. As well as analyze the strengths of culture and industrial development to find
methods and guidelines for the management of woodcarving cultural products that are
appropriate and in line with local characteristics.
According to studies, it has been found that Baantawai woodcarving and Shihe
Village woodcarving is a particularly important part of the skills of a nation or region. Since
ancient times, it has reflected and presented the production and life, customs and customs
of the local people, and is an important part of a high value commercial cultural industry.
However, At present, the woodcarving industry culture in Baantawai and Shihe Village still
faces problems in terms of product variety, cultural meaning, production techniques and
distribution. Therefore, in order to make the woodcarving products in Baantawai and Shihe
Village have been developed in a good direction and continuously, it is necessary to find
appropriate measures and guidelines for managing cultural products that are consistent
with local characteristics. And the study found that 1. Sustainable conservation includes
Instilling awareness of conservation of wood carvings culture and gather systematic woodcarving culture research data. 2. Urgent development includes solving the shortage of raw
materials used for wood carving and Create new innovative categories for carved wood. 3.
Promoting business development with efficiency includes 1) Determining the direction of
industrial development 2) Public relations 3) Use advanced technology in the industry 4)
Creating a carver team 5) Branding and 6) Development as a handicraft tourism industry.
All of which play an important role in the development of highly carved wood products.
Keywords : Wood carving, Cultural products, Industry, Development

บทน�ำ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างวั ฒ นธรรมกลายเป็ น โครงสร้ า งส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจในประเทศจีน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ถือเป็นหนึ่งในแนวทาง
การพัฒนาที่โดดเด่น และเมื่อไม่กี่ปีมานี้รัฐบาลจีนยังได้จัดตั้งโครงการตามหลักยุทธศาสตร์
“วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น รุ ่ ง เรื อ งด้ ว ยการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างวั ฒ นธรรมและการสร้ า งมณฑลแห่ ง
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วัฒนธรรม” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในมณฑลยูนนาน ส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมในประเทศไทย รัฐบาลได้มีการน�ำรูปแบบหัตถกรรมท้องถิ่นที่หลากหลายมารวบรวมไว้
ด้วยกันเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศ ต่อมาใน
ช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2000 รัฐบาลไทยได้เรียนรู้และน�ำโครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP)” ของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ในประเทศโดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาชนบทด้วยการน�ำ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละต�ำบลเข้ามาเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่ง
ออก นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ในโครงการ “หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ยังมีรูปแบบที่เชื่อมโยง
กับการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นท�ำให้ผลิตภัณฑ์อุดมไปด้วยเอกลักษณ์ของงานช่าง
หัตถกรรมไทยจนสามารถส่งขายไปยังตลาดในเมืองและได้รบั ความนิยมไปทัว่ โลก ตลอดจนสามารถ
ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศได้
ไม้แกะสลัก เป็นศิลปกรรมที่มีประวัติศาสตร์การพัฒนามาอย่างยาวนานและเป็นงานแกะ
สลักชนิดหนึ่งที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตหรือมักเรียกว่า “หัตถกรรมพื้นบ้าน” โดยหมู่บ้านซือ
เหอ (Shihe) มณฑลยูนนาน (Yunnan) และบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ คือสถานที่ส�ำคัญในการ
ผลิตไม้แกะสลักของประเทศจีนและไทย ปัจจุบัน หัตถกรรมไม้แกะสลักมีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์
ของชนชาติและแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในภูมิภาคมากขึ้นเพราะ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม้ แ กะสลั ก ในเชิ ง พาณิ ช ย์ แ ละอุ ต สาหกรรมมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของระบบเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นกระบวนการส�ำคัญอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหัตถกรรมไม้แกะสลักจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์
สูง อุดมไปด้วยเนื้อหาทางวัฒนธรรมและมีรูปแบบทางศิลปะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสอดคล้อง
กัน แต่จากการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านซือเหอและบ้านถวายได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งในด้านการตลาด วิธีการ
ผลิตสมัยใหม่ ความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการ
ผลิตที่ทันสมัยอื่นๆ ท�ำให้ในขณะที่ศิลปะไม้แกะสลักก�ำลังได้รับการพัฒนาไปอย่างเฟื่องฟู กลับยัง
คงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหลายอย่างที่รอคอยการแก้ไข ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาวิจัยเรื่อง
“แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม : ไม้แกะสลักบ้านซือเหอ มณฑลยูนนานและไม้แกะ
สลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อวิเคราะห์สภาพพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจไม้แกะสลักบ้าน
ซือเหอ มณฑลยูนนาน ประเทศจีนและบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ด้วยการศึกษาและ
ส�ำรวจลักษณะความเหมือนและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ความหมายทางวัฒนธรรม
ตลอดจนช่องว่างในการพัฒนาธุรกิจเพือ่ สร้างแนวทางการท�ำงานเพือ่ การอนุรกั ษ์และพัฒนาหัตถกรรม
ไม้แกะสลักได้อย่างยัง่ ยืน
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.ศึกษาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักบ้านซือเหอ มณฑลยูนนานและบ้านถวาย
จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ ในด้านประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบนั
2.วิเคราะห์จุดเด่นด้านวัฒนธรรมและรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมของศิลปะไม้แกะ
สลักบ้านซือเหอ มณฑลยูนนานและบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
3.ค้นหาวิธีการและแนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักบ้าน
ซือเหอ มณฑลยูนนานและบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของท้องถิ่น

การก�ำหนดปัญหาในการวิจัย
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านซือเหอและบ้านถวายยังคงได้รับการพัฒนาไปในทิศทาง
ที่ดีและต่อเนื่อง จึงมีความจ�ำเป็นต้องรีบด�ำเนินการแก้ไขปัญหาที่ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. ท�ำอย่างไรถึงจะสามารถอนุรักษ์หัตถกรรมไม้แกะสลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในอดีต ไม้แกะสลักคือสิ่งประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งสถาปัตยกรรมอย่างหนึ่ง แต่ทว่า จาก
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในปัจจุบันท�ำให้รูปแบบการตกแต่งสถาปัตยกรรมและบ้านเรือนที่เคย
ใช้ไม้และหินกลับกลายเป็นโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้นและอาจส่งผลให้ไม้
แกะสลักค่อย ๆ สาบสูญไปในที่สุด ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องสร้างแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะไม้แกะ
สลักแบบดั้งเดิมนี้ให้ยังคงอยู่สืบต่อไปในอนาคต ดังนี้
2. ท�ำอย่างไรถึงจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักได้อย่างรวดเร็ว
แม้ว่าผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและยก
ระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ผลิตได้โดยตรง แต่ในกระบวนการด�ำเนินการจริงนั้นกลับเกิดปัญหาขึ้น
อย่างนับไม่ถ้วนเพราะจ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของรัฐบาล ผู้ประกอบการ ช่างฝีมือและผู้
บริโภคด้วย ดังนั้น จึงส่งผลให้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักด�ำเนินไป
อย่างเชื่องช้า
3. ท�ำอย่างไรถึงจะสามารถท�ำให้ผู้บริโภคในปัจจุบันยอมรับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้
แกะสลัก
จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ได้ส่งผลให้ความต้องการทางสุนทรียศาสตร์และความ
ต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น หากต้องการให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะ
สลักได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจึงจ�ำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
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วิธีการวิจัย
1. การศึกษาข้อมูลเอกสารจากหนังสือ เอกสารวรรณกรรม วารสาร วิทยานิพนธ์และข้อมูล
บนอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านซือเหอ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และบ้านถวาย จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักและธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
2. การศึกษาภาคสนามที่หมู่บ้านซือเหอ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน และบ้านถวาย จังหวัด
เชียงใหม่ ประเทศไทย เพื่อสังเกตการณ์และท�ำความเข้าใจข้อเท็จจริงที่ค้นพบ ขยายความรู้ความ
เข้าใจของตนเองให้กว้างขึ้น ตลอดจนการสร้างมุมมองที่เป็นอิสระและมีชีวิตชีวา ซึ่งจากการลงพื้นที่
ศึกษาธุรกิจไม้แกะสลักจะสามารถท�ำให้ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่ายยิ่งขึ้น ได้แก่ ศึกษา
บริบทของผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก วิธีการและเทคนิคงานไม้แกะสลักและสถานการณ์ปัจจุบันและ
ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
3. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลัก
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของธุรกิจไม้แกะสลักด้วยวิธีการวิเคราะห์ความคิดแบบสห
วิทยาการโดยใช้มุมมองที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ไม้แกะสลักเพื่อท�ำความเข้าใจเอกลักษณ์ ความเหมือนและความแตกต่างกันของไม้แกะสลักภาย
ใต้ภูมิหลังของการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบสถานการณ์
การพัฒนาอุตสาหกรรมศิลปะไม้แกะสลักของบ้านซือเหอ มณฑลยูนนานและบ้านถวาย จังหวัด
เชียงใหม่เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละประเทศ
- การวิเคราะห์แนวโน้ม น�ำข้อมูลจริงที่ได้จากการลงพื้นที่ส�ำรวจมาเปรียบเทียบกับ
สถานการณ์การพัฒนาธุรกิจไม้แกะสลักบ้านซือเหอและบ้านถวายด้วยการวิเคราะห์ตามแนวนอน
เพื่อศึกษาข้อดีและข้อเสียของการพัฒนาธุรกิจไม้แกะสลักในประเทศจีนและประเทศไทย อันจะน�ำ
มาซึ่งการปรับปรุงทางทฤษฎีและมีประโยชน์ต่อการอ้างอิงข้อมูลในอนาคต
5. การบริหารจัดการ
- น�ำผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของอุตสาหกรรมศิลปะไม้แกะสลักในแต่ละท้อง
ถิ่นและสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นมาค้นหาและน�ำเสนอมาตรการ ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมเพื่อน�ำ
มาสู่การบริหารจัดการ การอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลัก
- สร้างมาตรการและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาจนสามารถท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักบ้านซือเหอ มณฑลยูนนาน และบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ได้
รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
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สรุปการวิจัย
การพัฒนาทฤษฎีอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
คือการบูรณาการอย่างใกล้ชิดระหว่างการ
ปฏิบัติของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและนโยบายอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพราะ
ทฤษฎีของสาขานี้มุ่งเน้นไปที่การส�ำรวจเชิงทฤษฎีของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะแก้
ปัญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงถูกรวมเรียกว่า “ทฤษฎีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม”
ซึ่งมีความหมายหมายรวมถึง การพัฒนา การผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ตลอดจนการจัดการและการด�ำเนินงานของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ปัจจุบัน จากการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้การท�ำงาน
ด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมพบกับโอกาสและความท้าทายเป็นอย่างมาก ประการแรก
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีต้นก�ำเนิดมาจากการพัฒนาที่ยาวนานของ
ประวัติศาสตร์ จวบจนปัจจุบันยังคงเห็นได้ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์
และโอบอุ้มเอาไว้เป็นอย่างดี โดยเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถท�ำให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
ถูกบริหารจัดการได้อย่างมีขอบเขตและสามารถขยายช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีฐานะเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโลกกว้างได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัดและเป็นเครื่อง
มือที่ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมข้ามประเทศได้ ประการต่อมา เนื่องจากการปรากฏตัว
ขึ้นของอินเทอร์เน็ตเป็นประตูที่ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและเป็นสื่อกลางที่กระตุ้น
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ส่งผลให้เอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักบ้านซือเหอและบ้านถวายโดดเด่นไปไกลทั่วโลก นอกจากนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าจะก่อให้เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมต่อไปได้
จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า
1. จากการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสถานการณ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลัก พบว่า
- ไม้แกะสลักบ้านซือเหอ
นับตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา ประเทศจีนได้พัฒนาเป็นประเทศเศรษฐกิจตลาดแบบ
สังคมนิยมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่กิจการของภาครัฐท�ำให้อุตสาหกรรม
ไม้แกะสลักบ้านซือเหอ คือธุรกิจที่เป็นที่นิยมมากในช่วงนั้น ปัจจุบัน อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมไม้
แกะสลักบ้านซือเหอได้กลายเป็นองค์กรที่เกิดจากหน่วยงานของธุรกิจและครัวเรือนที่มีโครงสร้าง
ทางธุรกิจที่ทันสมัยและมีบทบาทต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรม ขนาดของตลาดและการรวมตัวกันของ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งในการด�ำเนินงานเช่นนี้ล้วนก่อให้เกิดทั้งข้อดีและข้อเสียต่อแนวโน้ม
การพัฒนาไม้แกะสลักบ้านซือเหอในอนาคตทั้งสิ้น นอกจากนี้ ในฐานะที่อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
ไม้แกะสลักบ้านซือเหออุดมไปด้วยรสชาติของงานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิม มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ชนชาติ ที่ โ ดดเด่ น และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ แ นบแน่ น กั บ หั ต ถอุ ต สาหกรรมและอุ ต สาหกรรมทาง

วารสารศิลปกรรมบูรพา 2562

วัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้แกะสลักจึงต้องขึ้นอยู่กับข้อจ�ำกัดของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องและยังต้องค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับวัฒนธรรมด้วย
ปัจจุบัน แม้ว่าอุตสาหกรรมไม้แกะสลักบ้านซือเหอจะมีแนวโน้มการพัฒนาไปในทิศทางที่
ดี แต่ก็ยังคงประสบกับปัญหาในหลาย ๆ ด้านอย่างเห็นได้ชัด อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น
เริ่มพัฒนาไปอย่างล่าช้า อ่อนแอ มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สมบูรณ์และการสนับสนุนจาก
รัฐบาลมีข้อจ�ำกัด ในขณะเดียวกัน การผลิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักบ้านซือเหอยัง
พัฒนาไปเป็นการผลิตในโรงงานขนาดเล็กเป็นหลักท�ำให้ไม่มีการแข่งขันทางการตลาด ไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาให้ช่างฝีมือใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและท�ำให้เกิดการสิ้นเปลืองได้
ง่าย ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้จ�ำเป็นต้องเริ่มต้นจากหลายด้าน เช่น การลงทุนของรัฐบาล การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�ำงาน ตลอดจนการเปลี่ยนทิศทางการท�ำงานไปเป็นอุตสาหกรรมทาง
วัฒนธรรม เป็นต้น การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพทาง
วัฒนธรรมสูงและมีเทคนิคเฉพาะสูง ดังนั้น จ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการระดมทุนและการ
ลงทุนด้านแรงงานมนุษย์มากขึน้ อย่างไรก็ตาม เพือ่ เพิม่ การลงทุนและผลผลิต รูปแบบการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามแบบดั้งเดิมไม่เหมาะสมกับยุคสมัยอีกต่อไปและรูปแบบการพัฒนาในยุคสมัยใหม่
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มุง่ เน้น
การสร้างห่วงโซ่อตุ สาหกรรมทางวัฒนธรรมแบบครบวงจรและสร้างวงจรทีด่ ใี ห้กบั ระบบการบริหารงาน
- ไม้แกะสลักบ้านถวาย
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านถวาย พบว่า ปัจจุบัน บ้านถวาย
เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศไทย และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายในศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายมีผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากไม้เป็นจ�ำนวน
มาก ทั้งผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ไม้ และของประดับตกแต่งต่าง ๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ใน
หมู่บ้านถวายจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลัก
โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพช่างไม้และมีร้านค้าเป็นของตนเองด้วย ดังนั้น บ้านของพวกเขาจึง
กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก หรือกล่าวได้ว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านถวายชื่นชอบและ
รักอาชีพการแกะสลักไม้ นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องใน ณ ศูนย์
หัตถกรรมบ้านถวาย พบว่า รูปแบบการตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านถวายไม่ได้เป็นเพียง
แค่การซื้อขายเท่านั้นแต่ยังเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมถึงการบริการ
ตลอดจนถือเป็นผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากผู้คนทั่วโลกเพราะการมีอยู่ของบริษัทโลจิสติกส์และ
การขนส่งจ�ำนวนมากในพื้นที่คือเครื่องยืนยันที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรม
ทั้งหมดที่ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะการขายในภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังสามารถให้บริการได้อย่างหลากหลายไป
ทั่วทุกมุมโลก นอกจากนี้ จากการที่ลูกค้าชาวจีนก�ำลังค่อย ๆ กลายเป็นลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ไม้
แกะสลักบ้านถวายท�ำให้การแปลภาษาจีนและโรงเรียนสอนภาษาจีนเกิดขึ้นในท้องถิ่นเป็นจ�ำนวน
มากด้วยเช่นกัน
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ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านถวายยังคงประสบปัญหาหลายส่วน ได้แก่ อุตสาหกรรมระดับ
ต�่ำและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่ดี มีทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ไม่เพียงพอ ขาด
ทักษะและเผชิญหน้ากับการไร้ผู้สืบทอด ขาดการก�ำกับดูแลและไม่มีการควบคุมตลาด รูปแบบการ
ขายล้าหลังและการตลาดจะต้องได้รบั การปรับปรุงให้เหมาะสม การแข่งขันในอุตสาหกรรมทวีความ
รุนแรงและมีแรงกดดันจากตลาดเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ขาดนวัตกรรมสมัยใหม่และขาดกลไกการเรียน
2. จุดเด่นด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมของศิลปะไม้แกะสลัก
จุดเด่นด้านวัฒนธรรมของไม้แกะสลักบ้านซือเหอและบ้านถวาย คือ อุดมไปด้วย
เอกลักษณ์ท้องถิ่น มุ่งเน้นไปที่ความสมจริง มีชีวิตชีวา สนุกสนาน น่าสนใจและมีจินตนาการทาง
ศิลปะที่หลากหลาย รูปแบบเรียบง่ายสวยงาม และสะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ของชาว
บ้าน ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมของศิลปะไม้แกะสลักในไม้แกะสลักบ้านซือเหอและบ้านถวาย
ยังคงประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือ ผลตอบแทนไม่ดี ทรัพยากรในการผลิตไม่เพียงพอ รูปแบบ
การขายล้าหลัง ขาดนวัตกรรมสมัยใหม่ ขาดการก�ำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผชิญหน้า
กับการไร้ผู้สืบทอด
3. วิธีการและแนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักบ้านซือ
เหอ มณฑลยูนนานและบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของท้องถิ่น
จากการศึกษาข้อมูลในเอกสารวรรณกรรมและการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษา พบว่า ส�ำหรับการอนุรกั ษ์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักมีท้ังโอกาสและอุปสรรคในการด�ำเนินการทั้งสิ้น
กล่าวคือ จากการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอาจน�ำมาซึ่งการท�ำลายรูปแบบการ
อนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้ ดังจะเห็นได้จาก ในอดีต เทคนิคการท�ำผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
ไม้แกะสลักแบบดัง้ เดิมคืองานช่างทีท่ ำ� ด้วยมือเป็นหลัก ส่งผลให้มคี า่ แรงงานฝีมอื สูง สิน้ เปลืองเวลา
และราคาผลิตภัณฑ์คอ่ นข้างแพง ซึง่ เพราะต้นทุนการผลิตทีส่ งู เช่นนีท้ ำ� ให้ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจ�ำเป็น
ต้องใช้เครือ่ งจักรในระบบอุตสาหกรรมมาช่วยผลิตเพือ่ ทดแทนแรงงานฝีมอื แต่วธิ กี ารดังกล่าวได้สง่
ผลกระทบต่อการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้เป็นอย่างมาก ดังนัน้ เพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์ไม้
แกะสลักบ้านซือเหอและบ้านถวายยังคงได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีและต่อเนื่องจึงมีความ
จ�ำเป็นต้องหามาตรการและแนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักบ้านซือ
เหอ มณฑลยูนนานและบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำเสนอไว้เป็นแนวทางดังนี้
1. การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
1.1 ปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม้แกะสลัก
เทคนิคการแกะสลักที่ประณีต อุดมไปด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นและความโดดเด่นทางศิลปะ
คือเสน่ห์ของงานไม้แกะสลัก การแกะสลักเป็นส่วนที่ส�ำคัญที่สุดของกระบวนการแกะสลักไม้
เป็นการผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ของการแกะสลักเข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยและส่งเสริมให้
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วัฒนธรรมใหม่กับงานฝีมือเกิดการผสมผสานร่วมกันได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จวบจนปัจจุบัน การสืบทอด
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักของบ้านซือเหอและบ้านถวายยังคงแสดงให้เห็นถึงความ
สวยงามของรูปแบบ วัสดุและดึงดูดใจผู้พบเห็นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลให้ความ
ส�ำคัญกับวัฒนธรรมพื้นบ้านมากขึ้นท�ำให้ไม้แกะสลักได้รับความสนใจจากสังคมอย่างไม่เคยเกิดขึ้น
มาก่อน และในบริบทที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ เราไม่ควรพลาดโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้
ผู้คนอนุรักษ์และสร้างจิตส�ำนึกในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมไม้แกะสลักให้ดีขึ้นโดยมุ่งเน้น
ด้านการเรียนรู้และสร้างค่านิยมในด้านศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ภายใต้อิทธิพลของศิลปะ
สมัยใหม่เรายังควรสร้างผลงานใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันด้วย
1.2 รวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรมไม้แกะสลักอย่างเป็นระบบ
การสร้างจิตส�ำนึกให้ผู้คนอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งส�ำหรับการปกป้องมรดกทาง
วัฒนธรรมไม้แกะสลักและการส�ำรวจความสามารถรอบด้านโดยรวมของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้จะท�ำให้ผู้คนเข้าใจมรดกทางวัฒนธรรมนั้นได้อย่างครอบคลุม จากการรวมรวมข้อมูล
ทางเอกสารวรรณกรรม การลงพื้นที่ศึกษา การตรวจสอบภาคสนามและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท�ำให้ผู้วิจัยเข้าใจที่มาทางประวัติศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบันและการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ของบ้านซือเหอและบ้านถวายได้อย่างชัดเจนซึ่งสามารถรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้แกะสลักที่มีอยู่ได้ดังนี้ ทฤษฎีที่มีชื่อเสียง การวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการส�ำรวจและเทคนิคการแกะสลักไม้ นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถใช้สร้างฐานข้อมูล
ที่ครอบคลุมด้านข่าวสารและตัวเลขทางสถิติได้ เช่น ประวัติศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์
ผู้สืบทอด การจ�ำหน่ายในตลาดและการแนะน�ำทรัพยากรในการผลิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในด้าน
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทรัพยากรในปัจจุบันเราควรจ้างผู้ที่มีความสามารถระดับมือ
อาชีพมาช่วยด�ำเนินการ ส�ำหรับทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายมากเราควรรีบฟื้นฟูและป้องกัน
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีที่สุด ส่วนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดแต่ยังสามารถพัฒนาได้นั้นเราจ�ำเป็นต้อง
เพิ่มความพยายามในการพัฒนาและผสมผสานกับแนวคิดของนวัตกรรมใหม่ด้วยถึงจะสามารถ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม้แกะสลักได้ดียิ่งขึ้น
2. การพัฒนาอย่างเร่งด่วน
2.1 แก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการแกะสลักไม้
ปัจจุบัน วัตถุดิบของอุตสาหกรรมไม้แกะสลักบ้านซือเหอส่วนใหญ่มาจากการซื้อขายใน
แถบชายแดนและน�ำเข้าเป็นหลัก ไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม้ยมหอม ไม้การบูร ไม้สนและไม้อื่นๆ ที่
มีราคาใกล้เคียงกับไม้ท้องถิ่น แต่เนื่องจากไม้น�ำเข้าจะมีขนาดใหญ่กว่าท�ำให้ไม้มีคุณภาพดีกว่าไม้
ในท้องถิ่น แม้ว่าผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักจะมีประโยชน์ทางการใช้งานสูงแต่ก็ถือเป็นของใช้สิ้นเปลือง
ท�ำให้ผู้บริโภคไม่นิยมและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีราคาตกต�่ำ ปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่ได้เลือกไม้ที่มี
มูลค่าสูงมาใช้ในการผลิตแต่การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการนี้ยังท�ำได้ยากท�ำให้พวกเขา
ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการสร้างแบรนด์แต่นั่นก็ยังไม่ใช่กระบวนการที่
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สามารถท�ำได้ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบัน มณฑลยูนนานไม่อนุญาตให้ตัดต้นไม้ที่มีมูลค่าสูงท�ำให้
ไม้มีมูลค่าสูงส่วนใหญ่ต้องน�ำเข้าและมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสร้างและพัฒนาพื้นที่ของตนให้เป็นฐานการปลูกต้นไม้และเลือกไม้ที่มีระยะเวลาใน
การเติบโตสั้นถึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ทรัพยากรไม้ได้ ในขณะเดียวกัน เศษไม้ที่
เหลือยังสามารถน�ำไปรีไซเคิลและใช้ท�ำวัสดุตกแต่งบ้านได้ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะสามารถแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้แกะสลักควรรับประกันว่าจะสามารถพัฒนาวัตถุดิบไม้แกะ
สลักให้ดีควบคู่กันไปได้เพราะวัตถุดิบที่เพียงพอจะสามารถส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้แกะ
สลักให้ดีขึ้น
2.2 สร้างหมวดหมู่ทางนวัตกรรมใหม่ให้กับไม้แกะสลัก
รูปแบบลวดลายของไม้แกะสลัก ทักษะการแกะสลักและความหมายแฝงทางจิตวิญญาณ
ถือเป็นสาระส�ำคัญของประวัติศาสตร์ไม้แกะสลักบ้านซือเหอและบ้านถวาย ไม้แกะสลักเป็น
หัตถกรรมพื้นบ้านของชนชาติและได้รับการพัฒนาไปตามเอกลักษณ์ของ “ทักษะ” และ “ศิลปะ” ใน
ฐานะที่งานหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น การสืบทอดประเพณีการแกะ
สลักไม้และการรักษาเอกลักษณ์ของงานฝีมือจึงสามารถศึกษาได้จากแง่มุมด้านวัตถุดิบและเทคนิค
การแกะสลักไม้
ด้านวัตถุดิบ ก่อนอื่น วัตถุดิบที่จ�ำเป็นส�ำหรับการแกะสลักไม้เป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการ
พิจารณาด้านการใช้งานและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป โดยทั่วไปวัตถุดิบแบ่งออกเป็นสอง
ประเภทคือไม้มีค่าและไม้ทั่วไป ในฐานะที่การแกะสลักไม้เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ดังนั้นใน
กระบวนการแปรรูปไม้เราจ�ำเป็นต้องใส่ใจกับเอกลักษณ์พิเศษและเนื้อผิวของไม้ชนิดนั้น ๆ เป็น
ส�ำคัญถึงจะสามารถเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมและความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปได้
เทคนิคการแกะสลักไม้ถือเป็นศูนย์รวมของคุณสมบัติการแกะสลักไม้แบบดั้งเดิมที่เรียกว่า “ทักษะ”
และ “ศิลปะ” กล่าวคือ หมายถึงงานฝีมือที่ประณีต การผลิตที่ยอดเยี่ยม ศิลปะที่วิจิตรและงาน
หัตถกรรมซึ่งทั้งหมดเป็นกระบวนการท�ำให้ไม้มีเนื้อหาและรูปแบบเดียวกันด้วยการแกะสลัก ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ไม้แกะสลักได้พยายามปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นไม้แกะสลักบนสถาปัตยกรรม เครื่องเรือนหรือของประดับตกแต่งซึ่งทั้งหมดล้วนได้รับการสร้าง
ขึ้นอย่างพิถีพิถัน
ด้านเทคนิคการแกะสลักไม้และการพัฒนาทักษะงานฝีมือ ไม่กี่ปีมานี้ บางบริษัทมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมมากขึ้น แม้ว่านวัตกรรมทางวัฒนธรรมจะ
สามารถส่งเสริมจุดขายและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ แต่ช่างฝีมือทั่วไปยังไม่สามารถท�ำได้
ประสบความส�ำเร็จเพราะไม่มีวิสัยทัศน์ในการท�ำงานและราคาขายของผลิตภัณฑ์ก็คือค่าแรงของ
เขา แต่หากผลิตภัณฑ์เดียวกันได้รับการแก้ไขโดยช่างฝีมืออาวุโสหรือประติมากรก็จะสามารถตั้ง
ราคาได้สูงกว่าเป็นเท่าตัว ดังนั้น จากปัญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยด้านหนึ่งเปลี่ยน
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รูปแบบการสืบทอดใหม่ ส่วนอีกด้านหนึ่งคือยกระดับจิตส�ำนึกและความสามารถทางนวัตกรรมให้
แก่ช่างฝีมือ กล่าวคือ ประการแรก ผู้ประกอบการไม้แกะสลักควรจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีการแกะสลักไม้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดด้วยวิธีการสอนแบบมืออาชีพ
และฝึกหัดให้ช่างฝีมือเรียนรู้วิธีการแกะสลักแบบดั้งเดิมไปด้วยซึ่งจะท�ำให้การแกะสลักไม้แบบ
ดั้งเดิมได้รับการสืบทอดต่อไป ในเวลาเดียวกันนี้ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้อย่างเข้มข้นยัง
เป็นการปลูกฝังด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แทรกซึมไปอย่างช้าๆ ท�ำให้ช่างฝีมือสามารถตอบสนอง
ความต้องการที่ทันสมัยได้ทันเวลาและเป็นการปรับปรุงคุณภาพของช่างฝีมือไปอย่างอย่างมีนัย
ส�ำคัญ ประการที่สอง คือการท�ำให้ผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยยังคงประกอบ
อาชีพช่างแกะสลักไม้เพราะข้อได้เปรียบของพวกเขาคือมีรากฐานทางทฤษฎีที่มั่นคง มีความคิดทัน
สมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดสมัยใหม่ได้ดี โดยวิธีการรักษาให้พวก
เขายังคงยึดมั่นในอาชีพการแกะสลักไม้คือการสร้างนโยบายทางสวัสดิการที่ดึงดูดใจ
3. การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมไม้แกะสลักบ้านซือเหอและบ้านถวายมีเวลาในการพัฒนาสั้น
ประสบกับปัญหามากและมีเกณฑ์ในการพัฒนาที่ตำ�่ จึงท�ำให้มีอุตสาหกรรมไม้แกะสลักจ�ำนวนมาก
แต่มีคุณภาพต�่ำ ในเวลาเดียวกัน จากการเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์อย่างรวดเร็วท�ำให้ปัจจัย
ทางเทคนิคในการผลิตถูกเคลือนย้ายตามไปด้วยส่งผลให้เกิดการใช้งานทรัพยากรอย่างไม่มีเหตุผล
และสิ้นเปลือง ดังนั้น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแกะสลักไม้ให้ดีขึ้น เราควรด�ำเนินการดังนี้
1) ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเราสามารถพัฒนา
ได้ตามสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรม ด้านแรกคือการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้แกะสลักประเภท
สถาปัตยกรรม สองการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้แกะสลักประเภทเครื่องเรือน และ 3.การพัฒนา
อุตสาหกรรมไม้แกะสลักประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมไม้แกะสลักต้องเชื่อมโยง
กับระบบเศรษฐกิจและมีนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันยัง
จ�ำเป็นต้องเพิ่มประเภทและขอบเขตของงานไม้แกะสลัก ซึ่งไม่เพียงจ�ำกัดตามประเภทที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาเป็นศิลปะการตกแต่งที่ทันสมัยและศิลปะในครัวเรือน นอกจาก
นี้ ไม้แกะสลักยังเป็นผลงานศิลปะที่สามารถเป็นของสะสม ของประดับตกแต่งและของที่ระลึกได้
2) เพิ่มการประชาสัมพันธ์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไม่สามารถแยกออกจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้และสามารถ
สร้าง “กิจกรรมสู่ภายนอก” ได้ซึ่งการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่จะสามารถเปลี่ยนงานแกะสลักไม่ที่
เรียบง่ายให้กลายเป็นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแกะสลักโดยช่างฝีมือที่
มีชื่อเสียงจ�ำเป็นต้องได้รับการเผยแพร่เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ในการ
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ยั ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งให้ รั ฐ บาลมี บ ทบาทเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โดยเปลี่ยนจากผู้จัดกิจกรรมหลักไปให้องค์กรทางตลาดเป็นผู้ด�ำเนินการถึงจะ
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แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม : ไม้แกะสลักบ้านซือเหอ มณฑลยูนนาน
และไม้แกะสลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่

สามารถท�ำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนในตลาดกลายเป็นบุคคลที่กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรม ในขณะ
เดียวกันยังจ�ำเป็นต้องปฏิรูปกฎและระเบียบอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ
และส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรม
3) น�ำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในอุตสาหกรรม
งานแกะสลักไม้แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นงานแกะสลักด้วยมือและรูปแบบการสืบทอด
ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกงานด้านศิลปะและการเรียนการสอน รูปแบบการแกะสลักไม้ส่วนใหญ่เกิด
ขึ้นจากประสบการณ์และความคิดของศิลปินเก่า ๆ และทักษะแบบดั้งเดิมที่ส�ำคัญที่ไม่มีบันทึกไว้
เป็นเอกสารซึ่งไม้เอื้อประโยชน์ต่อการสืบทอดและการพัฒนาไม้แกะสลักเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึง
จ�ำเป็นต้องน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เช่น สอนให้ช่างฝีมือเรียนรู้วิธีการใช้
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลความแม่นย�ำของคอมพิวเตอร์และการสร้าง
แพลตฟอร์มข้อมูลของงานไม้แกะสลัก เป็นต้น การน�ำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการผลิตสามารถส่ง
เสริมด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้แกะสลักในทางปฏิบัติ สร้างผลก�ำไรสูงและดึงดูดความสนใจ
ของผู้คนทั่วไปให้ประกอบอาชีพนี้ได้ แต่ก็น�ำมาซึ่งปัญหาร้ายแรงเช่นกัน ดังนั้น เราจึงจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและจ�ำกัดจ�ำนวนที่แน่นอนในการน�ำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้งาน เช่น ในขั้นตอน
เริ่มต้นกระบวนการสามารถใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลขั้นสูงมาช่วยตัดและขึ้นรูปชิ้นงานได้ ส่วนขั้น
ตอนถัดไป คือ การขัดเงา การแกะสลัก และการตกแต่งลายยังจ�ำเป็นต้องใช้มือในการผลิต เป็นต้น
4) การสร้างทีมงานช่างแกะสลัก
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแกะสลักไม้ในปัจจุบันสิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือการขาดช่าง
แกะสลักไม้ที่มีผีมือยอดเยี่ยม ทีมช่างฝีมือในปัจจุบันยังมีคุณภาพต�่ำและขาดการศึกษาระดับ
สูงท�ำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็วและแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันได้ ใน
ขณะเดียวกัน เนื่องจากปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างผลก�ำไรของบริษัทคือค่าจ้างพนักงานท�ำให้เกิด
ปรากฏการณ์สมองไหลและเปลี่ยนงานบ่อย ดังนั้น เราควรสร้างแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่อเปิด
โอกาสแห่งการเรียนรูใ้ ห้ชา่ งเทคนิค อบรมให้พวกเขาเป็นช่างฝีมอื ระดับสูงและเพิม่ การสนับสนุนทาง
เศรษฐกิจส�ำหรับผูส้ บื ทอด เป็นต้น
5) การสร้างแบรนด์
จากมุมมองของอุตสาหกรรม แบรนด์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ โดยใน
การสร้างแบรนด์นั้นจ�ำเป็นต้องมีองค์ประกอบร่วมอื่น ๆ ที่ส�ำคัญด้วย เช่น การแสดงเอกลักษณ์ของ
ชนชาติ วัฒนธรรม นวัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ แบรนด์ยังจ�ำเป็นต้องเป็นสื่อกลางในการสร้าง
สโลแกนให้กับองค์กรด้วย
6) การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมหัตถกรรมการท่องเที่ยว
การรวมตัวกันของอุตสาหกรรมไม้แกะสลักกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม
การท่องเที่ยวจะท�ำให้ไม้แกะสลักมีช่องว่างในการเติบโตมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและ
กันระหว่างทั้งสองอุตสาหกรรมด้วย โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมหัตถกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวควรเน้นที่ “เอกลักษณ์” เพื่อเพิ่มคุณค่าของการระลึกถึง
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. อินทิรา พรมพันธุ		
์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา วุฒกิ านนท์		
					

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 					
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภาสิต ลีนวิ า		

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจนี 			
					

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ ดร.วัชราธร เพ็ญศิร			
ิ
					

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์			

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อาจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์			

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.ปรีชาวุฒิ อภิระติง			

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.เวฬุรยี ์ เมธาวีวนิ จิ 			

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายในมหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.มนัส แก้วบูชา			

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมัง่ 		

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอ�ำพล		

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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หลักเกณฑ์การจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
ส�ำหรับพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารศิลปกรรมบูรพา
วารสารศิลปกรรมบูรพา (Burapha Arts Journal) เป็นวารสารวิชาการของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ การค้นคว้าวิจัย และการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ
โดยตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) และบทความวิชาการ (Review articles)
รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์ งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ และงานศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขา จาก
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ต่างๆ รวมทั้งคณาจารย์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ซึ่งถือเป็นหนึ่งของการบริหารทางวิชาการแก่สังคม
บทความในวารสารศิลปกรรมบูรพานี้จะมีคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเป็น
ผู้พิจารณากลั่นกรองโดยมีก�ำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
ฉบับภาคต้น (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน)
ฉบับภาคปลาย (ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม)
ประเภทของบทความที่จะตีพิมพ์
1. รายงานการวิจัยทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เป็นบทความวิจัยหรือบทความงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรม และด้านวัฒนธรรม (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี
การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี) และการจัดการ
ด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา พิพิธภัณฑ์
2. บทความวิชาการหรือบทความงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์เป็นบทความที่
เสนอองค์ความรู้ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านศิลปกรรม
ศาสตร์ (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี การแสดง สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป์
สุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี) และการจัดการด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
พิพิธภัณฑ์
3. บทความวิจารณ์หนังสือหรือบทความปริทัศน์
รูปแบบการเขียนบทความ
รายงานการวิจัย บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ควรมีความยาว
ตั้งแต่ 5,000 ค�ำ แต่ไม่ควรเกินกว่า 15,000 ค�ำ (จ�ำนวนค�ำถือตามการนับจ�ำนวนค�ำใน Microsoft
Word) หรือ จ�ำนวนหน้า ตั้งแต่ 15 หน้า แต่ไม่ควรเกิน 25 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม ภาพประกอบ
และค�ำบรรยายภาพ) ลงในกระดาษ A4 ระยะห่างจากขอบกระดาษ ทั้งด้านบนและด้านล่าง 1.5 นิ้ว
ด้านซ้ายและด้านขวา 1 นิ้ว โดยใช้รูปแบบอักษร Cordia New ขนาด 16 point เท่านั้น ตัวเลขให้ใช้
เป็นเลขอารบิคทั้งหมด และมีข้อมูลส�ำคัญตามล�ำดับต่อไปนี้
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• บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ชื่อ-นามสกุล ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานที่สังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
• เชิงอรรถและบรรณานุกรม
ค�ำแนะน�ำการเตรียมต้นฉบับ
ผู้ส่งผลงานสามารถน�ำเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ได้ ต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.บทความที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารต้องไม่เคยถูกน�ำไปพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ในเวลา
เดียวกัน
2. บทความต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) จากภายนอก
มหาวิทยาลัยในสาขานั้นๆ อย่างน้อย 2 คน
3.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และสามารถ
ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงส�ำนวนและรูปแบบ ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร
4.ผู้ประเมินบทความจะเป็นผู้ให้ความเห็นและข้อแนะน�ำ ว่าบทความนั้นๆ จะไดรับการ
ยอมรับ โดยไม่มีเงื่อนไข หรือให้แก้ไข หากมีการแก้ไขผู้เขียนจะต้องส่งบทความแก้ไขอีกครั้งและ
ต้องแก้ไขบทความนั้นให้เสร็จภายใน 10-15 วันหลังจากได้รับผลการประเมิน
5.บทความที่น�ำเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในฉบับภาคต้น ต้องส่งต้นฉบับ ภายในเดือน
กุมภาพันธ์และในฉบับภาคปลาย ต้องส่งต้นฉบับ ภายในเดือนสิงหาคม
การเตรียมต้นฉบับในการตีพิมพ์
1. บทความ
เอกสารบทความวิชาการ/วิจัย จ�ำนวน 3 ชุด พร้อมแบบน�ำส่งต้นฉบับ จ�ำนวน 1 ชุด
ซีดี-รอม จ�ำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วย
(1) ไฟล์บทความ นามสกุล .doc หรือ .docx และ pdf.
(2) ไฟล์ภาพประกอบ นามสกุล .jpg, jpeg หรือ RAW หรือ TIFF ความละเอียด 300 Pixel
/ High Resolution ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 500KB
บทความสามารถจัดท�ำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษ
บทความดังกล่าวต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องมาแล้ว การเขียน
ภาษาไทย ให้ยึดหลักการใช้ค�ำศัพท์และชื่อบัญญัติตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน ควรหลีกเลี่ยง
การใช้ภาษาอังกฤษในข้อความภาษาไทย ยกเว้นกรณีจ�ำเป็นและไม่ใช้ค�ำย่อ นอกจากเป็นค�ำที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปกรณีจ�ำเป็นให้เขียนค�ำศัพท์ภาษาไทย ตามด้วยในวงเล็บภาษาอังกฤษ โดยค�ำ
แรกให้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค�ำที่เหลือทั้งหมดให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นชื่อเฉพาะทุก
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ค�ำให้ขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่ การปรากฏอยู่หลายที่ในบทความของศัพท์ค�ำเดียวกันที่เป็นภาษาไทย
ตามด้วยภาษาอังกฤษ ให้ใช้ค�ำศัพท์ภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษครั้งแรก ครั้งต่อไปใช้เฉพาะค�ำ
ศัพท์ภาษาไทยเท่านั้น
2. การพิมพ์
ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยจัดหน้ากระดาษขนาด A4 (8.5 X11 นิ้ว)
ตั้งค่าหน้ากระดาษส�ำหรับการพิมพ์ ห่างจากของกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ด้านอื่น ๆ ด้านละ 1 นิ้ว
เว้นบรรทัดใช้ระยะ No spacing ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบอักษร Cordia New
เท่านั้น ตัวเลขให้ใช้เป็นเลขอารบิคทั้งหมด ซึ่งมีขนาด ชนิดของตัวอักษร รวมทั้งการจัดวางต�ำแหน่ง
ดังนี้
- แผ่นปก ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ไว้ตรงกลางของหน้าแรกด้วยอักษร
ขนาด 16 และพิมพ์ชื่อผู้เขียน คุณวุฒิ ต�ำแหน่ง และสถานที่ท�ำงาน (Institutional Affiliation(s))
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้บอกหน่วยงานที่สังกัด ชื่อสถาบัน คณะ สาขา และที่อยู่ที่
สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ใต้ชื่อเรื่องชิดขอบกระดาษด้าน
ขวา
- ต้องมีเลขหน้าก�ำกับ ในเนื้อหาทุกหน้าโดยมีขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ต�ำแหน่งชิดขอบ
บนกระดาษด้านขวา ยกเว้นแผ่นปกไม่ต้องใส่
- ชื่อเรื่องต้นฉบับของผู้เขียน
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านซ้าย
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านซ้าย
- ชื่อผู้เขียน ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อเรื่อง ถ้าผู้
เขียนเป็นชาวต่างประเทศให้น�ำชื่อสกุลขึ้นก่อนชื่อต้น
- ระบุข้อมูลว่า เป็นบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ดุษฏีนิพนธ์ และ
ระบุที่อยู่หรือหน่วยงานสังกัด (มหาวิทยาลัย / คณะ / สาขา) ของผู้เขียน ขนาด 16 ชนิดตัวหนา
ต�ำแหน่งขอบกระดาษด้านขวาใต้ชื่อผู้เขียน
- บทความวิชาการให้เขียนบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนน�ำเสนอเนื้อหา
- บทความและมีการก�ำหนดค�ำส�ำคัญไม่เกิน 5 ค�ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ
เรียงหัวข้อของเนื้อเรื่องให้พิจารณา ตามความเหมาะสม
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ(Abstract) ใช้อักษรตัวตรง ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค�ำ หรือ 15
บรรทัด
- หัวข้อเรื่อง ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ต�ำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย
- หัวข้อย่อย ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา ระบุหมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามล�ำดับ
หมายเลขต�ำแหน่งเว้น 1 Tab (0.5 นิ้ว) จากขอบกระดาษด้านซ้าย
- เนื้อหา ขนาด 16 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน
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- จ�ำนวนหน้าต้นฉบับ ควรมีความยาวระหว่าง 15-25 หน้า
3. การเรียงล�ำดับ
รูปแบบของรายงานการวิจัย ควรเรียงล�ำดับเรื่องดังนี้
		
• บทคัดย่อภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
		
• ค�ำส�ำคัญภาษาไทย 2-5 ค�ำ / ภาษาอังกฤษ
		
• ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
		
• วัตถุประสงค์ของการวิจัย
		
• กรอบแนวคิดและ สมมติฐาน (ถ้ามี)
		
• วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
		
• วิธีการด�ำเนินการวิจัย
		
• ผลการวิจัย เสนอให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่ไม่ใช่สรุปเป็นข้อๆ
		
• ใช้ตารางเมื่อจ�ำเป็นค�ำอธิบายตารางเสนอเฉพาะที่ต้องการชี้ประเด็นส�ำคัญ
		
• สรุปและอภิปรายผล เสนอเป็นความเรียงชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของผลที่		
		
ได้กับกรอบแนวคิดและงานวิจัยที่ผ่านมา ไม่ควรอภิปรายตามสมมติฐานเป็น
		
ข้อๆ แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวแปรที่ใช้ศึกษาทั้งหมด
		
• ข้อเสนอแนะและแนวทางการน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
		
• เชิงอรรถ/เอกสารอ้างอิง/ บรรณานุกรม
4. ภาพประกอบ
ผู้เขียนสามารถวางภาพประกอบแทรกไว้ในเนื้อหา โดยขึ้นบรรทัดใหม่และจัดวางภาพไว้
ใต้ข้อความที่เกี่ยวข้อง และมีค�ำบรรยายใต้ภาพ การบรรยายภาพให้พิมพ์ใต้ภาพ หากเป็นภาพที่มี
ลิขสิทธิ์(เช่น จากหนังสือวารสารต่างๆ เป็นต้น) ต้องได้รับการอนุญาตก่อน และต้องมีการอ้างอิง
reference ด้วยโดยระบุดังนี้ ตามรูปแบบ ดังนี้
ภาพที่ 1 :
(ที่มา : ชื่อ และ พ.ศ.)
ให้ใช้ค�ำว่า ภาพที่ 1 โดยเป็นตัวหนา ตามด้วยเครื่องหมายทวิภาค ( : ) และข้อความ
บรรยายภาพ บรรทัดต่อมาเป็นที่มาของภาพ โดยระบุ แหล่งที่มา และปี พ.ศ.ไฟล์ภาพที่ส่งมาจะ
เป็นสีหรือขาวด�ำ ก็ได้ แต่ภาพในวารสารที่ตีพิมพ์แล้วจะเป็นภาพขาวด�ำ เท่านั้น โดยให้ส่งเป็นไฟล์
ภาพ นามสกุล .jpg, jpeg หรือ RAW หรือ TIFF ความละเอียด โดยปรับขนาดของไฟล์รูป ไม่ควรต�่ำ
กว่า 300 Pixel/High Resolution ขนาดไฟล์ไม่ต�่ำกว่า 500 KB โดยต้องระบุชื่อภาพ ให้ตรงกับล�ำดับ
ภาพที่แทรกไว้ในข้อมูลเนื้อหา
5. การอ้างอิงเอกสาร
ในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบนาม ปี เป็นการอ้างอิงที่อยู่รวมกันกับเนื้อหาไม่แยกส่วน โดยอาจ
เขียนชื่อผู้แต่งที่ใช้อ้างอิงให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาหรือจะแยกใส่ในวงเล็บท้ายข้อความอ้างอิงก็ได้
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1. นามของผู้เขียนและการอ้างอิงที่เป็นตัวเลข
- นามของผู้เขียนภาษาไทย ให้เขียนชื่อ และให้ใช้พุทธศักราช ตัวเลขหน้าเป็นเลขอารบิก
ทั้งหมด เช่น
• พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543, 48) กล่าวว่า..................(ในการกล่าวถึงผู้เขียนครั้งแรก) หรือ
(พวงรัตน์, 2527, 48) กล่าวว่า............ .(ในการกล่าวถึงผู้เขียนครั้งต่อมา) หรือ (พวงรัตน์, 2527,
48) (ตามหลังข้อความที่อ้างอิงถึง)
• ผู้วิจัยใช้ทฤษฏีของ เบสต์ ที่กล่าวไว้ว่าการแปลความหมายระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ (Best, 1986 อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ , 2543, 48)
• การผสมผสานระหว่างรูปแบบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในจินตนาการ ให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่ที่ยัง
คงความรู้สึกถึงประโยชน์ในการประดับตกแต่งตัวอาคาร (นวลน้อย บุญวงษ์, 2539, 59)
- นามของผู้เขียนภาษาต่างประเทศ ให้เขียนเฉพาะนามสกุล (last name) ให้ใช้คริสต์
ศักราช และเลขหน้าเป็นเลขอารบิค ทั้งหมด เช่น
• Smith and Thomas (1989, 38-42) introduced........หรือ ............(Smith and Thomas 1989, 38-42)
2. เรื่องที่มีผู้เขียนมากกว่า 3 คนขึ้นไป
- ภาษาไทย ใช้ชื่อแรกแล้วตามด้วยค�ำว่า และคณะ แล้วจึงเป็น พุทธศักราชและเลขหน้า
เช่น
•…….(นวลน้อย บุญวงษ์ และคณะ 2539, 117-121)
- ภาษาต่างประเทศ ใช้เฉพาะนามสกุลคนแรก แล้วตามด้วย et al. และ ค.ศ. เช่น
•.........(Brown et al. 1978, 58)
3. ผู้เขียนเดียวกัน เสนอเอกสารปีเดียวกัน ให้ก�ำกับตัวอักษรตามล�ำดับ เช่น ก, ข, ค,... A,
B, C,… ต่อจากปีพิมพ์ เช่น
• (ไพศาล เหล่าสุวรรณ และคณะ 2535ก, 199) หรือ (Brown1991A, 299)
4. กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทนและใช้
ตัวเอน เช่น
• (ทัศนศิลป์ 2550, 15) เอกสารจากเว็บไซต์ เช่น หลักเกณฑ์การถอดอักษรไทยเป็นอักษร
โรมันแบบถ่าย
• เสียง (2542, ออนไลน์) หมายความว่า ............. หรือ ..............
• ............ (Therapeutic Goods Administration, online)
6. การเขียนบรรณานุกรม
เอกสารอ้างอิงทุกเรื่องที่ปรากฏในรายการอ้างอิง
รายการ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ให้น�ำมาเขียนเป็นบรรณานุกรมทุก
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6.1 จัดท�ำรายการสิ่งพิมพ์ภาษาไทยก่อน ตามด้วยรายการสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศ
6.2 การอ้างอิงที่เป็นตัวเลขใช้เลขอารบิกทุกกรณี
6.3. เรียงล�ำดับตามตัวอักษรของผู้แต่ง
		
• เขียนชื่อทุกคนที่ร่วมเขียนเอกสารภาษาไทย ให้เขียนชื่อ ทุกคนเรียงกันไป คั่น
ด้วยจุลภาค (,) คนสุดท้ายให้เชื่อมด้วย “และ” เช่น พวงรัตน์ ทวีรัตน์, จิตรแก้ว สว่างราช,
และชูศักดิ์ เตชะณรงค์ .
		
• เอกสารที่มีผู้เขียนชุดเดียวกัน ให้เรียงล�ำดับตามปี จากปีที่พิมพ์ก่อน-ปีที่		
พิมพ์ หลังต่อๆ มา แต่หากเป็นปีเดียวกันให้ใส่ ก ข ค ก�ำกับไว้ที่พุทธศักราช หรือ A B C
ก�ำกับไว้ที่คริสต์ศักราชโดยเรียง ตามล�ำดับของเล่มที่พิมพ์ก่อน-หลังและตามล�ำดับ		
ตัวอักษรของชื่อเรื่องส�ำหรับชื่อเรื่องให้ใช้ตัวเอน
		
• ชื่อผู้แต่งในรายการถัดจากรายการแรกให้แทนชื่อผู้เขียนด้วยการขีดเส้นใต้ 		
จ�ำนวน 16 เคาะ (8 ตัวอักษร) ตามด้วยจุด (.)
6.4 บรรณานุกรมที่มีความยาวเกิน 1 บรรทัด ในการพิมพ์/เขียนบรรทัดที่ 2 ให้เยื้องเข้า		
ประมาณ ½ นิ้ว เช่น
ตัวอย่างหนังสือผู้แต่งเป็นผู้เขียน
เสรี วงษ์มณฑา. (2540). ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารทางการตลาด . กรุงเทพฯ :
		
วสิทธิ์พัฒนา.
ณรงค์ รัตนะ. (2528ก). การครอบครองและการรอบรู้เทคโนโลยีในประเทศไทย. 		
		
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
		
และการพลังงาน.
__________. (2528ข). คู่มือการเจรจาและการท�ำข้อตกลงการถ่ายทอด			
		
เทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์
		
เทคโนโลยีและการพลังงาน.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological 		
		
Association.
ตัวอย่างหนังสือที่มีบรรณาธิการ
พิเชษฐ รุ้งลาวัลย์, บรรณาธิการ. (2553). คนละไม้คนละมือ. ราชบุรี: ศูนย์ประสานงาน		
		
ชมรมศิษย์เก่าสามเณรลัยแม่พระนิรมล.
Diener, H. C., &Wilkinson, M., Eds. (1988). Drug-induced headache. New York:
		
Springerverlag.
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6.5 ชื่อเรื่องหนังสือ ชื่อบทความ ชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกค�ำ ยกเว้นค�ำบุรพบทและสันธาน
6.6 หากไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์ ส�ำนักพิมพ์ ให้ใช้ค�ำว่า ม.ป.ท. หรือ n.p. หากไม่ปรากฏปีที่
พิมพ์ให้ใช้ค�ำว่า ม.ป.ป. หรือ N.d.
6.7 ในกรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง ผู้รวบรวม ผู้แปล หรือบรรณาธิการ ให้ลงรายการชื่อเรื่องแทน
6.7ล�ำดับการเขียนและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ดังนี้
หนังสือ : ผู้เขียน.//ปี.//ชื่อหนังสือ.//ชื่อเมือง:/ส�ำนักพิมพ์.
		
ณรงค์ รัตนะ. (2530). เทคโนโลยีโลหะอุตสาหกรรมการหล่อ. กรุงเทพมหานคร
		
: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน.
Wyatt, David K. 1984. Thailand: A Short History. New Haven: Yale University
		
Press.
การเขียนอ้างอิงจากปริญญานิพนธ์/ วิทยานิพนธ์
ผู้เขียน.//ปี.//ชื่อเรื่อง.//วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
		
โกเมศ คันธิก (2557). การออกแบบบล็อกผนังเครื่องเคลือบดินเผาด้วยเรื่องราว
		
จากทะเล. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาทัศนศิลป์และ			
		
การออกแบบ, คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา
การเขียนบรรณานุกรมบทความในวารสาร
ผู้เขียน.//ปี.//”ชื่อเรื่อง.”//ชื่อวารสาร เลขปีที่,/ฉบับที่/(เดือน),/เลขหน้า.
		
นวลพรรณ อ่อนน้อม. (2557). การพัฒนางานออกแบบเพื่อบูรณาด้านแนวคิด.
			
วารสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 22(2), 1-14.
การเขียนบรรณานุกรมเอกสารการประชุมวิชาการหรือการสัมมนาทางวิชาการ
ผู้เขียน.// ปี.//“ชื่อเรื่อง.”//ใน ชื่อสัมมนา วัน สัมมนา.//สถานที่:/หน่วยงานที่จัด
วสันต์ ศรีสวัสดิ์. (2551). “ความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบและองค์ประกอบในงาน		
		
ศิลปกรรม.” ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์
		
วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 3 วันที่ 25-26เมษายน 2556. ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัย
		
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
การเขียนบรรณานุกรมจากเว็บไซต์
ผู้เขียน.//(ปีที่บันทึกข้อมูล/หรือปีที่ค้นข้อมูล).//ชื่อเรื่อง.//หน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์,/URL,/
		
(สืบค้นวันที่ เดือน ปี ภาษาไทย) (accessed เดือน วันที่, ปี ภาษาต่างประเทศ)
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ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2554).แผน		
		
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2550 – 2554). สืบค้นวันที่
		
29 มกราคม 2554, จาก http://www.Idd.go.
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2555). สถิติการส่งออก
		
(Export)ข้าวหอมมะลิ: ปริมาณและมูลค่าการส่งออกรายเดือน. สืบค้นวันที่ 30
		
สิงหาคม 2557,จากhttp://www.oae.go.th/oae_report/export_import/ex		
		
port_result.php
ลิขสิทธิ์

ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมบูรพา (Burapha Arts Journal) คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ห้ามน�ำข้อความ
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิมพ์ซ�้ำเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นลายลักษณ์
อักษร
ความรับผิดชอบ
เนื้อหาต้นฉบับที่ปรากฏในวารสารเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
พลาด อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

ทั้งนี้ไม่รวมความผิด

การพิจารณาบทความ
1. กองบรรณาธิการ จะท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบทความและจะแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้ส่งบทความทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับบทความ ทั้งนี้กองบรรณาธิการฝ่ายประสาน
งานจะท�ำหน้าที่ประสานงานกับผู้ส่งบทความในทุกขั้นตอน
2. ฝ่ายประสานงานจะด�ำเนินการจัดรูปแบบของบทความให้เป็นระบบเดียวกันทุก
บทความก่อนน�ำเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) พิจารณา จากนั้น จึงส่งบทความที่ได้รับการ
พิจารณาในเบื้องต้นให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) จ�ำนวน 2 ท่าน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น
ชอบในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ โดยใช้เวลาพิจารณาแต่ละบทความไม่เกิน 1 เดือน
ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นสิ้นสุด จากนั้น จึงส่งผลการพิจารณาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ส่งบทความ
หากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ผู้ส่งบทความแก้ไขและน�ำส่งกอง
บรรณาธิการภายในระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา
3. ฝ่ายประสานงานน�ำบทความที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้ว เข้าสู่กระบวนการเรียบ
เรียงพิมพ์และการตีพิมพ์ โดยใช้ระยะเวลาด�ำเนินการประมาณ 2-3 เดือน
4. ผู้ส่งบทความจะได้รับ “วารสารศิลปกรรมบูรพา” จ�ำนวน 2 เล่มเป็นการตอบแทน
ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วารสารศิลปกรรมบูรพาได้รับการเผยแพร่การส่งต้นฉบับ
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การจัดส่งทางไปรษณีย์
ผู้เขียนต้องน�ำส่งเอกสารต้นฉบับในรูปแบบไฟล์ Word พร้อมแผ่น CD ตามข้อก�ำหนด
ของรูปแบบวารสาร จ�ำนวน 3 ชุด ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่
บรรณาธิการวารสารศิลปกรรมบูรพา (Burapha Arts Journal)
ส�ำนักงานคณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน
ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์. 038 102 222, 038 391 042 ต่อ 2510, 2511, 2516
โทรสาร 038 391042
การส่งทางออนไลน์
website : www.journal.fineartbuu.org
https://www.tci-thaijo.org/index.php/buraphaJ/index
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